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Como cristãos, não podemos senão desejar uma educação de boa qualidade para os
nossos filhos, bem como para as crianças e os jovens da nossa Igreja. Foi este empenho
que levou a Igreja Adventista do Sétimo Dia a dedicar grande parte – ou mesmo a maior
parte – dos seus meios e recursos à educação das novas gerações.
Este importante investimento basea-se na profunda convicção de que a “Educação”
comporta muito mais do que a mera instrução. Se a instrução fosse suficiente, as escolas
do Estado bastariam para educar os nossos filhos. No entanto, nós, os crentes, sabemos
que o mais importante na educação da pessoa não é a aquisição de conhecimentos – por
muito necessários que estes sejam para a vida adulta – mas sim a edificação do caráter,
que é algo que se constroi para a eternidade. Educar uma criança é como começar
a construir um edifício. Se os alicerces não são sólidos ou não estão corretamente
colocados, talvez se note pouco no início. Mas quando a obra prosseguir, os seus defeitos,
às vezes irreparáveis, tornar-se-ão visíveis para todos.
Na perspetiva Adventista, a educação integral inclui todos os aspetos da personalidade;
não só as faculdades intelectuais e físicas, mas também o caráter e o espírito. Precisamos
que os nossos filhos saibam muito, mas sobretudo que saibam quem são, de onde vêm
e para onde vão. Que saibam tomar decisões sábias e lutar pelas suas convicções. Que
saibam ser fiéis a Deus e úteis à Humanidade.
Há pelo menos sete razões que deve considerar para tomar a decisão de escolher uma
educação Adventista para os seus filhos: os professores, os valores, a atmosfera familiar,
a inspiração para alcançar a excelência, a qualidade, a disciplina redentora e o ambiente.
Por isso, Ellen G. White declara que “de todas as instiuições deste mundo, a escola
Adventista é a mais importante” (Testemunhos, vol. 6, p. 109). A razão é clara para a
pena inspirada: “Não há obra mais importante do que a educação dos nossos jovens.
Alegro-me porque temos instituições em que eles podem estar separados das influências
corruptoras que prevalecem nas escolas do nosso tempo. Os nossos irmãos e as nossas
irmãs devem sentir-se gratos porque, graças à providência de Deus, estabeleceramse os nossos colégios e deveriam estar prontos para apoiá-los com os seus recursos”
(Conselhos aos professores, p. 38).
Se ama os seus filhos, se se importa com o futuro das nossas crianças e jovens, se ama
verdadeiramente o Mestre e quer prosseguir a tarefa que nos entregaram de “apascentar
os seus cordeiros” (João 21:15), demonstre-o apoiando a educação Adventista. Os seus
filhos e muitos outros lhe agradecerão. Nesta vida e na eternidade. Da parte deles,
agradeço-lhe de coração.
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