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Olhar para trás e perceber quão bom foi o Senhor ao nos ter conduzido até ao momento, apesar
das circunstâncias aparentemente desfavoráveis e desafiadoras, é uma bênção. Terminado o
quinquénio, existe o sentimento de que ainda haveria muito a fazer, que o que foi feito apenas
pretendeu exaltar e glorificar a Deus e que os resultados do trabalho apenas se alcançarão a
médio ou a longo prazo, pois o trabalho educativo, mais do que humano, é divino, e só o tempo e
a ação do Espírito Santo os revelarão.
Reconhecendo e valorizando a visão divina expressa por Ellen G. White no seu precioso legado
para a problemática da educação, de que Lar, Igreja e Escola se apresentam como as três
agências educativas divinas, procurámos sensibilizar e consolidar esta visão dotando essas
agências de recursos e ferramentas.
Procurámos, ao longo do quinquénio, não perder de vista as recomendações dos Departamentos
de Educação da Conferência Geral e da Divisão InterEuropeia, que nos trouxeram alento, visão de
crescimento e de investimento e reforço da Missão e do Ministério do ensino na Obra do Senhor.
Estamos gratos a Deus, apesar das dificuldades e desafios constantes, por nos ter permitido manter
a Rede Escolar Adventista do Sétimo Dia com os mesmos estabelecimentos de ensino existentes
em 2012, no início deste quinquénio, pela possibilidade de abertura da Creche e Berçário no Jardim
de Infância Arco-Íris em Setúbal, pela reabertura do Internato no Colégio Adventista de Oliveira do
Douro e pela realização das obras no edifício da Oficina de Talentos, em Lisboa.
A evolução do número de alunos ao longo do quinquénio não sofreu grande variação. O número
de alunos ASD continua inferior ao número de alunos Não ASD. Tal situação, embora alinhada com
a tendência mundial, não nos deixa satisfeitos e impele-nos a continuar a sensibilizar as famílias
ASD para conhecerem, envolverem-se e confiarem os seus filhos às Escolas Adventistas. Este
processo é, no entanto, complexo e apresenta-se como um desafio que implicará o envolvimento
de toda a Igreja nacional.
É nosso desejo que continue a existir o propósito de despertar a comunidade adventista para a
importância e bênção que temos ao possuirmos uma filosofia educativa única de clara inspiração
divina. Que, apesar dos desafios e perplexidades que o mundo e a educação dos dias de
hoje atravessam, continuem a existir sonhos, projetos e envolvimento da Igreja nacional neste
importante “braço” da Obra de Deus, da missão da Sua Igreja. Saibamos ainda seguir as diretrizes
que emanam da Conferência Geral e da Divisão InterEuropeia, de aposta e de investimento na
Educação e nas Escolas Adventistas.
Jamais esqueçamos que o trabalho evangelístico inerente à Educação Adventista só será possível
se toda a comunidade adventista se unir em oração, em súplica a Deus pela visão e orientação
nesta nobre e complexa tarefa de “Educar para a Eternidade”.
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