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Na esteira da nova ordem educacional mundial têm-se vivido tempos e contextos
em que o neoliberalismo radicalizado força a submissão de todas as esferas políticas,
económicas, sociais e culturais aos princípios do governo pelo mercado e das teorias da
escolha, colocando no centro das opções consideradas racionais os conceitos e práticas
de mercado ou quase-mercado competitivo, idealizando-se que assim se preserva e
favorece os «padrões de excelência» - panaceia para todos os males. E nem sequer o
“mundo religioso cristão adventista” escapa a esta tendência, dado que cada vez mais
se ouvem discursos que exaltam a liderança unipessoal e a respetiva visão e projeto,
a expressão do direito de gerir, a livre iniciativa, o empreendedorismo, a eficácia e a
eficiência definidas segundo a racionalidade económica, destacando o “indivíduo ideal”
pela capacidade de distanciamento em relação ao sistema e pela sua virtude intelectual
de escolha ótima do produto que mais e melhor responde às suas necessidades. Sendo
que uma das teses políticas da nova ordem mundial consiste num conservadorismo
religioso que almeja uma sociedade baseada no conhecimento e nos valores Bíblicos
possibilitadora de uma rearticulação ideológica neoliberal de [aparente] escolha, é
necessário apontar orientações das Sagradas Escrituras e do Espírito de Profecia a fim
da opção parental cristã adventista sobre a escolha da escola ou a forma educacional
ótima para o seu educando ser, esclarecidamente, tomada segundo a vontade conhecida
de JEHOVAH-MEKADDISHKEM.
Apontamos quatro orientações:
1.

Quando Josué 24:15 diz “ (…) escolhei hoje a quem sirvais … porém eu e a minha casa
serviremos ao SENHOR” a escolha ótima passará por compreender que o êxito na
educação depende da fidelidade em executar o plano do Criador.

2.

Quando Jesus Cristo diz “ Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque
dos tais é o reino de Deus” (Lucas 18:16), a escolha ótima contemplará que “é na
escola do lar que as nossas crianças se preparam para frequentar a escola da igreja.”

3.

Quando a Mãe de Jesus respondeu “Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a
Tua vontade”(Lucas 1:38) a escola ótima passará que mãe cristã adventista saiba que
nas suas mãos está em grande parte a educação dos seus filhos, durante o período
de seu maior e mais rápido desenvolvimento. A mãe deve ser a primeira professora,
deve ensiná-los desde o berço moldando o seu caráter para o bem. Cumpre assim
que seja habilitada.

4.

Quando Jesus Cristo nos convida a tomar o seu jugo e a aprender dele (cf. Mateus
11:19), a escolha ótima responsabilizará os pais com o dever solene de procurar uma
educação escolar que leve os seus filhos a adquirir o conhecimento do Senhor e a
se tornarem participantes da natureza divina mediante a obediência à vontade e ao
caminho do Senhor.

Assim, parece óbvio que a escolha ótima parental cristã adventista passa por, em família
ou em pequeno grupo, dar resposta à seguinte pergunta de partida: Qual é o plano do
Criador para a educação dos meus filhos?
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