Programa Jovem Centenário Ellen G. White

ELLEN G. WHITE E A OBRA DA EDUCAÇÃO

Louvor

15 minutos

420 (Oh que amigo em Cristo temos)
278 (Tal qual estou)
72 (Saudai o Nome de Jesus)
Oração Inicial

2 Minutos

Introdução

7 Minutos

Mensagem Musical

4 Minutos

Primeira parte

7 Minutos

Testemunho

7 Minutos

Concurso Bíblico

10 Minutos

Momento de Oração

10 Minutos

Mensagem Musical

4 Minutos

Segunda parte

7 Minutos

Mensagem Bíblica e Oração Final

10 Minutos

Louvor – O louvor pode ser feito com os hinos preferidos de Ellen G. White. São eles: Saudai o
nome (72), Meu Divino (97), Ouvi Jesus me dizer (187), Tal qual estou (278), Sou peregrino
(334), Bendita Hora (419), Oh que amigo (420), Lar Feliz (572). Não é regra, podem ser
cantadas as músicas preferenciais da Igreja e, principalmente, dos jovens. Esta é somente uma
sugestão.
Oração Inicial – Pode ser feita por quem está dirigindo o louvor ou por alguém do auditórioIgreja.
Introdução
O tema da Educação foi bastante desenvolvido nos escritos de Ellen White e com isso foram
compilados cinco livros que orientam pais e professores no processo de cuidar e educar as
crianças. Esses textos são preciosas recomendações de Deus para serem largamente
estudados pela Igreja. Temos os seguintes livros:
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Conselhos sobre Educação – 280 páginas
Educação – 324 páginas
Fundamentos da Educação Cristã – 568 páginas
Conselhos a Professores, Pais e Estudantes – 572 páginas
Orientação da Criança – 625 páginas

Nestes livros, os conselhos de Ellen White para a Educação podem ser resumidos em dez
princípios:
1) A educação do caráter é mais importante que a educação intelectual: “O mundo não
necessita tanto de homens de grande intelecto, como de nobre caráter. [...] A formação do
caráter é a obra mais importante que já foi confiada a seres humanos (WHITE, 1968, p. 225)”.
2) A educação cristã é salvadora: “A obra da educação e da redenção são uma [...] ninguém
pode por outro fundamento, além do que já está posto que é Jesus Cristo (WHITE, 1968, p.
30)”.
3) A educação deve ser completa e harmônica: “A verdadeira educação é o desenvolvimento
harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. A verdadeira educação inclui todo o
ser (WHITE, 1968, p. 13)”.
4) A educação começa no lar: “Sobre os pais, bem como as mães, recai a responsabilidade do
primeiro ensino à criança, tanto como o ensino posterior; e a ambos os pais é urgentíssima à
necessidade de preparo cuidadoso e completo (WHITE, 1968, p. 176)”.
5) O professor cristão tem um perfil definido: “A saúde física e a correção de caráter deve
encontrar-se combinada à alta qualificação literária. Quanto mais tiver o professor de
verdadeiro conhecimento, melhor será seu trabalho. A sala de aulas não é lugar para trabalho
superficial. Nenhum professor que esteja satisfeito com um saber superficial atingirá um
elevado grau de eficiência (WHITE, 1968, p. 278)”.
6) A Bíblia deve estar no centro do currículo escolar: “O estudo da Bíblia dará vigor ao
intelecto. [...] Dentre todos os livros que têm inundado o mundo, por mais valiosos que sejam,
a Bíblia é o Livro dos livros, e merece o mais acurado estudo e atenção (WHITE, 1975, p. 129)”.
7) A natureza tem profundas lições: “O mundo é um compêndio, e a vida uma escola. A
unidade do homem, com a natureza e com Deus [...] não podem deixar de impressionar o
espírito e moldar o caráter (WHITE, 1968, p. 100)”.
8) O estudante deve aprender a raciocinar: “É a obra da verdadeira educação desenvolver a
faculdade de pensar e agir, adestrar os jovens para que sejam pensantes e não meros
refletores do pensamento de outrem (WHITE, 1968, p. 17)”.
9) O ensino manual e profissional deve estar presente nas escolas: “Devem-se estabelecer
escolas que, em acréscimo a mais elevada cultura intelectual e moral, provejam as melhores
possibilidades para o desenvolvimento físico e a educação industrial (WHITE, 1968, p. 218)”.
10) As noções de fisiologia, higiene, nutrição e saúde devem fazer parte do currículo: “A saúde
deve ser tão fielmente conservada como o caráter. Um conhecimento de fisiologia e higiene
deve ser à base de todo esforço educativo (WHITE, 1968, p. 195)”.
Se colocarmos em prática esses conselhos em nossos lares e escolas teremos crianças mais
felizes e preparadas para se tornarem cidadãos responsáveis nesta existência e prontos para a
vida eterna quando Jesus voltar.
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Educação Adventista - curiosidades
 A primeira escola oficial fundada pela IASD foi aberta no dia 03/06/1872, na cidade de
Battle Creek. O primeiro professor contratado pela IASD foi Goodloe Harper Bell. A
escola contava com 12 alunos.
 No Brasil, o Colégio Internacional de Curitiba foi fundado em 01/06/1896. Ao final
desse ano a primeira turma de formados teve como lema “E serão todos ensinados por
Deus”. Guilherme Stein Junior, primeiro adventista batizado no Brasil, em 1895, foi
professor no colégio.
 O Colégio Adventista Brasileiro (CAB) atual Centro Universitário Adventista de São
Paulo (UNASP) começou suas atividades em 1915. A primeira turma de formandos, em
1922, teve como lema “Rumo ao mar” em alusão ao desejo de serem missionários.
 Atualmente o sistema educacional adventista está presente em 115 países, com 7.883
instituições de ensino, 90 mil professores e 1,8 milhão de alunos.
 No Brasil temos 450 unidades escolares, 10 mil professores e aproximadamente 176
mil alunos. Além dessas unidades, a organização mantém 15 colégios em regime de
internato.

Mensagem Musical – O organizador do programa escolhe o (a) cantor (a).

Educação e caráter – A educação segundo Ellen White prioriza o cultivo da “retidão de coração
e lealdade para com Deus” (WHITE, Fundamentos da Educação Cristã, 1975, p. 496), em
consonância com seu objetivo principal, que é “o desenvolvimento harmônico das faculdades
físicas, intelectuais e espirituais” (WHITE, Educação, 1968, p. 13). Ao mesmo tempo, a autora
afirma a necessidade de condições para que o estudante desenvolva conduta reta, na
expectativa de que se torne alguém útil, possuidor de valor moral e integridade. Observa-se
que essa é uma questão fundamental no pensamento de Ellen White, mais importante até que
o cumprimento do currículo escolar, embora uma coisa não substitua a outra. Ellen G. White
assim se expressou a esse respeito: “A maior necessidade do mundo é a de homens – homens
que se não comprem nem se vendam; homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e
honestos; homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato; homem cuja
consciência seja tão fiel ao dever, como a bússola o é ao polo; homens que permaneçam
firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus” (WHITE, Educação, 1968, p. 57).
Testemunho – Sugestões: Se na Igreja houver alguém que estuda em Escola Adventista, pode
dar o seu testemunho de como é estudar em um colégio cristão e que diferença tem feito em
sua vida. Caso não haja alguém que estude num colégio Adventista, veja se há alguém que já
estudou que pode ser entrevistado pelos organizadores do programa.
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Concurso Bíblico
1. Quem foi o homem mais inteligente da história bíblica?
Salomão, I Reis 4:31
2. Quem foi aplicar um teste no Rei Salomão com perguntas difíceis?
A Rainha de Sabá, II Crônicas 9:1
3. Em que escola Paulo passou a ensinar os Efésios?
Escola de Tirano, Atos 19:9
4. A partir de quando as pessoas começaram a falar diferentes línguas?
Torre de Babel, Genesis 11:1
5. Quem eram os jovens que obtiveram grande sabedoria por cultivarem o hábito de uma
alimentação saudável?
Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Daniel 1: 19 e 20
6. Que livro é útil para ensinar, para corrigir, para repreender e para instruir?
A Bíblia, II Timóteo 3:16
7. Quem foram os dois artistas e desenhistas que foram ensinados pelo Espírito de Deus para
fazer as obras do Templo?
Bezalel e Aoliabe, Genesis 35:30-35
8. Qual era o método usado por Jesus para ensinar os discípulos e o povo?
Parábolas, Marcos 4:2
9. Quem foi o professor do Eunuco da Rainha Candace, ensinando-lhe o que não compreendia
nas Escrituras?
Filipe, Atos 8:31
10. Como Deus instruiu aos pais o modo como deveriam fazer para ensinar aos filhos as suas
leis ao saírem do Egito?
Inculcando aos filhos, falando assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao
levantar, Deuteronômio 6:7
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Momento de Oração – Pode ser feito um momento de oração onde a Igreja se divide em
pequenos grupos e fazem seus pedidos e agradecimentos e depois pode ser feito uma oração
geral para que possamos alcançar o ideal de caráter e retidão que Deus deseja de nós.
Mensagem Musical – O organizador do programa escolhe o (a) cantor (a).
Educação e Sentimentos – Ellen G. White entende que os sentimentos e emoções são também
educáveis, sendo possível desenvolvê-los e controlá-los. Então, o estudante pode aprender a
dominar suas emoções, controlar suas atitudes e pesar seu julgamento, agindo sempre com
bondade, a despeito da injustiça. A autora sugere que desde cedo na vida a pessoa deve ficar
“acostumada à submissão, renúncia e consideração pela felicidade de outrem” (WHITE,
Orientação da Criança, 1996, p. 133). Os jovens “devem ser ensinados a subjugar seu
temperamento repentino, a conter a palavra apaixonada, a manifestar invariável bondade,
cortesia e domínio próprio” (WHITE, Conselhos aos pais, professores e estudantes, p. 124).
Hoje se sabe que a inteligência emocional é fundamental e significativa para o sucesso e
felicidade, justificando assim a importância desse treinamento na sala de aula.
Mensagem Bíblica – Convide um professor da Rede de Educação Adventista ou um capelão se
for possível. Caso não seja, convide um pastor ou até mesmo um ancião para falar da
importância da educação adventista em nossos dias.
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