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Muitas famílias adventistas questionam-se sobre a educação que devem dar aos seus filhos,
buscando encontrar razões para justificar a tomada de decisão de os matricular numa
Escola Adventista ou não. Para muitas destas famílias, infelizmente este é um exercício
teórico e sem repercussão, pois afinal não existe, na vizinhança, nenhuma escola da Igreja.
Para outras, é mais do que isso, é uma decisão prática e consciente! A possibilidade para
estas existe e a questão é: matricular ou não matricular? Se sim, porquê?
Matriculei a minha filha mais velha e matricularei a minha filha mais nova numa Escola
Adventista porque sei que ali elas encontrarão o que de mais precioso necessitam: amor,
aceitação, segurança, valores bíblicos, disciplina redentora, desenvolvimento integral e
harmonioso, em resumo, um ambiente cristão que é uma natural e intencional extensão
do ambiente do Lar e da Igreja. Não é que questões como a qualidade das instalações
não me preocupem, mas não é prioritário para uma tomada de decisão. O que dizer
então da importante preparação académica tão determinante para um desejado futuro
profissional de sucesso? De uma coisa tenho a certeza, os educadores adventistas que
exercem a sua profissão numa Escola Adventista estão comprometidos, mais do que
com um mero trabalho que lhes assegura uma remuneração, com uma Missão, com um
Ministério. Por isso, e apesar de algumas lacunas que possam apresentar, pois afinal não
existem “Mestres” perfeitos, pois perfeito foi somente Jesus, “o Mestre dos Mestres”, eu não
tenho problema algum em lhes confiar as minhas filhas. Sei ainda que se Deus os chamou
para esta nobre e complexa tarefa, os capacitará a exercerem um trabalho de excelência.
Nesta perspetiva, não tenho dúvidas, elas serão bem preparadas academicamente para
este competitivo mundo, mas a sua preparação foi “mais além e mais alto”, teve em conta
o sucesso e a vida eterna! Não será esta uma razão prioritária e revestida de urgência?
Prezado leitor, desafiamo-lo, nesta importante fase de prospeção e decisão quanto à
escola onde poderá matricular os seus filhos, a conhecer melhor as Escolas Adventistas
em Portugal! Descubra, acredite e envolva-se com estes lugares de crescimento espiritual,
onde o sucesso académico é uma realidade e onde o sucesso eterno é uma preocupação
que não existe em outra escola neste país.
Eu não hesito em escolher! Sei os porquês e por isso, irei continuar a matricular…
matricular… matricular… no Céu!
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