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Já dizia o Sábio Rei Salomão: “O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência
do Santo a prudência.” Prov. 9:10.
A Educação deve ser vista e encarada como um depósito sagrado. Cada momento deveria
ser usado sabiamente, porque os seus resultados serão vistos na eternidade. O verdadeiro
objetivo da Humanidade devia ser honrar o Seu Criador.
“A grande obra da vida é a formação do caráter; e o conhecimento de Deus é o fundamento
de toda a verdadeira educação. Comunicar este conhecimento, e modelar o caráter em
harmonia com o mesmo, deve ser o objetivo do trabalho do professor.” (E.W., PP, p. 596)
O homem é um ser complexo, e, como tal, deve ser educado harmoniosamente. A filosofia
da Educação Adventista é a de manter o equilíbrio harmonioso e evitar os extremos
nas atividades e aspetos da vida. O equilíbrio incide no desenvolvimento da natureza
humana física, mental, social e espiritual. Cada faculdade tem a sua função distinta, mas
todas interdependentes.
O rei Salomão disse: “E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como
também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e
aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol.” Eclesiastes 2:8-11.
Na sua própria experiência de vida, Salomão aprendeu como é vazia uma vida que busca
nas coisas terrenas o seu mais elevado bem.
“Ensinem-lhes que o verdadeiro alvo da vida não é adquirir o maior ganho possível para si,
mas honrar ao seu Criador, cumprindo sua parte no trabalho do mundo, e estendendo mão
auxiliadora aos mais fracos e mais ignorantes (E.W., Ed, pp. 221, 222).
A perfeição do caráter é uma meta que o cristão deve buscar constantemente. “O maior
Mestre que o mundo já conheceu é Jesus Cristo. O ideal do caráter cristão é a semelhança
com Cristo. Diante de nós abre-se uma senda de contínuo progresso. Temos um objeto a
alcançar, uma norma a atingir, que incluem tudo que é puro, bom, nobre e elevado. Deve
haver contínuo esforço e constante progresso para a frente e para cima, rumo à perfeição do
caráter.” (E.W., CPPE, 365).
A Educação é um processo constante em que, dia a dia, é necessário fazer escolhas,
ultrapassar barreiras e alcançar vitórias.
Na Educação Adventista , os educadores, bem como os educandos, deveriam mostrar
a sua fé no iminente retorno de Cristo, sendo esta um poder dominante nas suas vidas.
Enquanto o Mundo existir, haverá sempre necessidade de educação. O objetivo primordial
da educação na Terra é a salvação e a vida eterna, que continuará na eternidade. A Terra
é apenas uma escola preparatória para a escola da vida futura. O Grande Mestre pede a
cada ser humano que aprenda a verdadeira filosofia da educação: “... que bem farei para
conseguir a vida eterna?” (Mateus 19:16)
“A educação e a preparação da juventude é uma obra importante e solene” (4T 418).
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