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Começou mais um ano letivo! Centenas de crianças e jovens adventistas dão mais um importante
passo na sua carreira académica. Dezenas de profissionais de educação adventistas envolvem-se na
complexa mas gratificante tarefa de educar. Também as Escolas Adventistas arrancaram para mais um
ano! Um ano especial, pois os seus Projetos Educativos seguirão o mote “Atreve-te…”. Por todas estas
razões, sugerimos aos prezados Pastores, Anciãos e Secretários de Educação que num dos próximos
sábados, nos momentos do culto solene ou no momento dos anúncios, dediquem cinco minutos para
desejar a todos os estudantes e profissionais de educação das suas Igrejas um ano letivo repleto das
maiores benções de Deus.
Oficial de Igreja, “Atreve-te” a envolver-te com a Educação Adventista, seja esta ministrada no Lar, na
Igreja ou na Escola! Atreve-te a acreditar, a apoiar e a divulgar a Rede Escolar ASD constituída pelas
seguintes escolas: Creche e Jardim de Infância Arco-Íris, Colégio Adventista de Setúbal, Externato
Adventista do Funchal, Colégio Adventista de Oliveira do Douro e pelo projeto de Ensino Individual
Oficina de Talentos.
O Internato do Colégio Adventista de Oliveira do Douro já tem 12 alunos! Louvado seja Deus por esta
oportunidade concedida a jovens de lares adventistas e não adventistas, de serem educados num
lugar onde o desenvolvimento harmoniso do ser humano é um desafio e objetivo.
Os CD’s de música “Atreve-te” continuam disponíveis para aquisição! Conheça este trabalho musical
da comunidade escolar do Externato Adventista do Funchal, constituído por 12 músicas cristãs, uma
excelente ferramenta para a instrução religiosa das crianças dos lares, Igrejas e Escolas Adventistas.
O Manual de Bíblia (Educação Moral e Religiosa Adventista) do 3º Ano já se encontra disponível para
aquisição. Divulgue esta ferramenta que ajudará a reforçar a instrução religiosa das crianças. Para
mais informações ou para encomendas, é favor contactar a secretária do Departamento ou através do
e-mail: educacao@adventistas.org.pt
O Serviço de Espírito Profecia e o Departamento de Educação da UPASD sugeriram, nos últimos três
anos, a leitura e o estudo do importante livro, “Educação”. À medida que os capítulos deste livro iam
sendo propostos para reflexão, saíram 35 fichas que constituem um Guia de Estudo. Estas fichas, para
além de estarem disponíveis na área de recursos do Departamento de Educação no Portal da UPASD,
estarão ainda disponíveis, em suporte papel (caderno com 35 fichas), para aquisição. Brevemente
enviaremos informações detalhadas de como adquirir esta ferramenta.Entretanto, anunciamos que
no próximo mês irá iniciar-se o estudo de um novo livro do Espírito de Profecia sobre a temática
da Educação, o livro “Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes”. Tal como foi feito para o livro
“Educação”, forneceremos mensalmente fichas de leitura que no final formarão um novo Guia de
Estudo. Boas leituras!
Os Encontros Regionais de Universitários de 2015 aproximam-se! O Tema: “A Consciência do Cristão
e questões da Sociedade Atual: Aborto, Eutanásia e Homossexualidade” merecerá uma abordagem
das dimensões teológica, técnica e sociológica que certamente interessará aos Pré-Universitários,
Universitários, Pós-Universitários e interessados. Marque na sua agenda, divulgue esta iniciativa! Dia
31 de outubro, pelas 16h00, nas Igrejas ASD do Porto, de Coimbra, de Lisboa Central, de Albufeira e
do Funchal.
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