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Educar… que privilégio e responsabilidade!
No próximo sábado, dia 25 de março, a Igreja nacional refletirá na importante temática da educação. Trata-se
do Sábado da Educação que, anualmente, a Igreja dedica para celebrar este seu braço da Obra evangelística,
a educação. Este dia permite-nos, enquanto grande família, refletir sobre a educação das nossas crianças e
jovens e louvar ao Senhor, em agradecimento e em súplica, pela Sua orientação nesta nobre tarefa que é a de
“Educar para a Eternidade” as crianças e os jovens dos Lares, das Igrejas e das Escolas.
Temos ou não, enquanto Igreja, razões para ter esperança, para viver a esperança e para educar com
esperança? O mundo que nos rodeia, muitas vezes faz-nos perder a esperança. Os problemas políticos,
económicos e sociais; a perda e a ausência de valores; as perplexidades e desafios da vida, enfim… um
conjunto de verdadeiras oportunidades para nos agarrarmos ao Senhor, à Sua Palavra e às Suas promessas.
Movidos pela Bendita Esperança do regresso de Jesus, os pioneiros do movimento Adventista abraçaram, de
coração, a obra da educação. A sua esperança em educar crianças e jovens nos princípios do Senhor levanos, hoje, em 2017, a reconhecer e a sentir gratidão por essa visão. Afinal, saber e sentir que 1 milhão, 814 mil
e 810 alunos estão a ser, diariamente, ensinados do Senhor nas 7 mil e 842 escolas adventistas espalhadas
pelo mundo e que milhões de outras crianças são igualmente educadas nos Lares e nas igrejas Adventistas,
não é um sinal de esperança? E o que dizer do precioso legado que Deus nos deixou, através das Sagradas
Escrituras e do Espírito de Profecia? Não nos traz esperança e nos ajuda a consolidar essa mesma esperança
de que não estamos sozinhos nesta vida e na nobre e complexa obra educativa? São diversas as diretrizes e
os conselhos que o Senhor nos deixou. No sermão do Dia da Educação deste ano, o que é proposto é uma
reflexão sobre alguns conselhos que a pena inspirada de Ellen White deixou a professores, pais, estudantes
e membros de Igreja. A mensagem é um conjunto de excertos do livro “Conselhos aos Professores, Pais e
Estudantes”, publicado em 1913. O propósito e a estrutura da mensagem procurarão chegar a todos os agentes
e intervenientes do processo educativo, começando pelos estudantes, passando pelos pais, pelos professores,
pela Igreja e acabando na Escola Adventista. Uma pequena mas significante abordagem deste precioso livro
de 572 páginas, que poderá ser lido e estudado por todos. O importante é deixar que o Espírito do Senhor nos
conduza e ajude a aferir e a aplicar os conselhos divinos na educação dos nossos filhos e alunos.
A toda a comunidade adventista desejamos um bom Dia da Educação, seja o sábado 25 de março ou um outro
sábado escolhido para o celebrar. O importante é que cada Igreja reconheça e valorize que é imprescindível
dedicar tempo, atenção e muita oração a este assunto, pois afinal é do futuro eterno dos nossos filhos que se trata.
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