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Ao estudarmos a história da Igreja Adventista, ao revermos os conselhos que lhe foram transmitidos da parte do Senhor
através da sua serva, Ellen G. White, precisamos de pouco tempo para nos apercebermos que existem áreas de serviço
que recebem uma grande atenção. Entre estas encontraremos a obra de educação e a obra médico-missionária. Nos
nove volumes dos Testemunhos à igreja, de onde vêm os conteúdos para muitas (diversas) obras compiladas, muitos
capítulos são destinados a estes dois ramos da obra do Senhor. Nestes conselhos, a obra médico-missionária é referida
frequentemente como o braço direito do corpo1. A pergunta que se pode colocar então é: Que ramo da obra adventista
poderia ser considerado o “outro braço” utilizando a mesma metáfora?
Não existe, tanto quanto eu conheça, uma menção explícita nos escritos do espírito de profecia a um ramo distinto
da obra como sendo o braço esquerdo…talvez por causa da conotação negativa do braço esquerdo num mundo cuja
maioria das pessoas é destra. Em várias línguas da Europa central, por exemplo, existe uma expressão para alguém com
pouca habilidade manual como tendo “duas mãos esquerdas”. No entanto ninguém questiona a utilidade de termos
dois braços e duas mãos em vez de apenas uma! Assim sendo, recorrendo à figura de linguagem já mencionada, quem
poderia estar representado pelo outro braço?
No nono volume dos testemunhos, escrito em 1909, lemos a seguinte declaração:
“Se alguma vez o Senhor falou por meu intermédio, fá-lo agora ao dizer eu que os obreiros que se dedicam ao ramo da
educação, pregação e trabalho missionário-médico, devem andar unidos como um só homem, trabalhando todos sob
a direção de Deus, auxiliando-se e abençoando-se mutuamente.” 9T 169:3
É interessante notar que nesta citação, o trabalho médico missionário aparece à direita da pregação que representa a
nossa mensagem, a mensagem dos três anjos e aqueles que a pregam! A obra da educação é a primeira a ser nomeada
e aparece antes da referência “pregação”! É dito que estes três ramos da obra devem estar intimamente ligados e
auxiliar-se mutuamente! Noutras citações são feitos apelos de ofertas para o estabelecimento de escolas, igrejas e
hospitais2! Repetidamente é dito que escolas devem ser estabelecidas para o preparo de obreiros para a pregação e
para a obra médico missionária3! Também é dito que próximo de cada igreja devia existir uma escola4 e igualmente
em conexão com cada sanatório devia haver uma instituição de ensino5. Ou seja, sem a obra da educação, não temos
pregadores nem obreiros médico-missionários devidamente preparados para a sua missão. Cada escola, desde os
primeiros anos de escolaridade, prepara obreiros para a seara do Mestre!
Sendo indiscutível o papel da educação na identidade e missão da Igreja adventista, esta, bem pode ser descrita como
o outro braço fundamental da obra adventista! Negligenciar qualquer dos braços compromete a eficácia da missão da
Igreja6! E já agora, quando este outro braço está em sofrimento, todo o corpo deve estar atento ao que se passa, até
porque uma dor no braço esquerdo pode ser sintoma de algum problema cardíaco.
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