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Problem
From 2011 to 2012, the level of student involvement in the spiritual activities that
are promoted by campus ministry on the Unasp campus at Hortolândia has been one of
the most challenging issues, especially for chaplains and administrative leaders who work
in the spiritual area. Preceptors and teachers of higher education have expressed their
negative impressions of the interest in, participation in, and attendance at the chapels and
worship services held at the residences and in classes. The college students also complain
of a decrease in their personal devotion to God. The study of the Bible and the practice of
meditation and personal prayer have been neglected. Many efforts have been planned to
motivate students to engage more effectively in spiritual activities sponsored on campus,
but the response is not as intensive as the efforts.

Method
The present investigation belongs to the discipline of applied theology, and its
object of study is the spiritual growth of higher education students. This type of
investigation belongs to an area known as action and participation investigation, since its
purpose is to transform a social reality considered as a necessity, through a process of
investigation where both the investigator and the society are involved.
To arrive at a solution to the problem raised by the investigation a review was
conducted of the Biblical literature, the writings of Ellen G. White, and Christian authors
on the subject of spiritual growth. At the same time, the campus of Unasp–Hortolândia
was available as a laboratory for 9 months in order to apply the knowledge obtained and
to measure the results of the project.
Results
The investigation resulted in the creation and implementation of a plan for
spiritual development on the campus of Unasp-HT in Brazil. It was based especially on
the improvement of worship services held in the residences and at classes, and also on the
motivation of spiritual practices for personal devotion such as meditation, Bible study,
and prayer. This plan increased the attendance and the interest of students and preceptors
in the worship services held in the dorms during the first semester of 2014, as well as the
worship services held for teachers of higher education before classes, involving about
120 students and 30 teachers in the worship services. It also contributed to an increase in
personal devotion among the students, creating opportunities for Bible study, prayer, and
study of the lesson. A number of 150 students participated in the prayer retreats, and
three Bible study groups were created on campus.

Conclusion
The plan for the spiritual development of students in higher education at Unasp HT was challenging since its beginings due to the busy schedule that all students have at
the college. However, the strategy helped to create opportunities to involve the university
students in spiritual activities, and they responded the call to get involved.

Moreover,

this challenge motivated a team of teachers d students work together to achieve these
purposes.
The strategy for spiritual gowth contributted also to the enrichment of the
Spiritual Master Plan of Unasp – HT in 2014 and to the improvement of the spiritual
activities thas Unasp – HT offers to its Adventist Students.
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Problema
De 2011 a 2012 o nível de envolvimento discente às atividades espirituais que são
promovidas pela Pastoral Universitária do UNASP-HT têm-se revelado como um dos
mais desafiadores temas para os líderes administrativos, professores e principalmente
para os profissionais que atuam na área espiritual. Os preceptores e professores do Ensino
Superior têm manifestado suas impressões negativas quanto ao interesse, participação e
frequencia aos cultos realizados nos residenciais e nas classes de aulas. Os estudantes
universitários tambem reclamam de uma diminuição em sua devoção pessoal com Deus .
O estudo da lição da escola sabatina, da Bíblia e a oração pessoal tem sido

negligenciados, no entanto diversos esforços têm sido planejados com o propósito de
motivar os alunos a se envolverem de forma mais efetiva nas atividades espirituais
promovidas no campus.
Métodos
A investigação presente pertence á disciplina de teologia aplicada e seu objeto de
estudo é o crescimento spiritual dos estudantes universitários Adventistas do ensino
superior. Este tipo de investigação pertence á uma area conhecida como intervenção
desde que seu propósito é tranformar a realidade social considerada como uma
necessidade, através de um processo de investigação onde ambos o investigador e a
sociedade estão envolvidos.
Para chegar á um solução do problema levantado pela investigação houve uma
revisão da literature Bíblica, dos escritos de Ellen G. White e autores Cristãos da area de
crescimento spiritual. Ao mesmo tempo o Campus Unasp-HT esteve disponível como um
laboratório por nove meses a fim de implementar o conhecimento obtido e avaliar os
resultados o projeto.
Resultados
A investigação resultou na criação e implementação de um plano de
desenvolvimento spiritual no campus Unasp – HT no Brazil. O projeto se baseou no
aperfeiçoamento das capelas e cultos dos residenciais e das salas de aulas. As ações
involveram também as práticas espirituais para a devoção pessoal como meditação,
estudo da Bíblia e oração. O plano aumentou a frequência e o interesse dos estudantes em
relação aos cultos realizados nos dormitorios e salas de aulas no primeiro semestre de
2014 bem como também contribuiu para o enriquecimento dos cultos de professors e

alunos nas faculdades. No total, um número de 150 alunos e 30 professores se
envolveram no projeto através da frequência aos cultos e participação voluntária. Houve
tambem uma contibuição do projeto para o aumento da devoção pessoal dos estudantes
criando oportunidades para o estudo da Bíblia, lição da escola sabatina e oração.
Conclusão
A estratégia para o crescimento espiritual dos alunos Adventistas do ensino
superior no Unasp-HT foi um desafio desde o seu início. A agenda dos alunos
universitários é replete de atividades que concorrem entre si mesmas, No entanto, este
projeto auxiliou na criação de oportunidades para o crescimento espiritual dos alunos
universtários, e estes responderam ao chamado para participar. A estratégia contribuiu
também para o enriquecimento do Plano Mestre de Desenvolvimento Espiirtual do Unasp
– HT em 2014 e para o fortalecimento das atividades espirituais da pastoral universitária.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO
Esta estratégia pretende descobrir os fatores motivadores e inibidores do
crescimento espiritual dos alunos Adventistas universitários do Unasp-HT visando um
aperfeiçoamento nas práticas espirituais promovidas no campus e tendo como foco
especial as práticas devocionais tais como meditação, estudo da Biblia e oração. Este
capítulo do projeto apresenta os diferentes aspectos em que se baseia a investigação. Em
primeiro lugar se apresenta uma descrição do contexto ministerial em que a investigação
será realizada. A seguir se expõe a declaração do problema, a descrição da tarefa e as
delimitações do projeto. Da mesma maneira se esboça os passos que serão dados para se
alcançar os objetivos para a implementação da estratégia de crescimento espiritual.
Descriçao do Contexto Ministerial
A Igreja Adventista do Sétimo dia no Brasil tem 14 instituições de ensino superior
com aproximadamente 20 mil alunos. O Unasp Campus - HT faz parte da maior
instituição de ensino superior no Brasil, o Unasp que possui 3 campus com
aproximadamente 3.000 alunos no ensino superior. A área responsável pelo plano de
desenvolvimento espiritual (PMDE) no Unasp-HT é coordenado pelo departamento de
desenvolvimento espiritual do Unasp com sede na reitoria da instituição.
Em janeiro de 2010 fui chamado para me unir à direção do departamento
espiritual do Unasp - HT para juntos trabalharmos visando atender as necessidades para o
crescimento espiritual dos alunos universitários nesta instuição.
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Declaraçao do Problema
De 2011 a 2012 o nível de envolvimento discente às atividades espirituais que são
promovidas pela Pastoral Universitária do UNASP-HT tem-se revelado como um dos
mais desafiadores temas para os líderes administrativos, professores e principalmente
para os profissionais que atuam na área espiritual. Os preceptores e professores do Ensino
Superior têm manifestado suas impressões negativas quanto ao interesse, participação e
frequencia aos cultos realizados nos residenciais e nas classes de aulas. Os estudantes
universitários tambem reclamam de uma diminuição em sua devoção pessoal com Deus.
O estudo da lição da escola sabatina, da Bíblia e a oração pessoal tem sido
negligenciados, no entanto diversos esforços têm sido planejados com o propósito de
motivar os alunos a se envolverem de forma mais efetiva nas atividades espirituais
promovidas no campus. A despeito de todos os projetos espirituais, os resultados têm se
demonstrado insuficientes se comparados ao empenho e esforços aplicados pela equipe
da Pastoral Universitária do Campus e demais servidores da Faculdade.
Declaraçao da Tarefa
O propósito desta estratégia é identificar possiveis razões para falta de interesse e
envolvimento dos ingressantes adventistas universitarios nas atividades espirituais do
Campus, Unasp-HT e para implementar um plano para o desenvolvimento da
espiritualidade entre os estudantes. A estrategia será iniciada com a formulação de um
questionário piloto a fim de averiguar os principais tópicos e áreas a serem exploradas
entre os alunos ingressantes a fim de se elaborar o questionário oficial que será aplicado
ao grupo de alunos ingressantes adventistas tendo em vista trazer uma solução para este
problema.
2

Delimitações
Como este projeto se propõe a identificar as dificuldades espirituais na vida do
aluno universitário ingressante do UNASP-HT, isto de refere a um plano de crescimento
espiritual para um grupo específico e a um local específico. Os princípios colhidos desta
pesquisa só poderão ser aplicados ao ambiente universitário cristão. A literatura
explorada será a palavra de Deus, os escritos de Ellen G White e toda literatura
contemporânea que aborda a espiritualidade cristã dentro da moldura da filosofia cristã.
descartando todas as espiritualidades modernas e concepções espirituais que não seguem
o modelo bíblico.
Descriçao do Processo do Projeto
A base teológica para o projeto de crescimento espiritual dos alunos ingressantes
universitários Adventistas e seu conteúdo será desenvolvido a partir da Bíblia e dos
escritos de Ellen G. White investigando os conceitos sobre Educação integral, instrução,
formação do caráter, comunhão com Deus e serviço no lar, na igreja e principalmente na
escola
Em seguida apresentar-se-á uma análise da Literatura contemporânea em relação
aos modelos de crescimento espiritual e suas tendências atuais. Será necessário também
definir o significado do crescimento espiritual dentro da moldura de uma filosofia cristã.
Tendo como base ítens A e B usar-se-á como pré-instrumento de pequisa um
questionário piloto a fim de verificar os principais tópicos e áreas a serem exploradas
entre os alunos ingressantes adventistas Universitários. Este questionário será aplicado
num grupo de 30 alunos (20% dos alunos Adventistas ingressantes). O passo seguinte
será a formulação de um questionário oficial para descobrir as possíveis razóes de
3

desinteresse pelas atividades espirituais promovidas no UNASP - HT, e recomendar
possíveis soluções. Este questionário será aplicado vislumbrando um grupo de 600 alunos
ou seja, alunos Adventistas Universitários).
Após a tabulação de dados apresentados no questionário será elaborado uma
estratégia para os alunos adventistas universitários que será implementada durante um
período de 6 meses e deverá terminar em setembro de 2014.
Finalizar-se-á a estratégia através de sugestões e observações dada pelo
pesquisador sobre o projeto, bem como uma sua avaliação pessoal e respectivos
desdobramentos que resultaram da implementação do plano de crescimento espiritual na
vida dos alunos ingressantes universitarios Adventistas de 2014.
Proposta de Estrutura do Projeto
A.

Capítulo 1: Introdução.
1. Descrição do contexto ministerial
2. Declaração do problema
3. Declaração da tarefa
4. Limites do projeto
5. Descrição do processo do projeto
6. Definições de termos

B.

Capítulo 2: Fundamentos do crescimento espiritual na Bíblia e nos escritos

de Ellen G. White
1.

O Crescimento espiritual no velho Testamento

2.

O crescimento espiritual no Novo Testamento

3.

Ellen G. White e o crescimento espiritual
4

C.

Capítulo 3: O crescimento espiritual na literatura conteporânea
1.

Os modelos de crescimento espiritual nos últimos 50 anos

2.

Os modelo de crescimento espiritual no ambiente universitário
protestante

3.
D.

O modelo de crescimento espiritual na igreja Adventista

Capítulo 4: Estratégias para o plano de crescimento espiritual entre os
alunos ingressantes do Unasp, Campus-HT.
1.

Questionário piloto: Pré-instrumento de pesquisa

2.

Questionário oficial aplicado entre os alunos Ingressantes
universitários Adventistas no Unasp, Campus-HT

E.

3.

Tabulação de resultados do questionário

4.

Implemetação da estratégia de crescimento espiritual

5.

Calendário da estratégia de crescimento espiritual

Capítulo 5: Conclusões e Desdobramentos
1.

Observações sobre o projeto e sugestões

2.

Resultados alcançados

3.

Desdobramentos

A.

Apêndice

B.

Referências

H.

Vitae
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CAPÍTULO II

O CRESCIMENTO ESPIRITUAL NA BÍBLIA E NOS
ESCRITOS DE ELLEN G. WHITE

Este capítulo expõe o fundamento Bíblico e o pensamento central dos escritos de
Ellen G. White a respeito do crescimento espiritual nos anos formativos da infância até a
juventude. No entanto, é necessário deixar claro que não se apresenta um estudo
exaustivo do tema, mas apenas uma visão geral a respeito do assunto no Velho
Testamento, Novo Testamento e ensinos da escritora Ellen G. White. O objetivo é
descobrir os fatores que auxiliam no crescimento espiritual do jovem universitário para
que possamos aplicá-los na estratégia de crescimento espiritual dos alunos universitários
Adventistas do Unasp – Hortolândia, que se apresentará no capítulo IV deste trabalho.
O Crescimento Espiritual no Velho Testamento
Este capítulo apresenta uma breve explicação da natureza humana, sua queda e
restauração como apresentados no Gênesis. A seguir dedicamos atenção especial aos
instrumentos usados por Deus no Velho Testamento para o crescimento espiritual das
crianças e jovens tais como o Jardim do Éden, o lar dos patriarcas, a escola dos profetas e
a comunidade de Israel. Relacionados a estes instrumentos expõe-se os conselhos dados
aos jovens nos livros de provérbios e Eclesiastes e o exemplo de jovens que se
destacaram em seu crescimento espiritual.
A Natureza Espiritual do Homem
O ser humano foi criado com uma dimensão espiritual. Enquanto tudo na criação
teve sua origem na palavra do Deus Criador, o ser humano foi criado pelas mãos do
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próprio Deus e de maneira única refletia a imagem daquele que è espírito. “Então disse
Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança” (Gen 1:19). A
palavra de Deus também afirma que “Deus é espírito e é necessário que seus adoradores
o adorem em espírito e verdade”( S. Jo 4:24).
A Criação e a Queda ser Humano
O relato introdutório de Gênesis descreve o homem sendo formado da
combinação de matéria criada mais o fôlego divino, tornando - se assim uma “alma
vivente”. O Relato declara: “Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e
soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou “alma vivente” (Gên 2:7).
O Termo hebraico Ruach (fôlego) é usado também no Velho Testamento para expressar o
espírito, vento, respiração, sopro e Espirito Santo. Vertallier (1993) afirma:
A palavra para espirito corresponde ao termo Hebraico Ruach que tem a ideia de
“sopro de vida”. Esta energia, que é intangível, tem Deus como sua causa imediata.
Deus não é somente aquele que tem o poder, mas Ele é o poder. A palavra Grega
correspondente no Novo Testamento é Pneuma que significa “Deus é espírito”.
Assim, pode - se entender que o homem criado por Deus recebeu a própria natureza
divina ao receber o “sopro de vida” e, além disso, Deus o dotou com poderes especiais de
governar a criação e com a capacidade de escolher entre o bem e o mau,característica
singular de um ser espiritual (Gên. 2).
O capítulo 3 de Gênesis nos relata a quebra do relacionamento de intimidade entre
Deus e o homem com a desobediência do ser humano ao Criador. Como consequência
desta má escolha o homem se separou de Deus (Gên. 3:8-10), dos seus semelhantes
(Versos 11 e 12), da natureza (versos 17-19) e se tornou sujeito á morte (Gên. 2:17:3:19).
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A Restauração do ser Humano
No entanto, este desvio do plano original de Deus por parte do homem não o
surpreendeu, pois o senhor tomou a iniciativa (Gên. 3) da restauração espiritual do ser
humano. O crescimento espiritual de um ser humano se dá quando este retoma sua
intimidade com Deus para alcançar a semelhança com o Criador. Mulholland (1993)
escreve:
As escrituras são claras em sua insistência de que falhamos em alcançar o propósito
de Deus para nossa criação. È também igualmente clara em sua revelação de que
Deus trabalha graciosamente através de todos os aspectos da vida humana para nos
trazer á plenitude da vontade de Deus em nossa vida. Formação espiritual é o
processo de ser moldado por Deus em direção ao todo. Formação espiritual é um
processo de ser conformado à imagem de Cristo para benefício dos outros.
O ser humano após a queda herdou uma natureza com a inclinação para o mal. Sua
escolha o separou do propósito de Deus para ele. O ser humano sozinho, por si mesmo
não podia vencer esta tendência para o pecado que surgiu em sua própria natureza, no
entanto Deus trouxe esperança através de Cristo e providenciou a força e o poder para se
resolver o dilema humano (Rom. 7:14-25). Deus tomou a iniciativa para ajudar a
humanidade através do plano da salvação (Gên. 3:15).
Jesus explicou para Nicodemos a necessidade de “nascer do alto” ou “nascer de
novo” (S. J. 3). O crescimento espiritual do ser humano, ou a formação espiritual do ser
humano (estes termos são paralelos) não ocorre sem que primeiro ocorra o novo
nascimento, no entanto ele é apenas o inicio de uma longa jornada rumo ao plano de
Deus para nossa vida.
Ao pesquisarmos as páginas sagradas do Velho Testamento notamos que o
crescimento espiritual do povo de Deus está relacionado aos métodos educacionais
empregados pelo próprio Deus e pelos lideres espirituais do povo de Deus.
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A natureza humana, antes mesmo do surgimento do pecado, era ensinada por
Deus, imagine depois do afastamento de Deus o quanto ela necessita ser moldada á
imagem do seu Criador e trazida de volta á este relacionamento. Portanto, Wright (2005)
afirma: “A existência de espiritualidade na humanidade, portanto significa que educar a
natureza espiritual é possível e necessário para que ele tenha um relacionamento com o
seu criador” (p. 8)
No coração do ser humano existe um vazio que se encaixa com a forma de Deus,
portanto sua busca pode ser facilitada pela cooperação do espirito humano com o Espírito
Santo (Rom. 8:16). A história do Antigo Testamento revela a urgente necessidade que o
ser humano tem de se relacionar com Deus. “A fé dos Israelitas e dos cristãos modernos
não se baseia apenas em filosofias ou em doutrinas, mas baseia-se numa história de
interação crescente com Deus” (Dybdahl, 2012, p. 20).
Portanto, O velho Testamento ressalta três instituições que o Senhor usa para a
educação espiritual do homem ao longo de sua vida: Lar (Família), Escola e Igreja.
O Jardim do Éden
O primeiro método empregado por Deus no principio do mundo foi representado
através de uma escola modelo que foi o Jardim do Éden. Ali no lar de nossos primeiros
pais foram concebidos os princípios de crescimento espiritual que deveriam se repetir nos
lares dos filhos de Deus durante as sucessivas gerações. Meslin (2009) escreve que “Deus
dirigia pessoalmente a educação do casal edênico, abria suas mentes ás leis e operações
da natureza e revelava os grandes princípios da verdade que governam o universo
espiritual”.
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A Comunhão e a Oração
No Jardim do Éden nossos primeiros pais tiveram o privilégio de desfrutar a
comunhão face a face com Deus quando soprava a brisa do dia (Gên. 3:8, NVI), ou seja,
no amanhecer de cada dia. Ali eles dialogavam pessoalmente e coletivamente com Deus e
com os anjos. Ouvir a voz de Deus era algo natural. O ambiente entre as obras criadas de
Deus favorecia a interação entre Deus e o homem.
O Estudo da Natureza e o Serviço
O estudo dos mistérios da natureza criada por Deus tendo o próprio Criador como
professor e a natureza como o compêndio escolar (Gên. 1:28, Gên. 2:8) fazia parte do
currículo da escola do Éden. O trabalho de cuidar das obras de Deus (Gên. 2:8) era parte
importante daquela educação ideal porque havia uma verdadeira integração entre a teoria
e a prática.
O propósito de Deus era que este modelo de comunhão com Ele, com suas obras
criadas e com sua palavra se reproduzisse ao longo dos séculos trazendo assim Glória ao
seu nome (II Cor. 4:6). White (2009, p.20) afirma que : “O propósito de Deus era que á
medida que a terra fosse crescendo em número de pessoas, outros lares e outras escolas
surgissem seguindo este mesmo modelo”. Mesmo num mundo sem pecado deveria haver
crescimento em relação ao conhecimento de Deus e da natureza. As faculdades físicas,
mentais e espirituais da humanidade deveriam se expandir através dos anos da eternidade
através deste modelo divino de educação. Este modelo deveria também se multiplicar
cumprindo assim o propósito de Deus para o planeta (Gên. 1:28).
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O lar dos Patriarcas
O método de educação do Éden continuou até nos dias dos patriarcas quando
família ainda era o modelo central na educação das crianças, no entanto os pais agora
seriam os professores dos alunos.
Neste novo modelo os pais ensinariam os filhos a ter comunhão direta com o
criador. Quando Deus entregou a Moisés os dez mandamentos ele ordenou:
Ouça, Ó Israel: O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor de todo seu
coração, de toda sua alma e todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje
lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos.
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo
caminho, quando se deitar e quando se levantar. (Deut. 6:4-7)
A educação aqui apresentada era holística envolvendo os aspectos intelectuais, sociais,
físicos e espirituais. Deus desejava estar presente em todos os aspectos da vida diária dos
Israelitas. A sabedoria dada ao povo Judeu é notória e o plano de Deus é que eles fossem
a cabeça e não a cauda.
As famílias Israelitas moravam nos campos e colinas, cultivavam suas terras e
cuidavam dos seus rebanhos cheios de oportunidades para trabalhar, estudar e meditar
nas obras de Deus. Os pais aprendiam de Deus e mostravam aos seus filhos suas obras e
seus caminhos (Meslin, 2009, p. 13).
Conselhos de Provérbios e Eclesiastes
Os livros de Provérbios e Eclesiastes demonstram os vários conselhos práticos
foram dados aos filhos dos pais Hebreus para ajuda-los em seu relacionamento com Deus
e com os pais. Salomão adverte os filhos a praticarem os mandamentos de Deus e os
ensinos dos pais.
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Conselhos Para a Vida Diária e Emocional
As recomendações envolvem todos os hábitos da vida diária desde alimentação,
finanças, sexualidade, relacionamento com os pais, escolha de amigos e relacionamento
com Deus. Garret (1993) declara: “Podemos assumir que desde os tempos remotos uma
tradição de ensino e sábios ditados existiam nas famílias Israelitas. Isso incluía deveres
religiosos e conselhos de bom senso sobre os deveres práticos da vida.”
Por isso, o sábio Salomão advertiu os jovens “a guardar o coração, pois dele
depende toda sua vida” (Prov. 4:23, NVI). O conselho que Salomão dá em relação a
guardar o coração tem implicações morais para a vida espiritual dos filhos até nossos
dias. Tudo o que entra no coração pelos olhos ou ouvidos tem uma influência satânica ou
divina sobre as decisões e emoções. O crescimento espiritual de um jovem está ligado ao
que ele está ouvindo e vendo.
Exemplos de Crescimento Espiritual
Ao longo da história de Israel durante o período do Velho Testamento, alguns
jovens atenderam estes conselhos e se tornaram gigantes espirituais. A seguir veremos
alguns exemplos que podem ser imitados pelos filhos e jovens de hoje. Os princípios que
os orientaram e os mantiveram firmes em tempos de crise ainda são válidos para os
jovens do século XXI.
Intimidade com Deus e Hábitos Devocionais
José, filho de Jacó, foi vendido pelos irmãos e passou a ser escravo no Egito.
Através de uma sucessão de provas e dificuldades ele acabou sendo reconhecido por
Faraó como “um homem que tinha o Espírito de Deus” (Gên. 41:38-40). O texto enfatiza
que “o Senhor era com José e que tudo o que ele fazia prosperava em suas mãos (Gên.
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39:2, 3). Através de sua integridade José demonstrou sua intimidade com Deus (Gên.
39:9).
Davi enfrentou o gigante Golias “em nome do Senhor dos exércitos” (I Sam.
17:45-54) com um cajado e cinco pedras na mão. Davi demostrou profunda amizade e
confiança em Deus ao enfrentar o inimigo do povo de Deus.
Josias, num tempo de escuridão espiritual se tornou rei de Israel aos 8 anos de
idade, então ele “começou a buscar o Deus de Davi, seu pai” (II Crôn. 34:1-3) e andou
em todo caminho de retidão que Davi tinha andado. Suas reformas religiosas em Israel
envolveram medidas como a destruição de ídolos, a restauração do templo do Senhor e a
leitura do livro da lei, fazendo com que Israel voltasse ao Senhor durante toda sua
existência.
Ester, adotada pelo seu tio Mordecai, viveu numa época onde a cultura era
dominada por homens. Deus usou a jovem Ester para salvar o povo de Deus num
momento de crise. Ester recorreu á oração e ao jejum e conclamou o povo para que
unisse á ela em oração e Jejum (Est. 4:16).
Rute, jovem Moabita, impressionada pelo exemplo de sua sogra Noemi se apega
ao Deus de Israel e confia seu futuro ás mãos do senhor. Deus em sua providência
recompensa a escolha de Rute com a bondade e a simpatia de Boaz que a toma como
esposa (Rut. 1-4).
Estes jovens praticaram o que aprenderam em seus lares e desenvolveram um
conhecimento de Deus que fortaleceu sua confiança nele. No momento de crise, seu
relacionamento com Deus foi fundamental para sua vitória espiritual. Sua busca espiritual
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de Deus era visível. Seus hábitos espirituais de Oração, estudo da palavra, serviço e jejum
também contribuíram para que o propósito de Deus se cumprisse na vida deles.
A Escola dos Profetas
O segundo método empregado por Deus no Velho Testamento para a educação
dos filhos foi a escola dos Profetas. Este sistema de educação veio a existir numa época
de crise moral, quando os filhos de Eli estavam representando mal o caráter de Deus. (I
Sam. 1-3)
As primeiras escolas de Profetas foram organizadas por Samuel (I Sam. 10:5,
19:20) e então foram mais firmemente estabelecidas por Elias e Eliseu (II Re. 2:3,5, 4:38,
6:1). “Os instrutores não só eram versados na verdade divina, mas tinham pessoalmente
experimentado comunhão com Deus, e obtido concessão especial do Seu Espírito.”
O surgimento dessas fortalezas espirituais ocorreu com a necessidade de se
contrapor às más influências que os jovens enfrentavam das nações vizinhas. Somando-se
a isso com o passar do tempo o ensino e exemplo dos pais foi definhando como
consequência da infidelidade nos lares, assim Deus providenciou as escolas dos profetas
para ser uma auxilio aos filhos de Israel.
O Perfil dos Estudantes das Escolas dos Profetas
Os estudantes destas escolas eram jovens piedosos, inteligentes e estudiosos. Eles
eram preparados para serem os futuros conselheiros e líderes de Israel. Eram chamados
filhos dos profetas. Eles se sustentavam cultivando a terra ou realizando algum trabalho
manual, pois se considerava que o conhecimento da vida prática era requisito essencial
para o preparo para a vida.
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O Currículo e as Práticas Religiosas na Escola dos Profetas
As escolas dos Profetas tinham em seu “currículo” matérias que auxiliavam os
alunos no seu crescimento espiritual. Segundo Champlin (1933) o currículo incluía
estudo das escrituras sagradas, poesia, música e contato pessoal com homens de Deus.
O programa de ensino destas escolas tinha como foco central a comunhão com
Deus e o preparo para o serviço com os homens santos de Deus, que eram os professores
destas escolas. Os instrumentos que eram empregados para que isso ocorresse eram a
música, a poesia, os trabalhos manuais, a palavra de Deus, o aprendizado na oração e a
natureza. Wright (2005, p. 9) destaca: “O princípio de iniciar programas espirituais para
os jovens a fim de prepará-los para a liderança segue o modelo da ‘escola dos profetas’
organizada pelo profeta Samuel”.
Sendo assim pode-se concluir que o grande desafio das faculdades e
universidades cristãs hoje é educar sem perder de vista a formação espiritual dos
estudantes. Os Programas e projetos desenvolvidos pela liderança espiritual das
faculdades e universidades e pelo departamento de desenvolvimento estudantil da escola
devem ter como foco central o conhecimento de Jesus Cristo, a comunhão com a natureza
e o preparo para o serviço.
Assim, os instrumentos para que isso ocorra não podem ser muito diferentes dos
escolhidos pelos homens de Deus naquela época. A integração fé e ensino no campus, o
ambiente, a integração professor e aluno, os cultos de adoração, as capelas, os corais,
tudo deve estar voltado para o alvo maior de aproximar o aluno de Deus e de prepará-lo
para a vida posterior ao campus. Nesta missão a escola deve estar integrada com o lar e
com a igreja.
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A Igreja do Velho Testamento
A história da “igreja” do Velho Testamento começa com o chamado de Abraão e
do povo de Israel para ser uma comunidade modelo. Embora o termo “Igreja” não
apareça no Velho Testamento, a promessa de Deus a Abraão e a formação de Israel como
uma comunidade de fé é em muitos aspectos semelhante á missão da igreja cristã de
nossos dias.
O povo de Israel foi o instrumento escolhido por Deus para revelar ao mundo o
seu amor. O propósito do Senhor era que seu povo fosse diferente das nações vizinhas. O
Deus de Israel não era como o das nações vizinhas. Israel deveria em todos os aspectos
de sua vida honrar o nome deste Deus. Stevens e Green (2005) declaram:
Em Gênesis 1-11 Deus cria criaturas á semelhança de Deus e os ordena a viver uma
vida de comunhão com Deus, a construir uma comunidade e cuidar da criação. Este é
passo número um da intenção de Deus em trazer seu governo transformador na terra.
De Gênesis 2 ao livro de Malaquias Deus continua a trazer seu reino transformador na
terra escolhendo um povo através do qual ele intenciona abençoar todos os povos da
terra e sua inteira criação, para ser consumado com a vinda do Messias. (p. 47)
O propósito de Deus era claro: Comunhão com Deus, com a comunidade e preparo para o
serviço. A comunidade nos dá um senso de propósito e missão. Ortberg (2010, p.19)
ressalta que “Fomos feitos para viver em comunidade e é plano de Deus nos trazer para
um relacionamento doador de vida com Ele e com os outros” .
O Propósito da Comunidade
A comunidade é um grupo de pessoas que se importa uns com os outros. Nem
toda comunidade é uma igreja, mas toda igreja deveria ser uma comunidade ou ter várias
comunidades. A Palavra de Deus diz: “E este é o seu mandamento: Que creiais no nome
do seu flho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou” (S Jo
2:23).
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A igreja deve ser um lugar onde as pessoas se sintam bem recebidas e cuidadas.
Além disso, ela deve facilitar a nutrição dos talentos e dons espirituais da juventude. À
medida que eles participam dos cultos da igreja e se envolvem nas atividades
comunitárias promovidas pela igreja, suas habilidades se desenvolverão e sua confiança
para testemunhar crescerá, pois ali encontrarão o suporte necessário para isso. O
envolvimento dos jovens na missão deve ser o maior objetivo da igreja.
Crescimento Espiritual no Novo Testamento
O Novo Testamento expõe vários exemplos e modelos de intimidade com Deus
como um processo de transformação. As agências educacionais de Deus no Novo
Testamento para a vida espiritual não são diferentes do Velho Testamento. Este processo
de transformação é ilustrado pelo crescimento espiritual de Jesus, do treinamento do
jovem Timóteo pelo do ministério de Paulo, e através da igreja apostólica, nosso modelo
perfeito de crescimento espiritual.
O Crescimento Espiritual de Jesus
Lucas menciona os anos de juventude de Jesus com as seguintes palavras: “E
crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens” (Luc. 2:52). O
maior exemplo de intimidade com Deus é o próprio Cristo. O próprio Jesus, o filho de
Deus cresceu nas dimensões físicas, mentais, sociais e espirituais.
Comunhão com Deus e Obediência
Jesus aprendeu a trabalhar na carpintaria de seu pai e era filho obediente aos seus
pais. White (2006) escreve:
Ele trabalhou, entretanto no ofício de carpinteiro como filho obediente. Não
apresentou o fato de que era divino como razão para esquivar-se de levar o fardo dos
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cuidados temporais, mas era submisso aos seus pais. Era o Senhor dos mandamentos,
todavia foi obediente a todas as suas reivindicações, deixando assim um exemplo de
obediência na infância, juventude e idade adulta. (p. 392)
O crescimento espiritual de Jesus foi talhado pelos deveres práticos da vida e não
somente pela oração e estudo da palavra. O exemplo de obediência de Cristo no revela
que a relação dos pais com os filhos é fundamental nesta fase da vida. Sua mãe lhe
contou as histórias da Bíblia e lhe ensinou a obedecer às instruções divinas.
White (2006. P.70) afirma que “Sua Mãe foi seu primeiro mestre humano. Dos
lábios dela e dos rolos dos profetas, aprendeu as coisas celestiais. As próprias palavras
por Ele ditas a Moisés para Israel, eram-lhe agora ensinadas aos joelhos de sua mãe”.
Jesus desenvolveu o senso de utilidade muito cedo em sua vida. Jesus aprendeu a
ter comunhão com Deus e a amar o próximo com sua mãe. A influência de uma mãe na
formação do caráter humano é algo comprovado pela história de Maria. Sua mão o
ensinou a obedecer aquilo que Ele mesmo tinha ordenado muitos anos antes de nascer.
O Crescimento Espiritual de Timóteo
Outro exemplo da influência de um lar cristão para o crescimento espiritual é o
jovem Timóteo. Quando Paulo conheçeu Timóteo ficou impressionado com o seu bom
testemunho (At. 16: 1 e 2). Timóteo recebeu a influência das escrituras sagradas em seu
lar desde sua infância (II Tim. 3:14 e 15), além disso seu crescimento espiritual ocorreu
ao ter o privilégio de participar das viagens missionárias de Paulo e acompanha-lo em seu
trabalho (II Tim. 4:9).
A Escola Missionária de Paulo
Paulo era um excelente formador espiritual. O conteúdo de suas cartas e sua
maneira de treinar os jovens para o serviço desenpenharam um papel fundamental para a
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formação espiritual de Timóteo, João Marcos e outros discípulos. White (2010,p.368)
assevera que “O apóstolo estabeleceu como parte do seu trabalho educar jovens para o
encargo do seu ministério. Levava-os consigo em suas viagens missionárias e assim
adquiriam experiência que mais tarde os habilitava a ocupar posições de
responsabilidade”.
O Método de Jesus
Paulo utilizava o método que Cristo usou ao preparar os discípulos para sua
missão. Ele se associava aos alunos mostrando a eles como deviam viver e servir.
Segundo Veloso (2006) Jesus, durante seu ministério terrestre, convocou doze discípulos
para fazer parte da sua escola missionária. Jesus tinha um plano missionário para os doze
e este plano incluía autoridade sobre as forças do mal e organização. Ele os enviou em
três grupos de quatro, e cada grupo, de dois em dois (Mat 10) (Veloso, 2006, p. 129).
Jesus se relacionava com os discípulos os ensinava a servir a Deus. Embora Cristo
fosse informal ele era organizado. Além de ensinar ás pessoas, Ele estava preparando os
doze apóstolos, para que fossem eficientes em sua missão, quando Ele retornasse ao pai.
Coleman (1997) afirma:
Por mais admirável que pareça, tudo quanto Jesus fez a fim de ensinar aqueles
homens o seu caminho, foi atraí-los para andarem perto de si. Ele era a sua própria
escola e o seu próprio currículo. Os seus discípulos se distinguiam não pela
confirmação externa a determinados rituais, e sim por estarem em companhia de
Jesus, participando deste modo de sua doutrina. (S J. 18:19)
O forte exemplo que Jesus deixou para os discípulos e a influência de sua associação com
eles os marcou profundamente. Quando Jesus os desafiou a pregar o evangelho á todo
mundo, eles aceitaram o desafio (Mat. 28:14 e S. Jo. 20:22).
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Fatores de Crescimento Espiritual no Novo Testamento
Sendo assim podemos concluir que em todo processo de formação espiritual dos
discípulos de Cristo e de Paulo dois fatores se distinguiram como fundamentais: O
convívio do Mestre com o aluno e o Ensino da Palavra de Deus.
Este mesmo ambiente de relacionamento com os homens e com Deus marcou a
Igreja do Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento era uma comunidade de fé e
amor que crescia diariamente em sua vida espiritual.
O Modelo de Crescimento Espiritual no Novo Testamento
A Igreja apostólica nos deixou um importante legado divino de crescimento
espiritual. Eles seguiam um modelo simples com quatro características básicas: Estudo da
Palavra, Oração, comunhão e Testemunho (At. 3:42-47).
Kidder (2010) ressalta os pontos principais deste modelo em seu artigo “Living
with a Passion for the Presence of God” extraído do livro Encoutering God in Life and
Mission. Um breve resumo destes pontos são:
1. Jesus é o centro. Ele é a razão da nossa existencia e da nossa missão.
2. Nossa vida deve ser fortalecida e energizada pelo Espirito santo. O Espirito Santo
é o responsável direto pelo nosso crescimento espiritual.
3. O crescimento da vida cristã deve ser dirigido pela prática constante de disciplinas
espirituais.
4. A vida cristã é usufruída em relacionamentos equilibrados com Deus, com o
próximo e com nós mesmos usando os recursos e o tempo para glória de Deus.
5. Esta vida é vivida no contexto de comunidade.
O que observamos no modelo de crescimento espiritual proposto pelo autor é o equilibrio
que ele ressalta entre relacionamento intenso com Deus e a prática do espirito
comunitário e a missão. Kidder (2010) cita a importancia das disciplinas espirituais
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tambem em consonancia com a atuação do Espírito de Deus e a aceitação de Jesus no
coração.
A espiritualidade que segue este modelo é mais “ser” do que “fazer”. Pode até
incluir comportamento, mas é algo muito mais amplo do que isto. Espiritualidade não é
moralidade, nem viver uma vida sem pecado, mas envolve comunidade e missão.
A vida e a paixão que a igreja do Novo Testamento demonstrava uns pelos outros
é uma poderosa ilustração de que como devemos viver para Cristo Jesus. Eles tinham
tudo em comum uns com os outros e vendendo suas propiedades repartiam a cada um
conforme sua necessidade (At. 2:42-44).
Neste modelo a comunidade tinha um papel primordial dando ás pessoas um
senso de propósito.
As Disciplinas Espirituais dos Primeiros Discípulos
As disciplinas espirituais como oração e estudo da Palavra faziam parte da vida
diária dos cristãos. No entanto, a igreja tinha um forte senso de comunidade e de missão.
Portanto conclui-se que a vida cristã plena não pode ser vivida isoladamente de
uma comunidade que pensa e age sob os mesmos princípios e é motivada por uma
missão. O mundo ocidental vê o crescimento espiritual como uma coisa individual, mas o
conceito bíblico de crescimento espiritual envolve a participação de uma comunidade de
fé.
Por isso, a Igreja Adventista do Sétimo dia tem buscado desenvolver em seus
jovens um senso de comunidade e missão. O departamento de jovens da igreja Adventista
tem como lema os dizeres: “Salvação e serviço”. A Igreja Adventista foi organizada em
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1963 e sua filosofia educacional é fortemente fundamentada nas escrituras e nos
conselhos de Ellen G. White.
A escritora Norte Americana Ellen G. White não apenas contribuiu para a
fundação da Igreja Adventista, nos seus anos iniciais, como influenciou grandemente na
formação do pensamento doutrinário da igreja e na filosofia educacional Adventista. A
autora escreveu mais de 50 livros e 100.000 páginas onde ela discorre amplamente sobre
a formação espiritual dos jovens através das agências educadoras do lar, da escola e da
igreja.
O Crescimento Espiritual no Escritos de Ellen G. White
A última seção deste capítulo expõe o pensamento da escritora Ellen G. White
sobre o crescimento espiritual das crianças e jovens sob a influência do lar, da escola e da
igreja. Ele explora também outros fatores relacionados a estes que a educadora considera
importantes para o crescimento espiritual como o estudo da Palavra, a meditação, o
contato com a natureza, o relacionamento com professores, e a colaboração dos pais.
Ellen G. White e o Crescimento Espiritual no lar
Durante os primeiros vinte e oito de Ellen G. White como escritora ela escreveu
muito pouco sobre um sistema formal educacional e seus escritos foram dirigidos á
educação no lar e á responsabilidade dos pais em relação aos seus filhos. White (2010)
afirmou:
O círculo familiar é a escola em que a criança recebe suas primeiras e mais
duradouras lições. Por isso devem os pais demorar-se mais no lar. Por preceito e
exemplo devem ensinar aos filhos o amor e temor de Deus, devem ensinar-lhes a ser
compreensivos, sociáveis, afetivos; a cultivar hábitos industriosos, de economia e
abnegação. Dando aos filhos amor, simpatia, e encorajamento no lar, os pais podem
prover-lhes um seguro e aprazível refúgio contra muitas tentações do mundo. (p. 65)
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Os conselhos aqui ministrados pela escritora enfatizam a importância da presença dos
pais no lar para a formação do caráter dos filhos. O exemplo dos pais é de igual ou de
maior importância do que os preceitos passados pelos seus lábios.
Para Ellen G. White a educação formal na escola devia ser entrelaçada com a
educação no lar. Pais e professores deveriam trabalhar unidos pela formação das crianças
e jovens.
Ellen G. White e o Crescimento Espiritual na Escola
Em Janeiro de 1872 Ellen G. White escreveu um artigo chamado “A devida
educação” no qual ela expõe os princípios básicos que deveriam pautar a educação
Adventista. Este artigo tem exercido grande influência nos educadores Adventistas
porque eles tem visto os princípios ali expostos como uma mandato para a natureza ideal
da educação Adventista.
Knight afirma que “o conceito de uma educação equilibrada para o ser humano
visando todos os aspectos da sua existência incluindo o físico, mental, moral, social,
emocional e espiritual se tornou a marca dos escritos de Ellen G. White” (Knight, 1996,
p. 55).
White (2008) escreveu:
A verdadeira educação significa mais do que avançar em certo curso de estudos. É
muito mais do que a preparação para a vida presente. Tem em vista o ser todo,
durante toda a vida. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas,
intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para o serviço neste mundo, e para
aquela alegria mais elevada em razão do serviço mais amplo, relacionado com o
mundo vindouro. (p. 5)
Portanto, concluímos que a educadora Americana tinha uma visão holística da educação
cristã. Ela via a educação como um agente restaurador de todo o ser. Sua filosofia de vida
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é abarcante e vai além dos aspectos meramente intelectuais ou religiosos. Ela inclui em
sua visão de educação um preparo do espirito para alcançar um propósito maior na vida.
Além disso, em seu artigo “A devida educação” destaca-se a necessidade da
disciplina como “domínio próprio”, e “o ensino das escrituras” como fundamento de
todos os ramos do conhecimento e o treinamento prático para a vida.
A formação do caráter através da comunhão com Deus e o serviço ao próximo
foram ensinados por Ellen G. White também como um preparo para este mundo e para a
vida eterna.
Ellen G. White e as Práticas Devocionais
Ellen G. White acreditava que não haveria verdadeiro desenvolvimento na vida do
estudante se os interesses deste estivessem restringidos apenas a aspectos intelectuais e
cognitivos. White (2002) escreve:
O conhecimento de Deus e de Jesus Cristo expresso no caráter é uma exaltação acima
de tudo o mais que tanto na terra como no céu se dá valor. É de todas a mais elevada
educação. È a chave que abre as portas da cidade celestial. È designio de Deus que
todos os que se revestem de Cristo possuam este conhecimento. (p. 317)
O conhecimento de Deus que Ellen G. White se refere é o conhecimento experimental de
Deus e não apenas algo doutrinário ou teológico. O conceito da autora sobre
espiritualidade envolve este conhecimento pessoal que cada ser humano precisa obter. Ao
discorrer sobre o crescimento espiritual dado no Antigo Testamento aos filhos dos
Israelitas, White (2008) declara:
Tanto nas escolas como nos lares grande parte do ensino era oral. Todavia os jovens
aprendiam a ler os escritos hebraicos do Antigo Testamento. Alimentava-se um
espírito de devoção. Não somente se ensinava aos estudantes o dever da oração, mas
eram eles ensinados a orar, a aproximar-se do seu criador e ter fé nele, compreender
os ensinos do seu Espírito e aos mesmos obedecer. (p. 27)
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Nos conselhos de Ellen G. White a respeito das práticas espirituais observa-se que o seu
conceito de comunhão com Deus não era algo meramente formal, mas um contínuo andar
com Deus, compreendendo sua vontade e o obedecendo. Em sua visão de espiritualidade
o estudante Adventista é dependente do estudo da Palavra de Deus e da oração pessoal
para manter um relacionamento de amor com Deus e com o próximo.
Em relação ás estas práticas, um aspecto fundamental citado por Ellen G. White é
o aprendizado em “como buscar a Deus”. White (2010) postula:
A única segurança para os jovens nesta época de pecado e crime é ter viva ligação
com Deus. Devem aprender como buscar a Deus, a fim de que sejam cheios do
Espírito Santo e procedam como se estivessem cientes de que toda hoste celestial os
comtempla com solicitude pronta a socorrê-los em tempo de necessidade. Devem
aprender uma religião prática e diária que os santifique em todos os aspectos de sua
vida, no lar, nos negócios, na igreja, na sociedade. (p. 232)
A visão de Ellen G. White sobre comunhão com Deus era prática. Para esta
autora, a comunhão com Deus não era algo místico e isolado do mundo, mas algo que
preparava o aluno para a realidade da vida. Aprender a buscar a Deus através do auxilio
de professores e dos pais era uma preocupação em seus escritos.
Portanto a aplicação deste relacionamento com Deus no dia a dia em todos os
aspectos da existência era a essência dos seus conselhos aos jovens. Para ela este
processo ocorreria melhor num ambiente em meio á natureza e numa escola
fundamentada na palavra de Deus. White (2002) afirma:
Faça a juventude da palavra de Deus o alimento do espírito e da alma. Torne-se a cruz
de Cristo a ciência de toda educação, o centro do todo ensino e todo estudo. Seja ela
introduzida na experiência diária da vida prática. Assim o Salvador se tornará para os
jovens um amigo e companheiro cotidiano, assim pela fé chegarão a conhecer a Deus
por um conhecimento experimental. Conhecerão por si mesmos a realidade de sua
palavra, a veracidade de suas promessas, e a prova de que e viram que o Senhor é
bom. (pp. 320-321)
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O estudo da Palavra é parte fundamental não apenas como elemento cognitivo, mas
transformativo. O relacionamento com Deus através da oração e estudo da palavra é
essencial para que ocorra esta experiência espiritual. O conhecimento de Deus para ela
deve ser buscado pelo estudante como uma experiência experimental.
Além disso, para ela as práticas espirituais coletivas como culto na igreja, culto de
oração e pequenos grupos de escola sabatina também eram importantes. A escritora
advertiu sobre o perigo que os alunos corriam em sua vida espiritual e religiosa ao
frequentar as escolas Adventistas do Sétimo dia. White (2002) escreve:
Em nenhum caso devem os estudantes privar-se dos privilégios religiosos. Muito
estudante tem feito de seus estudos o primeiro e maior objetivo, negligenciando a
oração e ausentando-se da escola sabatina e das reuniões de culto, e das negligências
dos deveres religiosos voltam para casa apostatados de Deus. (p. 39)
A frequência aos cultos e as práticas devocionais coletivas eram citadas por ela como
algo considerável para o crescimento espiritual dos alunos. A advertência aos jovens das
escolas e dos internatos Adventistas continua ecoando aos nossos ouvidos quando lemos
citações como essa acima. White (2008) também declara:
De todos os aspectos da educação a ser dada em nossos internatos são as práticas
religiosas as mais importantes. Cumpre tratá-las com a máxima solenidade e
reverência ao mesmo tempo que devem ser atrativas quanto possível. Não devemos
prolongá-las de maneira a torna-las enfadonhas, pois a impressão assim causada na
mente dos jovens fará com que associem a religião com tudo o que é árido e
desinteressante. (p. 125)
Sendo assim, podemos concluir que os ensino de Ellen G. White sobre os cultos e
práticas espirituais realizadas em grupo são muito contundentes em afirmar o cuidado que
devemos ter com estas práticas para que não se tornem monótonas.
Os cultos deveriam ser breves e atrativos. A preparação deveria ser feita com
antecedência e a música deveria ser de qualidade. A negligência destes aspectos nos
cultos e praticas espirituais nas faculdades e internatos Adventistas tem feito com que a
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frequência aos cultos e escola sabatina tenham um declínio. Por isso, as escolas
Adventistas deveriam preparar os jovens considerando os métodos das escolas dos
profetas.
Ellen G. White e o Serviço
Ellen G. White em seus escritos usou o modelo da escola dos profetas no Antigo
Testamento para aconselhar os líderes da área educacional Adventista e os jovens
Adventistas em relação ao serviço e missão. White (2010) afirma:
Para sua completa educação é necessário que se dê aos alunos tempo para fazer
trabalho missionário—tempo para se relacionarem com as necessidades espirituais
das famílias da vizinhança. Não devem ficar tão sobrecarregados nos estudos que não
tenham tempo de empregar o conhecimento adquirido. Sejam animados a fazer
trabalho missionário em favor dos que estão em erro, relacionando-se com eles, e
levando-lhes a verdade. Trabalhando com humildade, buscando sabedoria de Cristo,
orando e vigiando em oração, poderão dar a outros o conhecimento que lhes
enriqueceu a própria vida. (p. 330)
A visão da educadora sobre educação integral envolve o testemunho dos alunos nas
comunidades ao redor ainda quando estão estudando na escola. De acordo com esta visão
os alunos não deveriam aguardar um tempo futuro onde poderiam colocar em prática o
que aprenderam acerca de Deus e da Palavra de Deus. White (2008) escreve:
No lar, na escola e na igreja, homens, mulheres e jovens devem se preparar para
anunciar a mensagem ao mundo. Nossas escolas devem ser do ponto de vista
humano, mais e mais eficazes e confiantes, mais semelhantes ás escolas dos profetas.
Os professores devem andar bem perto de Deus.
Portanto, os universitários que estudam nas escolas Adventistas do Sétimo Dia deveriam
se destacar no preparo para o serviço, pois levar o evangelho é sua missão. Nas práticas
espirituais como estudo da Palavra, na oração e meditação eles deveriam encontrar a
resposta e o eco do chamado divino. As escolas devem também prepara-los nos deveres
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práticos da vida. Durante o período de estudos eles deveriam ser treinados para exercer
uma função de salvação em outros lugares e países.
Ellen G. White e o Currículo
A educadora fazia uma diferenciação entre a filosofia falsa e a verdadeira. Para
ela a filosofia era boa enquanto não entrava em contradição com as escrituras. Isso se
explica devido aos filósofos ensinarem em seus escritos especulações de seu próprio
pensamento aos quais se diferem da Bíblia. White (2002, pp. 59-64) declara: “O estudo
das escrituras deve ter o primeiro lugar em nosso sistema de educação. O Temor do
Senhor está-se extinguindo do espírito de nossos jovens, devido á sua negligência de
estudar a Bíblia”.
No pensamento de Ellen G. White a base de uma escola cristã deve ser a palavra
de Deus. Os verdadeiros princípios de vida só podem ser ensinados se a palavra de Deus
for o fundamento de outros ensinos e práticas.
Existem outros autores Adventistas que concordam com Ellen G. White.
Cadwallader (1999) concorda com a autora ao lembrar que os jovens em sua imaturidade
mental são especialmente sensíveis á influência da falsa filosofia, portanto deviam se
resguardar dela. Isto pode ser feito mediante sua educação nas escolas que ensinam
apenas a filosofia que se harmoniza com a Bíblia.
Ellen G. White via uma relação muito próxima entre a vida espiritual e o uso das
oportunidades dadas pelo Criador. A vida é uma luta constituída mais de deveres e
trabalhos do que prazeres e descanso. O tempo é sagrado e devemos aproveitar ao
máximo todas as oportunidades. A existência terrena é uma preparação para a eternidade,
nosso destino final.
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A preparação para a vida eterna consiste na edificação do caráter que tem como
atributos a laboriosidade, o cumprimento dos deveres, suportar as provações e o
desenvolvimento pessoal. A vida é um campo de batalha onde os vencedores daqui
poderão desfrutar a vida futura.
Cadwallader (1999) elabora alguns princípios básicos da filosofia de vida de Ellen
G. White:
1. A verdadeira filosofia da vida aponta para o mundo vindouro. (Educação, p.
153);
2.

A grande obra de vida é a formação do caráter (Patriarcas e Profetas, p. 596);

3. A disciplina da vida é severa. O lar e a escola deveriam preparar a juventude
para enfrenta-la;
4. O verdadeiro objetivo da juventude deveria ser “Honrar ao Seu Criador,
cumprindo sua parte no trabalho do mundo e estendendo mão auxiliadora aos
mais fracos e ignorantes” (Educação, pp. 221,222);
5. A vida não é feita de dois períodos diferentes, aprendizagem e ação. Crianças
e jovens devem constantemente colocar em prática o que aprendem em vez de
esperar suas realizações após terem os estudos concluídos;
6. Cada faculdade deve ser cultivada no mais alto grau de perfeição;
7. O tempo é precioso e portanto não deve ser desperdiçado. Cada momento
deve ser usado sabiamente porque seus resultados serão vistos na eternidade.
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Para que estes princípios fossem alcançados Ellen G. White recomendou treinamento nas
escolas das teorias ensinadas em sala de aula. Outro fator importante para ela era o
testemunho vivo de professores que andavam com Deus.
Ellen G. White e a Influência de Professores e Amigos
Ellen G. White escreveu muitos conselhos sobre a influência de um professor
sobre um aluno em relação á vida espiritual. Para ela um professor deveria der escolhido
para fazer parte do corpo docente mais pelo seu relacionamento com Deus do que pelos
seus diplomas. White (2010) escreve:
Os jovens necessitam de educadores que mantenham sempre diante deles a palavra de
Deus em princípios vivos. Se eles mantiverem sempre os preceitos da Bíblia como
seu compêndio, terão maior influência sobre os jovens, pois os professores serão
estudantes que têm vivo contato com Deus. (p. 388).
Na visão da educadora os professores influenciariam os alunos mais pelo exemplo do que
pelo ensino. Ela ressaltou também a influência de amigos sobre a vida espiritual dos
alunos para o bem e para o mal. White (2010) declara:
O conhecimento de maus hábitos é comunicado de uma pessoa para a outra, e o vicio
aumenta consideravelmente. Muitíssimos jovens que foram instruídos religiosamente
no lar e que partem para as escolas relativamente inocentes e virtuosos, são
corrompidos pela associação com companheiros depravados. Perdem o respeito
próprio e sacrificam nobres princípios. (p. 33)
Neste sentido a escola pode ser uma influência para o mal ou para o bem, dependendo
das escolhas que os jovens fazem ao iniciarem seu período de estudos ali.
Muitos fatores de influência foram citados por Ellen G. White para um
crescimento espiritual saudável nas escolas Adventistas. Ela escreve sobre a
espiritualidade dos diretores das escolas Adventistas e do ambiente que permeia a escola.
No entanto devemos enfatizar aqui que estes conselhos não foram dados apenas para
escolas do ensino superior, mas para escolas de nível secundário também.
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Que Deus nos ajude a considerar estes princípios com seriedade pois eles estão de
acordo com a Palavra de Deus. De acordo com Anderson (2009) os conselhos de Ellen G.
White a respeito de educação tem sigo ignorados por muitos diretores e administradores
Adventistas, mas se eles fossem aplicados, haveria um aumento considerável no índice de
alunos Adventistas matriculados.
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CAPÍTULO III

O CRESCIMENTO ESPIRITUAL NA LITERATURA
CONTEMPORÂNEA

Neste capítulo se expõe a definição, a fonte e os fatores de crescimento espiritual
sob a perspectiva dos autores cristãos contemporâneos. Nele se dedica uma atenção
especial ao crescimento espiritual nas universidades americanas e ao modelo Adventista
de crescimento espiritual. È importante ressaltar que não é nosso propósito fazer um
estudo exaustivo da espiritualidade em si mesma e nem nos aprofundarmos
exaustivamente nos modelos de crescimento espiritual. Para alcançar estes objetivos
levaremos em conta a literatura conteporãnea de 1970 até a atualidade.
Definição de Espiritualidade Cristã
A palavra “espiritualidade” em nossos dias se tornou moda. Suas raízes são do
latim e esta palavra surgiu pela primeira vez na França no século XIV (Schmidt, 2008). O
seu significado naquela época carregava conotações positivas e negativas. No lado
positivo descrevia um relacionamento com Deus que leva à santidade e pelo lado
negativo ela se referia à fanáticos e desequilibrados na área religiosa.
Hoje, estantes inteiras nas livrarias se dedicam ao tema. Nas bibliotecas existem
dezenas de livros a respeito do assunto e os programas de televisão exploram cada vez
mais o tema. Schmidt (2008) afirma:
A cada semana uma nova celebridade se apresenta como sendo espiritual e apresenta
sua visão de espiritualidade que pode ser desde algo ligado a coisas materiais como
jogos, cinema e alimentação como também pode significar algo mais abstrato como
meditação, yoga, tarôs e transe.
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Portanto, pode-se entender que o significado da palavra “espiritualidade” é bem
mais amplo hoje do que no século XIV. O termo perdeu seu significado ligado
exclusivamente à Deus e à religião e adotou várias ideologias que apresentem benefícios
pessoais. Alguns autores esclarecem esta perda de significado dentro do contexto da pósmodernidade. Reis (2013) afirma:
Diante de uma sociedade diversificada (Pluralista) que acata que não há absolutos,
apenas verdades comunitárias (relativista) e estimulada por prazer (hedonista), afeita
a se apegar em bens de consumo como valor máximo (consumismo) a religiosidade
pós-moderna abre mão da obediência em prol de satisfação, trocando doutrinas por
sentimento. (p. 35)
Por causa disso, o pensamento pós- moderno defende a ausência de verdade
absoluta e influência a religiosidade abrindo um leque sem precedentes para vários tipos
de espiritualidades baseadas na emoção.
Por outro lado, Bento (2000, p. 653) afirma que a espiritualidade é uma
experiência com o transcendente, algo que ficamos felizes em nos envolver mas, que não
requer crenças religiosas; além disso, muitas vezes o termo está ligado a encontrar um
sentido na vida.
Por este motivo, Palmer (2003, p. 377) escreve, “Espiritualidade é o eterno anseio
humano de estar conectado com alguma coisa maior do que nossos egos” . Portanto
podemos entender que existem vários significados para o termo na atualidade, desde
coisas materiais como conceitos mais abstratos e pessoais. Uma busca no Google por
“definições de espiritualidade” pode nos levar a doze mil significados diferentes que
cobrem uma gama enorme de interesses (Steffen & Douglas, 2008).
Greenstreet (1999, p. 649) afirma que atualmente existe uma perda no consenso
da definição de espiritualidade. Atualmente, o sentido genérico do termo
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“espiritualidade” significa conexão com o transcendente, com o real ou com qualquer
coisa que traga benefícios para o indivíduo ou comunidade.
Consequentemente, pode-se entender que é necessário uma definição da
espiritualidade ao qual nos referimos neste projeto.
Os cristãos tem uma definição diferente para a espiritualidade. A conexão do
cristão com o transcendente é um encontro com Deus, um ser pessoal, e o resultado deste
encontro é o crescimento á semelhança de Jesus e a participação na missão. Nossa leitura
da espiritualidade se dá através da revelação especial de Deus que é a Palavra de Deus.
A Fonte do Crescimento Espiritual
A palavra de Deus nos exorta a “conhecer a Deus” e a Jesus Cristo como sendo a
própria experiência de obter a vida eterna (S. João 17:3). Dallas Willard (1988) afirma
que podemos nos tornar semelhantes a Jesus fazendo uma coisa: Seguindo o estilo de
vida que Jesus escolheu para si mesmo.
Portanto, se temos fé em Cristo Jesus, devemos aceitar que Ele sabia como viver;
assim, poderemos pela da graça de Deus nos tornarmos semelhantes à Ele praticando o
mesmo tipo de atividades que Ele praticou a fim de manter a comunhão com seu pai.
Sendo assim, que atividades que Jesus praticou para crescer em seu
relacionamento com Deus? Jesus praticou a oração, o estudo e meditação da palavra de
Deus e o serviço ao próximo. A vida simples e sacrificial de Jesus é um exemplo a ser
seguido. No entanto esta definição de crescimento espiritual não está completa.
Willard e Simpson (2010) ampliaram este conceito de crescimento espiritual com
uma ênfase maior na atuação do Espirito Santo como o responsável pela vida espiritual.
Willard e Simpson (2010) sustentam:
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Formação espiritual para o cristão refere-se ao processo dirigido pelo Espirito Santo
de formar o mundo interior do ser humano de tal maneira que ele se torne semelhante
ao caráter interior do próprio Jesus. A mudança de caráter é um dom da graça, no
entanto podemos buscar esta graça através de humilhação e das antigas disciplinas do
crescimento espiritual. (pp. 16-18)
A comunhão com Deus, que leva á experiência de conhecer a Deus, envolve muito mais
do que a prática legalista das disciplinas espirituais. A graça de Deus deve ser o elemento
iniciador deste processo de transformação do caráter. O Espírito Santo de Deus é o agente
de transformação e regeneração neste processo.
Este conceito de crescimento espiritual é compartilhado por vários autores. Foster
(1988) enfatiza várias disciplinas espirituais interiores, exteriores e corporativas que
ajudam as pessoas a crescer em sua vida espiritual. Hoje existe uma gama de variedades
na literatura cristã sobre o tema.
Foster e Griffin (2000) oferecem um ano de leitura semanal baseados em 12
disciplinas espirituais para a vida cristã. São elas a meditação, oração, jejum, estudo
(disciplinas interiores), simplicidade, solitude, submissão, serviço (disciplinas exteriores),
confissão, adoração, orientação e celebração (disciplinas comunitárias). Ao longo da
década de 1990 outros três autores seguiram a mesma linha (Thompson, 1995; Ortberg,
1997; Whitney, 1997).
No entanto, não existe uma fórmula mágica para o crescimento espiritual.
Mulholland (1993) adverte contra técnicas, programas e métodos que prometem
crescimento espiritual como uma experiência estática e instantânea. Ele enriquece o
conceito do crescimento ao apresenta-lo como um processo e uma jornada.
Todos os autores mencionados acima relacionam o crescimento espiritual de uma
pessoa á sua comunhão com Deus, além disso, aceitam isso como um processo em que a
Graça de Deus e o Espirito Santo são os geradores da transformação espiritual.
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Os Fatores de Crescimento Espiritual na Historia da Igreja
Cristã após a Reforma Protestante
O conceito de crescimento espiritual através das disciplinas espirituais e através
da comunhão com Deus não é algo novo na história da igreja cristã. Muito antes destes
autores, personalidades marcantes na história da igreja cristã revolucionaram a igreja e o
ensino.
A história da Igreja cristã após a reforma protestante nos revela princípios de
crescimento espiritual que fornecem a base da vida espiritual individual e comunitária.
Boa (2001) destaca alguns movimentos e personalidades deste período fazendo um
pequeno sumário da ênfase dada por estes reformadores e líderes espirituais.
João Wycliffe (1329–1384), João Huss (1369–1415) e William Tyndale (1494–
1536) denunciaram a corrupção crescente da igreja medieval abrindo caminho para
quatro movimento principais que se separaram da igreja Romana: Os Luteranos, Os
Reformistas, Os anabatistas e os Anglicanos.
Lutero (1483–1546) descobriu através do estudo da palavra que as pessoas são
justificadas somente pela fé, então ele abandonou práticas que buscavam o mérito próprio
e passou a pregar sobre a graça de Deus. Ele introduziu novos elementos na liturgia tais
como o cântico congregacional e a leitura da Bíblia na língua materna.
O reformador se opôs aos aspectos místicos da tradição Germânica fundados na
espiritualidade apofática, que enfatizava mais a transcedência e o mistério de Deus, o
caminho da negação própria, a contemplação, vida monástica, etc, e absorveu mais da
espiritualidade Catafática que enfatiza mais o conhecimento de Deus através da revelação
especial e geral de Deus.
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Lutero advertiu os pais a não colocar os filhos nas universidades onde a palavra
de Deus não estava sendo a base dos ensinos (White, GC, p. 140). De acordo com Shulz
(2003) Lutero apresentou a proposta para a reforma universitária em 1520 quando sugeriu
que as línguas originais bíblicas como o Hebraico, o Grego e o Latim fossem colocadas
no currículo e que a Biblia fosse o estudada como o livro principal.
Calvino declara( Calvin, 2011) que qualquer pessoa que foi chamada para um
relacionamento de fé com Cristo, através da soberana graça de Deus, possui uma união
mística em Cristo. No entanto, Calvino entendia esta união como resultado do dom da
santificação que acompanha a justificação, e não como o esforço humano para agradar a
Deus.
A visão deste reformador era bem diferente da abordagem mística medieval que
enfatizava a união com Deus como um produto de uma progressiva série de estágios
contemplativos. Na visão de Calvino a igreja e a escola deveriam andar de mãos dadas
tendo em vista a importância do intelecto para o aperfeiçoamento da sociedade, mas
sobretudo para realizar todas as coisas para a glória de Deus (Shulz, 2003, p. 17).
Os ingleses sob a liderança de Thomas Cranmer (1489–1556) enfatizaram a
centralidade da liturgia. Sua obra “Book of Common Prayer” lançada em 1549 estão
entre as mais lindas orações da língua inglesa. John Donne (1571–1631) é outro expoente
desta corrente com seus poemas e sermões que enfatizam um intenso relacionamento com
Deus.
Entre 1550 e 1700 um grupo de pessoas buscaram purificar a igreja Anglicana
trazendo- a para uma maior concordância com a teologia reformada e a prática. A
espiritualidade Puritana centralizava-se em auto- exame e na fé pessoal e minimizava
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ornamentos, paramentos e órgãos. Foi neste período que John Bunyan (1615–1688)
escreveu o famoso clássico em que ele descreve a jornada de um cristão para a cidade
celestial.
Philipp Jacob Spener (1635–1705) e o líder morávio Nicolas Ludwig von
Zinzendorf (1700–1770) são os precursores do movimento evangélico moderno. Eles
acreditavam de que a crença correta não era suficiente. A fé verdadeira requer piedade,
pureza moral, trabalho missionário e serviço sacrificial.
A Igreja Anglicana na Inglaterra sofreu o impacto dos pietistas durante o século
dezoito. John Newton (1725–1807), William Wilberforce (1759–1833), William Carey
(1761–1834), Jonathas Edwards (1703–1758) e João Wesley foram alguns dos nomes que
se destacaram neste período.
John Wesley, George Whitfield e Jonathan Edwards lideraram o primeiro
reavivamento. A principal temática deste movimento era o compromisso com a
centralidade da cruz, a autoridade das escrituras, o ativismo de compaixão e a
necessidade de uma experiência real de conversão. Este reavivamento lançou um
movimento que continua até nossos dias.
A abordagem metódica de disciplina espiritual que João Wesley ensinou causou o
surgimento do Metodismo. Estes líderes Evangélicos estabeleceram uma vasta rede de
pequenos grupos que eram chamados bandas, clubes santos e reuniões de classes
frequentemente fora da estrutura oficial da igreja.
Os pequenos grupos de João Wesley introduziram os crentes comuns para as
disciplinas espirituais tais como confissão, estudo bíblico, oração e os considerava
responsáveis para uma prática de fé concreta” (Scorgie, p. 99).
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As últimas décadas do século XX presenciaram um renascimento no interesse
pelas disciplinas espirituais clássicas e esta abordagem enfatiza os benefícios das
respectivas disciplinas. Paralelamente à ênfase nas disciplinas espirituais há o
reconhecimento da dependência da graça de Deus para o crescimento espiritual.
Hoje, em confirmação á isto, existe em escala crescente um movimento que busca
a plenitude do Espírito Santo como aquele que vai capacitar os crentes para o
cumprimento da missão. Para que isso ocorra há a necessidade do ministério dos dons
espirituais.
O discipulado é um conceito bem enfatizado em nossos dias. Esta abordagem
enfatiza uma visão de evangelismo e discipulado como um estilo de vida e não apenas
uma ação isolada. O discipulado como estilo de vida é o método mais eficaz para
impactar crentes e descrentes em nossa esfera de influência.
Outro movimento mais recente ocorre em torno da espiritualidade comunitária. A
Salvação é individual,mas nós crescemos em uma comunidade. Um contexto comunitário
que estimula o encorajamento, a confiança e a adoração é essencial para a maturidade
espiritual porque isto envolve o uso dos dons espirituais para a edificação dos outros.
Portanto pode-se concluir que a história da igreja cristã está repleta de
personalidades que valorizavam as práticas espirituais individuais e coletivas como
estudo e meditação da palavra de Deus, oração, estudo da palavra em pequenos grupos,
adoração (mudança na liturgia) e uma ênfase muito forte no serviço a Deus e ao próximo.
O fundamento destas mudanças foi a correta compreensão da graça de Deus e a
atuação do Espírito Santo de Deus usando homens simples que estudaram a palavra de
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Deus com devoção e seriedade. A seguir eis algumas características que distinguiram
estes movimentos e personalidades:
1. A ênfase no relacionamento com Deus através da fé, tendo como base a graça
de Deus;
2. A ênfase em Cristo Jesus. Somos salvos pela fé somente. Nós devemos
aceitar seu sacrifício e confessar nossos pecados;
3. A ênfase no Espirito Santo como agente regenerador e transformador;
4. O conhecimento de Deus através do estudo da palavra (as pessoas devem
estudar a bíblia não apenas coletivamente, mas por si mesmos);
5. A reformulação do culto e o cântico congregacional;
6. A importância da comunidade e do serviço ao próximo.

Sendo assim, pode-se concluir que qualquer programa de crescimento espiritual que
esteja interessado na revitalização da vida espiritual em igrejas ou universidades cristãs
deve considerar estas características, pois elas são o próprio fundamento da história da
igreja cristã após a reforma.
Alguns autores brasileiros tem confirmado a importância destes aspectos de
crescimento espiritual. Zabatiero (2009) escreve:
É buscando a Deus que alcançamos o crescimento da espiritualidade. A busca e o
encontro de Deus pela fé tem o seu principal aspecto na comunhão com Deus. A
busca é feita individual e coletivamente. Coletivamente, como igreja, buscamos a
Deus no culto e no serviço missionário, individualmente, nós o buscamos de modo
pessoal, através das seguintes disciplinas da fé: Oração, Meditação, Estudo e Jejum.
(p. 78)

40

O crescimento espiritual coletivo ocorre quando a comunidade se reúne tendo em
vista a celebração e o serviço. Não se pode esperar crescimento coletivo se não houver
também um crescimento individual. As duas coisas andam paralelamente.
Reconhecemos que a complexidade da vida moderna com seus afazeres e
responsabilidades nos desafiam, mas algumas pesquisas atuais nas universidades
confessionais americanas nos revelam que estes fatores estão diretamente ligados ao
crescimento ou ao enfraquecimento da vida espiritual dos alunos universitários nos anos
em que estes frequentam a faculdade.
O Crescimento Espiritual nas Universidade Americanas
Nesta seção se expõe um breve relato sobre o crescimento esiritual nas
universidades protestantes americanas. Os temas tratados são o rompimento da religião
com a academia, fatores motivadores e inibidores de crescimento espiritual, o perfil do
estudante universitário americano e o impacto das teorias de desenvolvimento humano no
crescimento espiritual do estudante universitário.
O Rompimento da Religião com a Academia nos EUA
Considerando que as universidades protestante no Brasil seguem o modelo da
universidade americana (Shulz) é necessário para nosso projeto analisar alguns pontos
relacionados ao ensino superior e o crescimento espiritual nas faculdades e Universidades
Americanas.
Em anos recentes uma preocupação ocupa a mente de educadores cristãos dos
Estados Unidos da América. O que está acontecendo com o ensino religioso nas
universidades Americanas? O que aconteceu com os ideais dos fundadores das primeiras
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universidades americanas? O que está acontecendo com os valores e princípios ensinados
pelos pais da nação americana?
Nos últimos 50 anos houve uma mudança de paradigma na sociedade americana
que impactou profundamente o ensino superior. Hoje há um reconhecimento de que os
valores dominantes sustentados pela sociedade contemporânea americana não respondem
eficazmente aos desafios não apenas individuais, mas globais do planeta.
Os ideais do iluminismo, o modelo do pensamento positivista e a visão de mundo
científica que se iniciaram no século XIX tem continuado a dominar os valores da
sociedade com uma orientação voltada aos objetivos individualistas.
Um dos resultados desta visão é o fato de que muitas faculdades e universidades
americanas em vigência hoje, evitam providenciar um contexto de desenvolvimento da
auto - reflexão, diálogo aberto e de valores sociais e espirituais e se focalizam na
realização individual, competividade, materialismo e conhecimento objetivo. Benne
(2001) declara:
A maioria das faculdades e universidades de origem cristã nos USA se encontram
numa área cinzenta entre o brilho de escolas plenamente cristãs e a escuridão de
escolas inteiramente secularizadas. Se o processo de secularização continuar nestas
instituições a herança das tradições religiosas e da fé irá desaparecer. (p. 6)
Hoje, em muitas universidades confessionais americanas, o ensino religioso e a
espiritualidade ocupam um lugar periférico no campus. O “Modelo de negócio” que
surgiu no USA pós-guerra que enfatiza produtividade e eficácia de custo influenciou a
área educacional trazendo assim uma desvalorização das artes liberais e uma mudança de
uma abordagem holística e integrada para um currículo fragmentado.
No entanto, não pensemos que este problema é algo inusitado e totalmente novo.
Mesmo quando as universidade mantinham forte vínculo com as igrejas mantenedoras
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houve certa relutância por parte de diretores e professores em ensinar crenças e valores da
palavra de Deus.
Por isso, para esclarecer a relação universidade e igreja alguns autores americanos
recontam a historia das faculdades e universidades americanas desde o seu inicio até os
dias atuais com suas dificuldades e desafios.
Um dos mais bem sucedidos foi George Marsden, em sua obra “The Soul of
American University” publicado em 1994. Nesta obra ele reconta como as mais
influentes universidades americanas, como Harvard, Yale, Princeton, romperam na virada
do século XIX para o século XX com a crença cristã e adotaram o secularismo.
Burtchaell (1998) em seu livro “The Dying of the Light” declara que mesmo
quando as faculdades e universidades americanas tinham o amparo de suas igrejas
fundadoras, o ensino da palavra de Deus encontrou muitos obstáculos no campus. No
entanto, Burtchaell (1998) escreve: “A ambição de unir o conhecimento com piedade
vital é saudável, esperançoso e obstinado” (p. 851).
O crescimento da religiosidade dentro das universidades americanas nunca
encontrou um caminho fácil, nem nos dias que grande parte dos seus alunos ingressos
eram preparados para serem pastores e clérigos.
Hoje, há uma perda do interesse na espiritualidade dentro da comunidade
acadêmica nas faculdades e universidades americanas. Chickering et al. (2006) escreve:
Smith (2001) observou que apenas à um século atrás todas as faculdades e
universidades públicas e privadas obrigavam os cultos semanais e frequência à
capela. A preferível segregação da religião da vida acadêmica que hoje vemos em
grande parte do ensino superior é relativamente um acontecimento recente. (p. 146)
Sendo assim, pode-se afirmar que o declínio mais acentuado destes valores ocorreu nas
últimas décadas devido ao aumento do materialismo, do lucro e do individualismo. No
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entanto, apesar de todas estas barreiras a maioria dos estudantes ainda mantem um
interesse em questões ligadas á espiritualidade.
O Perfil Religioso do Estudante Universitário Americano
Uma pesquisa recente sobre crescimento espiritual durante os anos da faculdade,
liderada por Astin, Astin e Lindholm (2011) revela que os estudantes universitários
americanos ainda mantém um forte interesse em questões espirituais e religiosas.
Embora o conceito de espiritualidade para muitos destes alunos não seja
semelhante ao conceito da espiritualidade cristã, pode-se concluir que este estudo é
valioso no sentido de nos ajudar a entender a relação entre vida espiritual do universitário
e os anos em que este frequenta a universidade.
O Estudo revela que 3/4 dos estudantes acreditam em Deus, e mais de 2 em 3
dizem que suas crenças espirituais e religiosas lhes concedem suporte, força e direção. A
maior parte dos docentes do ensino superior se consideram espirituais e religiosos (81%
dos professores se consideram espirituais e 64% religiosos) (Astin, Astin, & Lindholm,
2011, p. 6).
Além disso, muitos estudantes universitarios americanos carregam dentro de si
uma expectativa ao ingressarem na faculdade que vai além do aprendizado: “Eles
desejam que a faculdade seja um período de transformação pessoal, um tempo em que
eles se tornarão a pessoa que eles sonharam ser” (Chickering et al., 2006, p. 154).
Neste importante período da vida os estudantes do ensino superior carregam uma
expectativa imensa de mudança. Isto ocorre como resultado da liberdade que cada
estudante encontra ao sair de casa e também do desafio de fazer escolhas a respeito de
quem ele será no futuro (Shepson, 2010).
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Pascarella e Terenzini (2005) ressaltam também que os anos da faculdade são
vistos como o período crítico durante o qual o desenvolvimento espiritual do estudante
ocorre. Pesquisas feitas por estes pesquisadores tem comprovado a inportância deste
período da vida na vida espiritual dos estudantes.
No entanto, paradoxalmente, pesquisas recentes feitas por Smith and Snell (2009)
apresentam adultos emergentes (17-23 anos de idade) mais focados no trabalho, salários
mais altos, prosperidade material e segurança. Na verdade, para eles o que mais importa é
ganhar o diploma, conseguir um ótimo trabalho, ganhar mais dinheiro e ter uma vida
confortável.
Na pesquisa realizada por Smith and Snell (2009) constatou-se um declínio de
práticas religiosas como ir á igreja, oraçaõ pessoal, leitura diária da biblia, e além disso, a
maioria dos estudantes universitarios, independente de sua profissão religiosa,
apresentavam um declinio acentuado na leitura das Escrituras sagradas.
Diante da realidade apresentada por uma sociedade voltada para lucros e tambem
dos resultados apresentados por estes pesquisadores, é importante descobrir os fatores
motivadores e inibidores da vida espiritual do aluno no campus universitário.
Fatores motivadores e inibidores para o crescimento espiritual nas universidades
americanas.
Os resultados da pesquisa de Astin et al. (2011) podem nos beneficiar ao
buscarmos o tipo de atividades que podem fortalecer o grau de comprometimento dos
alunos em relação á sua identidade religiosa ou espiritual. Neste estudo observou-se os
seguintes estimuladores de crescimento espiritual:
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1. A oração desempenha papel fundamental no crescimento ou na diminuição do
compromisso religioso durante os anos da faculdade. “O relacionamento entre
a oração e o compromisso religioso durante os anos da faculdade é um dos
mais fortes efeitos experienciais encontrados no estudo” (2011, p. 86);
2. O serviço voluntário, doar dinheiro para organizações de caridade, se unir á
uma organização religiosa no campus e a discussão de temas religiosos com
os colegas e professores fortalecem o compromisso religioso;
3. A meditação e o auto - exame exercem um efeito positivo no compromisso
religioso e no desenvolvimento espiritual;
4. Os docentes desempenham papel fundamental como modelos e como
influenciadores de discussões a respeito do propósito e significado da vida.
Eles também são responsáveis por estimular expressões pessoais de
espiritualidade em seus estudantes e este tipo de atividade encoraja os
estudantes á leitura dos textos sagrados ou outro tipo de literatura religiosa.

Este estudo revela também os fatores inibidores para o desenvolvimento espiritual e o
compromisso religioso dos estudantes. O crescimento espiritual é impedido quando os
estudantes se envolvem em atividades que tiram seu foco das experiências comuns
realizadas no campus tais como:
1.

Assistir muita Televisão;

2.

Gastar muito tempo jogando vídeo games;

3. Consumo de álcool;
4.

Frequentar baladas.
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Portanto, pode-se concluir que as práticas espirituais da oração, estudo da palavra,
testemunho dos professores e as oportunidades de serviço influenciam consideravelmente
no crescimento espiritual dos estudantes no período de faculdade, enquanto que
atividades de diversão como assistir televisão, jogar vídeo game e frequentar baladas
influenciam negativamente sua vida espiritual.
Outro fator interessante no estudo refere-se à frequência aos serviços religiosos
durante os anos da faculdade. A frequência aos cultos demonstra um declínio
considerável durante este período enquanto que outras práticas religiosas como oração,
leitura dos textos sagrados, retiros espirituais e cânticos tem um declínio bem inferior.
As evidencias sugerem as seguintes razões para o declínio da frequência aos
cultos:
1. Os filhos estão longe da supervisão dos pais;
2. Menos tempo com os pais e mais vivência com os colegas juntamente com a
mudança de ambiente os estimula à mudanças de hábitos;
3. As pressões da vida acadêmica e do trabalho.

Portanto, pode-se concluir que a influência dos amigos e as pressões da vida acadêmica
muitas vezes deixam os alunos alienados da frequência aos serviços religiosos no
campus.
Outras pesquisas confirmam estes fatos. Segundo pesquisa feita por Cherry;
Deberg, e Portfield (2001) em três universidades confessionais e uma universidade

47

pública nos U.S.A. as práticas religiosas são mais intensas nas escolas particulares
confessionais do que nas escolas públicas.
Os pesquisadores descobriram três características ainda presentes nas
universidades pesquisadas: Instrução devocional da Palavra de Deus dada pelos próprios
alunos e capelães, Musica sacra de qualidade (corais e instrumentais), Intercâmbio
Cultural e Missionário.
Benne (2010) pesquisou e analisou seis faculdades e universidades ligadas á uma
igreja com forte tradição religiosa. Estas escolas foram escolhidas pelo pesquisador pelo
fato de estarem entre aquelas escolas que ainda não sucumbiram ao processo de
secularização. Cinco possuíam uma herança evangélica: Calvin, Wheaton, Valparaiso, St.
Olaf, e Baylor. A outra seguia uma tradição católica: Notre Dame.
Benne (2010) procurou responder uma pergunta em sua pesquisa: Como estas
escolas foram capazes de preservar qualidade no ensino sem perder a tradição religiosa?
Incluso nas seis características apresentadas pelo autor está a formação religiosa dos
estudantes e o compromisso dos diretores em manter uma conexão com um igreja
mantenedora.
1. As escolas empregam a visão cristã para organizar e dirigir sua identidade e
missão;
2. As escolas prestam contas a uma tradição cristã (Igreja) que as governa;
3. Elas mantem pelo menos um terço de alunos da tradição religiosa que as
sustenta;
4. Os diretores pertencem à tradição cristã que as mantêm;
5. Há uma seleção de professores que se encaixam com os valores da instituição;
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6.

Estas escolas valorizam a formação espiritual de seus alunos. Três
instrumentos são utilizados para influenciar e envolver os alunos: Música
(Coral e instrumental), grupos de estudo da Bíblia nos dormitórios e capelas.
As capelas (os cultos) são dinâmicas e de curta duração.

Em relação aos cultos Benne (2010) afirma que:
A capela certamente é um instrumento principal da formação espiritual do estudante
mas não pode ser o único. Música instrumental e coral são instrumentos potentes de
formação religiosa. Além disso todas as seis escolas em estudo desenvolvem
programas adicionais incluindo devocionais e grupos de estudo da Bíblia nos
dormitórios. (p. 194)
O estudo deste pesquisador nos revela que o crescimento espiritual dos estudantes nestas
escolas está diretamente relacionado ao fato destas escolas sustentarem ainda os
princípios dos seus fundadores.
Os fatores principais que distinguem estas escolas que se mantêm com a tradição
religiosa são as práticas espirituais como os cultos (capelas), estudo da Bíblia em
pequenos grupos, oração e envolvimento com coral, orquestra e banda.
Budziszewski (2004) enfatiza a importância do pequeno grupo de estudo da bíblia
na universidade e a frequência á igreja por parte dos estudantes do ensino superior. Ele
compara o pequeno grupo à um clube e a igreja à uma vila e afirma que os dois são
importantes para um cidadão. Ele ressalta a importância da adoração conjunta de jovens e
velhos, cultos e incultos, pessoas fáceis e pessoas difíceis.
No entanto, as escolas não são as únicas agências que contribuem para o
crescimento espiritual do universitário. As teorias de desenvolvimento humano
confirmam que a igreja, o lar, a comunidade, os amigos, o ambiente em que a criança se
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desenvolve do lar até a universidade, tudo, tem forte influência na visão de mundo que
cada estudante vai adquirir e defender.
As Teorias do Desenvolvimento Humano nos Últimos
50 anos e o Crescimento Espiritual
Ao tratarmos o assunto do crescimento espiritual dos jovens universitários tornase imprescindível entender melhor algumas teorias do desenvolvimento humano que
foram ensinadas a partir de 1950 por estudiosos do comportamento humano que explicam
as atitudes, crenças e práticas religiosas do indivíduo sob o ponto de vista psicológico e
sua relação ao meio em que vive.
Embora grande parte das teorias sobre o desenvolvimento humano não tenham
como foco o desenvolvimento espiritual e religioso, suas implicações são de grande
importância para o entender a vida religiosa e seu desenvolvimento. Vários estudos tem
sido realizados nas últimas décadas a respeito do crescimento da fé e da religiosidade na
vida de uma criança.
Chickering et al. (2006) argumenta que a fonte das experiências religiosas é de
fato uma complexa interação entre a origem social, as influências sociais (ambiente) com
as características físicas, intelectuais e psicológicas do indivíduo.
Neste sentido, podemos afirmar que as a teoria de James Fowler sobre estágios da
fé são muito importantes. Fowler escreve sobre os estágios da fé em seu livro “Estágios
da Fé, a Psicología do Desenvolvimento Humano e a Busca por Significado” publicado
em 1995.
Embora a visão de desenvolvimento da fé de Fowler seja mais entendida como
uma busca de significado e não como conversão, suas descobertas nos ajudam a
desvendar os fatores que contribuem para o crescimento espiritual do universitário.
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Fowler construiu sua teoria paralelamente à teoria do desenvolvimento moral de
Kohlberg. De acordo com Reimer, Paolitto e Hersh (1983) enquanto a ênfase de Piaget
foi o desenvolvimento cognitivo da criança, a ênfase de Kolhberg foi o aspecto moral.
Kolhberg elabora o desenvolvimento moral da criança em relação ao próximo. No
entanto, o desenvolvimento moral que Kolhberg trata é mais o julgamento moral que a
criança desenvolve através de sua racionalidade.
Fowler estrutura sua teoria na teoria psicosocial de Ericson e faz um paralelo com
a teoria de Kolhberg para fazer entender cientificamente os estágios da fé na vida de um
ser humano.
Fowler como teólogo e professor de teología aplicada em Harvard buscou unir a
teologia com a psicologia e fez um paralelo entre o desenvolvimento espiritual de um ser
humano com as fases do desenvolvimento normal pelas quais todo ser humano passa.
Chickering et al. (2006) escreve:
Na visão de Fowler, a fé é uma capacidade humana universal presente na vida dos
seres humano desde seu nascimento. Como esta capacidade é ativada e cresce
depende em grande parte em como somos recebidos neste mundo e em que tipo de
ambiente nós crescemos. A fé é interativa e social, requer comunidade, língua, ritual e
nutrição.
Fowler vê a fé como algo universal. Para ele o desenvolvimento da fé depende em
grande parte de como o ser humano é recebido e nutrido em seu meio social. A fé é
também moldada de iniciativas que estão além de nós mesmos e por outras pessoas.
A teoria de Fowler apresenta um pré - estágio e logo depois seis estágios para o
desenvolvimento da fé na vida de um ser humano. Uma breve análise do pré-estágio e
dos 4 primeiros estágios nos revelam a importância que da influência do lar, escola,
religião, comunidade , amigos e mentores no desenvolvimento espiritual da criança até se
tornar um jovem adulto.
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1.

Fé primária (pré-estágio)
Para Fowler os seres humanos nascem com a capacidade inata da
espiritualidade e na na fase inicial a criança desenvolve confiança no mundo
baseada em sua dependência dos pais e cuidadores. Fowler assegura: “Os pais
transmitem um senso de confiança e segurança não tanto pela quantidade de
alimento ou demonstração de amor que eles proporcionam, mas pela
qualidade do seu cuidado” (p. 55).
Fowler utiliza -de da teoria de Erickson e Piaget para afirmar que os três
primeiros anos são fundamentais para a formação da personalidade e
construção da habilidade de afirmar-se. O cuidado nesta fase está diretamente
ligado ao que ele chama de fé;

2. Fé intuitivo-projetiva.
O período que vai entre os três anos de idade e os sete anos é o aprendizado da
criança por imitação e exemplo. Este é um período em que a criança é muito
influenciada pelos exemplos, ações e histórias de vida dos pais, tios e adultos
em geral;
3. Fé mítico-literal
Nesta fase que vai da metade da infância em diante a criança se apropria das
histórias, práticas e crenças que a incluem em sua comunidade de fé. Para a
criança é muito natural ela aceitar estas práticas como fazendo parte da sua
vida;
4. Fé sintético-convencional
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Da adolescência até jovem adulto. Esta fase é muito importante para a
formação dos valores. Para adquirir estabilidade e construir sua própria
ideologia “a experiência de mundo se amplia: Família, escola, trabalho,
companheiros, mídia, religião” (Wolter, 2012). No entanto sua capacidade de
criticar é limitada. Garber (1996) afirma: “Aprende-se melhor os valores
necessários para uma boa educação – Paciência, tolerância, rigor, justiça,
precisão – Vendo-as em ação e experimentando sua autoridade com e através
de outra pessoa” (p. 129);
5. Fé individuativo- reflexiva
Adulto jovem em diante. Para esta fase emergir o jovem deve começar a
avaliar as crenças estabelecidas nos anos anteriores. O indivíduo assume
responsabilidades pelo estilo de vida, crenças e atitudes. Sua capacidade de
auto crítica é muito maior porque sua visão de mundo é mais ampla. O
individuo percebe que sua visão de mundo não é única. O perigo aqui nesta
fase é confiar demais na razão e no pensamento analítico.

Sendo assim, podemos concluir que fatore semelhantes aos instrumentos apresentados
pela palavra de Deus para o crescimento espiritual da criança e do adolescente são
apresentados por este pesquisador. Fowler coloca o lar e o ensino dos pais com o sendo a
base do crescimento de fé, seguidos pela escola, comunidade de fé, amigos, trabalho
(ambiente) e as próprias decisões que o estudante vai tomar após desenvolver a
capacidade de auto - crítica.
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Outro autor que concorda com este ponto de vista, Holmes (1975) afirma: “Uma
comunidade, seja ela a família, ou igreja ou faculdade, é talvez a influência mais
poderosa em modelar os valores de uma pessoa” (p. 85)
Sendo assim, embora Fowler reconheça que na fase reflexiva ( os anos da
faculdade) os estudantes irão questionar suas crenças provindas da família e da igreja
através da sua capacidade racional, ele fortalece o conceito de muitos estudiosos cristãos
em relação á importância destes instrumentos de formação cristã.
Outra pesquisadora que se aprofundou neste tema com uma ênfase ainda mais
voltada aos estudantes. Sharon Parks é outra estudiosa que concorda com Fowler. Ela
desenvolveu suas teorias do desenvolvimento da fé especificamente para os alunos do
ensino superior porque ela acredita que “esta fase da vida coincide com o tempo que os
jovens constroem seu próprio sistema de fé e começam a estabelecer seu próprio
entendimento do significado da vida” (Chickering et al., 2006, p. 58).
Parks baseia-se em sua longa experiência como professora, conselheira e
pesquisadora. Sua teoria é embasada nos psicólogos do desenvolvimento, particularmente
Piaget, Erikson, Perry, Levinson, Kegan, e Belenky.
O modelo de Parks define o desenvolvimento da fé nos anos do jovem adulto
englobando três componentes interdependentes: Conhecimento (Aspectos cognitivos),
Dependência (aspectos efetivos) e Comunidade (aspectos sociais).
Parks desenvolve seu trabalho alicerçada na teoria dos estágios da fé de Fowler,
entretanto, ela acrescenta uma fase a mais que ocorre entre a adolescência e a fase adulta
ao qual ela chama de “fase de fé do jovem adulto” Chickering et al. (2006) afirma:
Parks assevera que no período adulto jovem os indivíduos começam a reconhecer a
necessidade de definir um caminho que definirá seu futuro dentro da complexidade
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do mundo. Ela identifica uma “comunidade de mentores” como a comunidade ideal
para ajudar os jovens adultos a desenvolver uma fé adulta complexa. (p. 60)
Quando comparadas ás outras teorias do desenvolvimento humano, a teoria de Parks
assume relevância no tocante à influência indelével que os docentes e mentores exercem
sobre os estudantes. A ênfase de parks na “comunidade” ou no ambiente social como um
dos três componentes do seu modelo de desenvolvimento da fé tem recebido pouca
atenção pelos modelos de desenvolvimento social que focam os aspectos cognitivos e
afetivos, no entanto ela é extraordinária para as escolas cristãs. Como Referido por
Chickering et al. (2006), Parks (2000) escreve “Formação espiritual e desenvolvimento
religioso da fé acontece melhor em conjunto com todo fluxo de uma vida. Isto significa
que o jovem adulto precisa ter acesso ás comunidades de fé religiosa enquanto eles estão
na academia” (p. 199).
Parks enfatiza o potencial que as instituições de ensino superior tem para
desenvolver a fé e influenciar a cosmovisão que o jovem adulto vai escolher nesta fase
específica da sua vida. O usual ambiente de mentores e o engajamento com comunidades
de fé das instituições de ensino superior podem desempenhar um papel poderoso no
processo de desenvolvimento da fé entre os jovens adultos.
O Modelo de Crescimento Espiritual nas Universidades
Adventistas do Sétimo Dia
Nesta seção deste capítulo se estuda a filosofia Adventista de Educação, seus
pontos principais, seus desafios a partir da década de 1990 e possíveis soluções para que
ocorra um crescimento espiritual na vida do aluno universitário Adventista.
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A Origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia
O modelo de crescimento espiritual apresentado pelas universidades Adventistas
do Sétimo Dia tem origem e permanência ligada diretamente a Igreja Adventista do
Sétimo Dia, de origem cristã protestante, cujos fundamentos são baseados na Bíblia
Sagrada.
Para compreender os objetivos e fundamentos desta proposta educacional
confessional, é necessário conhecer um pouco da origem e a história da própria igreja,
pois ambas se completam na doutrina e no ensino. Nesta seção analisaremos também a
filosofia Adventista de Educação, seus desafios e possíveis soluções para que ocorra um
crescimento espiritual na vida do aluno universitário.
O momento histórico que marca o início do pensamento cristão adventista está
relacionado com o período que correspondeu à introdução da modernidade e a mudança
cultural nos Estados Unidos da América, ocorridos na primeira metade do século XIX,
principalmente nos anos 1820-1860.
Na época o país estava reestruturando sua maneira de pensar e agir, cuja
influência política do presidente Andrew Jackson foi significativa para o avanço daquele
país, com a criação de novos estados, expansão territorial, migração para o oeste
americano, políticas fundiárias que possibilitaram o deslocamento de migrantes em busca
de terras para plantio, além de um compromisso religioso mais conservador.
Apesar de estarem a mais de 200 anos dos primeiros imigrantes em solo
americano, o puritanismo religioso ainda exercia uma grande influência na visão do povo
americano quanto a si mesmo e quanto ao mundo, pois acreditava estar lançando a
semente de um grande povo, que Deus havia predestinado a ser uma nação especial.
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Esse senso de eleição divina foi usado para justificar a expansão territorial norteamericana e a expulsão dos povos indígenas de suas terras. Assim o americanismo pode
ser considerado um tipo de messianismo que teve a sua ideologia consubstanciada através
da doutrina do “destino manifesto” que sempre permeou a história americana (Silva,
2006).
O compromisso religioso conservador foi uma bandeira poderosa para os Estados
Unidos da América neste período da história, pois com a expansão territorial, o
sentimento de um despertamento religioso levou as igrejas a um amplo movimento de
reforma social no país e, no exterior à um movimento de missões estrangeiras.
A América cristã tinha o dever de preparar o mundo para a instalação do reino de
Cristo na Terra (Mendonça, 1990). Com isto, várias denominações religiosas despertaram
para este movimento, pois era baseada na doutrina de cunho pós-milenarista, segundo a
qual os Estados Unidos desempenhariam o papel de instrumento divino de redenção
universal.
Neste período de grande propagação religiosa, conforme apresenta Maxwell
(1982), muitos líderes de várias denominações religiosas como metodistas, batistas,
congregacionais cristãos, presbiterianos, episcopais, luteranos, reformados holandeses,
quacres, entre outros, todos oriundos da costa leste dos Estados Unidos, se reúnem para
estudarem a Bíblia Sagrada, em busca de uma revelação divina, para o período de
mudanças religiosas em que estavam vivendo.
Segundo Hosokawa (2001), a busca da perfeição e de um mundo ideal foi uma
característica forte nesta época nos Estados Unidos. Neste período ocorreu o segundo

57

reavivamento religioso dos USA no qual Jonathan Edwards foi o principal pregador.
Nesta mesma época também ocorreu uma despertamento a respeito da volta de Jesus.
Na Inglaterra, na América do Sul e na Ásia vários pregadores anunciavam a volta
de Jesus. Houve um despertamento muito grande a respeito das profecias de Daniel e
Apocalipse. Grandes pregadores como Joseph Wolf, Judeu cristão, chegou a pregar no
congresso americano sobre o período profético das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14
alertando sobre a proximidade da volta de Jesus. Hosokawa declara:
Foi uma época utópica, repleta de comunidades perfeccionistas, e que aguardavam
com ansiedade a perfeição que viria a elas antes de transformarem a sociedade em
que viviam. Algumas chegaram a datar o retorno de Cristo entre os anos de 1843 e
1844, como foi o caso dos milleritas, nos Estados Unidos.
Guilherme Miller (1782-1849) um pregador de origem batista, que viria a ser
mais tarde o pai do movimento “millerita” que se tornaria no embrião do movimento
adventista, estudando sistematicamente as escrituras chegou á conclusão de que as 2.300
tardes e manhãs de Daniel 8:14 se cumpririam no ano de 1843.
Em 1832, depois de anos de estudo a respeito deste assunto, ele começou a pregar
a iminente volta de Jesus. O movimento adventista na América foi originado por homens
que estavam desejosos de receber a verdade, quando esta a eles chegasse. Aceitaram-na
sinceramente, e segundo a mesma viveram esperando serem dentro em breve
transladados através da breve volta de Jesus.
No dia 22 de outubro, milhares de pessoas aguardaram com expectativa a volta do
Senhor Jesus nas nuvens do céu, mas Ele não voltou. Depois do grande desapontamento,
todos sofreram uma grande tristeza e alguns caíram em trevas. .
Portanto, o millerismo foi um movimento interdenominacional até o ano de 1844,
quando o chamado "grande desapontamento", ou seja, o não cumprimento da
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interpretação profética de Guilherme Miller, fracionou o movimento e provocou o
surgimento de grupos religiosos, que se dispersaram e formaram suas bases de fé,
mediante o conhecimento bíblico que possuíam.
Os registros oficiais que contam a história do movimento adventista, ao relatar a
maneira como esse movimento começou, dizem: “Poucos em número, frequentemente
com infelizes lembranças por haverem sido expulsos de suas igrejas pelo fato de
aceitarem a doutrina do advento, a princípio os pioneiros do adventismo andaram em
incertezas” (MASD, 2006, p. 20). No entanto, este estado de espirito não perdurou até o
fim de sua vida.
Durante os anos que se seguiram, muitos foram os que contribuíram para
consolidação deste movimento, em destaque é possível citar: Thiago White (1821-1881),
Ellen White (1827-1915), José Bates (1792-1872), J. N. Loughborough (1832-1924) e
John N. Andrews (1829-1883) que mais tarde se tornaria no primeiro missionário alémmar desta denominação. Este grupo, composto de quatro homens e uma única mulher,
formaria a base da institucionalização da Igreja Adventista do Sétimo Dia (DICK, 1994).
À medida que estudavam a palavra de Deus e oravam, crescia o grupo dos que
acreditavam no sábado como dia revelado por Deus como sagrado e na segunda vinda de
Cristo à Terra, ficou claro que só conseguiriam cumprir sua missão de maneira eficaz
caso se organizassem, além disso, entenderam melhor a causa do seu desapontamento.
Segundo Seaman (2001), o primeiro passo rumo à organização seria escolher o
nome para esse crescente movimento, “depois da discussão em torno de vários nomes,
escolheu-se o nome ‘Adventista do Sétimo Dia’, que é, na verdade, uma descrição exata
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da denominação - os que observavam o sábado do sétimo dia e aguardavam ansiosamente
a breve vinda de Jesus” (p. 15).
Em 1860 foi oficializado o nome “Adventista do Sétimo Dia” e criada uma
organização legal para manter as propriedades da igreja. No ano seguinte, 1861 foi
organizada a primeira Associação, no estado de Michigan, quando os primeiros membros
assinaram um concerto de compromisso formal com a igreja, e em 1863 foi instituída
uma Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma entidade oficial que
reuniu as diversas Associações locais que haviam sido criadas naquele período. Esta data,
1863, é tida pelos adventistas como marco da oficialização de seu movimento como
Igreja.
A Partir deste surgimento oficial da igreja, houve um crescimento rápido através
da organização de várias frentes de trabalho. A igreja se organizou para a missão através
de vários departamentos. Entre os departamentos criado, houve dois que se focalizaram
mais com o crescimento e nutrição espiritual dos adolescente e jovens Adventistas do
Sétimo dia: O departamento de Jovens adventistas e o departamento da educação
Adventista
A Sociedade dos Jovens Adventistas
A igreja Adventista foi fundada com a participação ativa dos jovens. John
Andrews, Ellen G. White e Tiago White eram ainda jovens quando participaram do
movimento Millerita. Tiago White, um dos primeiros presidentes da Igreja Adventista do
Sétimo Dia influenciou bastante os rumos do ministério jovem na igreja . Perez (2010)
escreve:
Tiago White, demonstrando preocupação pela formação espiritual da juventude da
igreja, iniciou em agosto de 1852 a publicação de um periódico especialmente
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dedicado aos jovens intítulado “O Instrutor dos Jovens” - (The Youth´s Instructor).
Esta iniciativa visava promover o ensino da Bíblia entre os jovens. (p. 2)
A preocupação com o estudo da bíblia como base da formação espiritual era evidente nos
escritos de Tiago e Ellen G White. O estudo bíblico preparado por Tiago White era
adaptado aos jovens. Mais tarde ele se transformou em lições da escola sabatina, que hoje
é uma espécie de classe bíblica onde se ensina a palavra de Deus.
O ministério jovem da Igreja Adventista iniciou-se com Luther Warren e Harry
Fenner, respectivamente de 14 e 17 anos de idade. Eles sentiram a necessidade de um
reavivamento espiritual entre os jovens. Para isso eles começaram a se reunir para cantar,
orar e planejar atividades missionárias juntos.
Nas reuniões eles faziam o relatório das atividades missionárias desenvolvidas ao
longo da semana e recolhiam ofertas para distribuição de literatura religiosa. Assim foi
organizada a primeira Sociedade dos Jovens Adventistas do Sétimo dia em Hazelton,
Michigan, no ano de 1879.
No entanto, de acordo com Perez (2010) a ênfase da Sociedade dos jovens
Adventistas do Sétimo dia nas atividades missionárias foi se desvanecendo gradualmente
ao longo das décadas e foi abrindo espaço para atividades sociais e programas voltados às
necessidades dos jovens.
Outros autores confirmam este declino da visão missionária inicial desta
sociedade. Allen (2012) afirma que o declínio da Sociedade dos jovens Adventistas
ocorreu a partir da década de 1950 ao se distanciar da memorização dos versos bíblicos e
do compromisso de testemunhar diariamente de Jesus.
Hoje, a Sociedade dos Jovens Adventistas está sofrendo uma crise de
credibilidade por parte dos membros da igreja e ao mesmo tempo uma crise de
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identidade. Os programas sociais e eventos de entretenimento tem ocupado a agenda
principal dos lideres de jovens.
Algumas igrejas adventistas hoje não possuem uma sociedade dos jovens
Adventistas e segundo Sahlin (2010) o número de jovens Adventistas nas igrejas
Adventistas do Sétimo dia nos Estados Unidos está diminuindo rapidamente. Hoje, em
alguns lugares do mundo, a única opção aos pais para a formação religiosa dos filhos é a
educação nas escolas e universidades adventistas.
A Filosofia Educacional Adventista do Sétimo Dia
O Sistema educacional Adventista começou na década de 1850, mas se fortaleceu
apenas nos anos de 1870. Desde aqueles dias iniciais os Adventistas do Sétimo Dia
abraçaram a visão de que o propósito da educação deveria ser a redenção e a restauração
do homem à imagem de Deus. O crescimento intelectual, mental, físico, social e
espiritual são aspectos fundamentais da filosofia de educação Adventista (Education
Website, 2011).
Ellen G White, uma das figuras mais influentes na história da Igreja Adventista,
contribuiu significativamente para a formação da filosofia educacional Adventista. Sua
liderança auxiliou na implantação da primeira escola paroquial Adventista do Sétimo dia
em Battle Creek, no dia 3 de junho de 1872.
A escola de Battle Creek iniciou suas atividades com doze alunos. Goodloe H.
Bell foi chamado para ser o primeiro professor, homem de experiência no ensino, tornou
parte preeminente na organização do programa da escola. Mas logo de início os
idealizadores deste projeto enfrentaram terríveis obstáculos.
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Menslin (2009, p. 14) enfatiza que o currículo consistia em grande parte em
assuntos clássicos, e nenhum curso bíblico, havia certa obsessão da parte de alguns
líderes da igreja, por uma educação segundo os padrões seculares emergentes da época,
que causou muitos problemas para o início da educação adventista, que pretendia
oferecer uma educação diferenciada, baseada nos valores bíblicos cristãos (White, 1976).
A primeira experiência foi considerada “traição filosófica,” uma vez que o
currículo, à semelhança das escolas que não possuíam filosofia cristã, girou em torno da
literatura clássica (Silva, 2006, p. 12). Knight (2001) afirma que isso foi uma traição em
maior parte por ignorância quanto às questões de educação cristã do que uma intenção
consciente.
Existiram muitos questionamentos em relação ao currículo do Battle Creek
College. Stencel (2004, p. 14) menciona que; todas aquelas inconsistências deveriam ser
solucionadas. Por quase dez anos Ellen G. White não escreveu nada sobre esse problema
particular. Somente em dezembro de 1881 que ela deu o próximo testemunho influente
sobre educação aos representantes da Associação Geral e aos coordenadores da Review
and Herald e do sanatório e da faculdade (incluindo diretores e corpo docente). No
testemunho “Nosso Colégio” ela afirma:
Há risco de nosso colégio ser desviado de seu original desígnio. O propósito de Deus
foi dado a conhecer, que nosso povo tenha a oportunidade de estudar as matérias
correntes de estudo, aprendendo ao mesmo tempo os reclamos de Sua Palavra. O
estudo das escrituras deve ter o primeiro lugar em nosso sistema de educação. (White,
2002, p. 21)
De acordo com Ellen G White, havia um risco verdadeiro de que a educação
Adventista de desviasse do propósito original de Deus em sua origem. Para esta líder
cristã a palavra de Deus deveria ser o centro da educação dada nas escolas Adventistas.
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Ellen G. White ressaltou muitas vezes em seus escritos a necessidade de um
ambiente onde a oração, a meditação, a influência de professores sobre os alunos, a
escolha das amizades, a contato com a natureza, o lazer, os cultos, o auxílio dos pais, o
treinamento prático, tudo deveria estar fundamentado na Palavra de Deus e em harmonia
com seu plano.
No entanto embora sua preocupação principal fosse principalmente com a
negligência da palavra de Deus , os escritos de Ellen G White sobre educação tem servido
de referência para muitos estudiosos da prática pedagógica.
Suarez (2010) em sua obra “Redenção, Liberdade e serviço” enfatiza os conceitos
educacionais de Ellen G. White fundamentado nesta tríade que envolve aspectos
espirituais e religiosos, cognitivos e físicos. O autor afirma que o conceito Whiteano de
Liberdade influencia sua pedagogia no sentido de promover uma prática educacional
constante de três eixos principais:
1 – É um processo restaurador cuja finalidade é conduzir os estudantes a um
relacionamento sadio com Deus. 2 - A seguir esta visão restauradora ou redentora
deve ser percebida no desenvolvimento holístico de todas as potencialidades
humanas, não se limitando ao preparo acadêmico, afinal Deus quer restaurar o ser
humano por completo, isso promove a liberdade humana. 3 – Finalmente... a pessoa
restaurada em sua totalidade deve se colocar ao serviço da pregação do evangelho. (p.
21)
Sendo assim, podemos concluir que os escritos de Ellen G. White sobre educação
tinham forte relação com o desenvolvimento do estudante em todas as dimensões do ser
humano visando aspectos de temperança no viver e preparação prática para o serviço. Sua
filosofia educacional chocava-se com a educação clássica dada em sua época, mas seus
conceitos não eram totalmente novos.
Em 1833, O Oberlin Institute, uma instituição recém- inaugurada dedicava-se ao
trabalho manual preservando a saúde do estudante, assim os alunos de ambos os gêneros
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trabalhavam várias horas por dia promovendo um pensamento claro e temperamento
feliz.
Além disso, O Oberlim Institute também assegurava as vantagens financeiras para
cada aluno custeando parte dos seus estudos e isso com as atividades comuns do seu
cotidiano. Isso promovia nos alunos um equilíbrio, prevenindo o desperdício tão comum
de saúde, tempo, dinheiro e vida. No inicio da década de 1840 a maioria das pessoas do
Instituto Oberlim seguiam os princípios de saúde de Sylvester Graham. Esses
ensinamentos incluíam aderir á uma dieta vegetariana.
Era o desejo dos reformadores do Oberlim transformar a Bíblia no livro texto de
todos os departamentos da instituição. O presidente desta instituição, Asa Maham,
ensinava que os clássicos pagãos eram mais adequados para ensinar os pagãos do que os
cristãos acreditando que a mente poderia ser disciplinada pelos estudos das escrituras
hebraicas e gregas. Outros aspectos comuns entre os Adventistas e o Instituto Oberlim
eram as escolas em lugares rurais para proteger os alunos das tentações das cidades.
Portanto, Segundo Tim (2004) a Igreja Adventista do Sétimo Dia desenvolveu sua
atividades com base no modelo de pregar, ensinar e curar deixados por Cristo (Mat.
4:23). È fundamental para este modelo o conceito Bíblico de que assim como a queda
degradou o ser o humano como um todo (Rom. 5:12, Gên. 3:1-24), o todo necessita ser
restaurado.
Enquanto o evangelho social procura reformar as estruturas sociais opressoras a
fim de modificar o ser humano, os Adventistas do Sétimo dia creem que somente uma
transformação interior da pessoa poderá modificar a sociedade, (Marc. 7:21-23) pois foi
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isso que Jesus ensinou. E um dos aspectos mais importantes desta transformação é a
educação para as novas gerações.
Os Pontos Principais da Filosofia Adventista de Educação
na Concepção de Ellen G. White
De acordo com Cadwallader(1999) estudioso a respeito do pensamento de Ellen
G White, e referido por Unglaub (2005), os pontos principais a respeito da filosofia de
Educação Adventista apresentados pela autora envolvem aspectos religiosos, morais,
sociais e físicos:
1. A única educação verdadeira é a cristã ou a educação que inclui o ensino
religioso baseado na Biblia;
2. O processo educacional está preocupado com o indivíduo por completo
durante todo o período de sua existencia;
3. A educação deve ser prática, bem como cultural e acadêmica;
4. A educação deve preparar uma pessoa para ser útil e deve inspirá-la com o
ideal de serviço;
5. O currículo deve ser suficientemente vocacional para assegurar que todo aluno
deixe a escola com meios dignos para ganhar seu sustento;
6. A política educacional não deve ser limitada pela tradição;
7. A educação cristã não deveria estar restringida pelas políticas da educação
secular;
8. A maior parte possível do trabalho de cuidar da instituição deve ser feita pelos
estudantes e todos devem ter algum trabalho de experiencia;
9. É obrigação da Igreja educar todos os seus membros, sejam adultos ou
crianças;
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10. Uma localização rural e pitoresca é ideal para um internato;
11. Os professores devem ser bem qualificados academicamente, mas acima de
tudo, devem ser cristãos praticantes imbuídos do espírito missionário;
12. A saúde é um fator primordial no sucesso do aluno; tanto a escola como o
aluno devem estar preocupados com os princípios de saúde;
13. A verdadeira educação é o desenvolvimento harmônico dos aspectos físicos,
mentais, morais, espirituais, estéticos, vocacionais, emocionais, sociais e
religiosos da natureza humana;
14. A educação Cristã não justifica uma educação pobre. Os padrões devem ser
mais altos do que a média;
15. A Bíblia deve ser considerada o livro mais importante em todos os níveis de
educação.
Portanto, podemos concluir que entre os pontos principais abordados pela autora para
uma filosofia cristã educacional estão fatores que influem diretamente no crescimento
espiritual do estudante tais como o ensino religioso (os cultos e a sala de aula) o estudo
da palavra de Deus, a formação de hábitos saudáveis, e o preparo prático para o serviço
tendo em vista a missão de levar o evangelho a todo o mundo.
No entanto, será que estes conselhos estão sendo praticados hoje nas escolas e
universidades adventistas? Veremos a seguir alguns dos desafios enfrentados pelas
escolas de ensino médio e pelas universidades Adventistas para colocar estes valores em
prática.
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Desafios da Educação Adventista
A educação Adventista enfrentou desde o seu inicio enormes obstáculos, mas
talvez o maior desafio em nossos dias seja o Pós-modernismo, onde a verdade é vista
como algo relativo e pessoal e onde os valores e instituições estão sendo rejeitados como
algo negativo.
O conceito de que a verdade é relativa e de que tudo depende da interpretação
pessoal que cada pessoa faz da palavra de Deus é um elemento novo e perigoso. Para
muitos estudantes, “bem” e “mau” depende de como cada um percebe os fenômenos ao
redor. Os meios de comunicação de massa influenciam diretamente os conceitos e estilos
de vida do jovem universitário Adventista (Sousa, Vette, & Hirle, p. 2) .
Neste contexto de pós- modernidade a educação Adventista enfrenta vários
desafios que afetam o crescimento espiritual dos seus egressos. Segundo Humberto Rasi
escreve em seu artigo “ Diante do desafio do Pós-Modernismo” os desafios incluem as
crenças, valores e normas de conduta que estão sendo cada vez mais relativizados e
questionados.
Segundo Stencel (2012) embora as escolas Adventistas de hoje ofereçam um
programa mais equilibrado, amplo currículo, instalações maiores e melhor equipadas, isto
parece não ter valor para muitos membros da Igreja Adventista hoje. Os pais Adventistas
conscienciosos tem receio de enviar seus filhos às escolas Adventistas devido a estas não
estarem seguindo os princípios preconizados por Ellen G. White (Anderson).
Pesquisas mais recentes nos USA revelam que apenas 40% dos pais Adventistas
matriculam seus filhos nas escolas Adventistas. Esta queda nas matrículas deve nos levar
a questionar as razões porque os pais Adventistas não colocam os filhos em escolas
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Adventistas. Poderíamos mencionar vários motivos, entre eles a questão acadêmica, a
crisefinanceira e a falta de cursos do ensino superior em certas localidades, mas há
também uma preocupação religiosa com o declínio da espiritualidade nos internatos
adventistas.
Segundo pesquisa realizada por Santos e Ortega (2010) numa faculdade
Adventista do Sétimo no Sul do Brasil com o título “a opinião do aluno universitário
sobre sua espiritualidade numa faculdade confessional” o declínio de algumas práticas
religiosas ocorre em conexão com o seu ingresso na referida faculdade.
Práticas espirituais que estimulam o relacionamento com Deus como estudo da
Biblia, oração e leitura dos escritos de Ellen G White eram negligenciadas devido “á
sobrecarga de trabalho e estudo” (Santos & Ortega, 2010, p. 45).
Os cultos dos dormitórios foram analisados neste estudo. Revelou-se que estes
eram vistos pelo alunos como algo monótono e desorganizado. Os projetos missionários
da escola e as semanas de oração ganharam destaque nesta pesquisa por se adaptarem ao
estilo jovem. Tomando estes pontos em consideração e o presente contexto de
secularização e materialismo que permeia nossa cultura precisamos estabelecer planos
bem definidos para restaurar o objetivo primário pelo qual nossas instituições foram
estabelecidas.
A concorrência que o educador Adventista enfrenta para a formação do caráter de
seus egressos é enorme pois a cultura atual está corroendo todos os princípios básicos da
palavra de Deus. Na década de 1990, um estudo conduzido por Dudley (1992) a respeito
dos valores e das práticas espirituais do adolescente norte americano preocupou os líderes
da igreja devido ao alto índice de jovens que não concordavam com os padrões éticos e
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morais impostos pela igreja. A pesquisa tinhs como foco a fé, valores e compromisso.
Dudley (1992) destaca: “Valuegênesis foi planejado para fornecer um quadro dos valores
dos jovens Adventistas, particularmente em nossas escolas, e para determinar que fatores
nos lares adventistas, escolas e igrejas nutrem os valores e a fé que compartilhamos com
nossos jovens” (p. 12).
Diante da realidade desta pesquisa a igreja tomou medidas imediatas para mudar
esta realidade com uma ênfase menos comportamental e doutrinal e uma necessidade
maior de uma teologia relacional e uma ênfase maior na graça de Deus.
Dudley e Gilespie (1992), dois estudiosos e coordenadores do estudo
Valuegênesis, delinearam um plano para mudança em 11 passos. Entre eles foi destacado
a importância da vida devocional. Dudley (1992) afirma:
Teremos de dar uma nova ênfase para uma vida devocional rica. Valuegênesis
demonstrou que muitos dos nossos jovens não oram e nem lêem a Bíblia numa base
regular. Nós teremos que ensiná-los como orar conversacionalmente ao invés de
formalmente e como usar a Bíblia numa maneira que provê nutrição espiritual. (p.
271)
Portanto, a conscientização de se fazer algo urgente para ajudar os jovens em seu
crescimento espiritual era evidente. Durante 10 anos muitos pastores e professores
mudaram sua maneira de lidar com os jovens. Muitos aplicaram estes princípios, pois os
resultados desta pesquisa foram divulgados para todos os lideres de jovens e educadores
ao redor do mundo.
Dez anos depois, o estudo foi repetido (Valuegênesis2) agora realizado com
16.000 respondentes. Uma pequena comparação entre a vida devocional dos jovens dos
anos 1990 e dos anos 2.000 pode nos dar uma visão mais abarcante sobre este tema.
Enquanto há 10 anos atrás (1990) 50% consideravam a fé religiosa como algo
muito importante, 10 anos depois (Ano 2000) 58% concordavam com esta afirmação.
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Enquanto 53% oravam pelo menos uma vez por dia, agora no ano 2000, 73% tinham esta
prática pessoal. Enquanto há 10 anos atrás 2/3 apenas dedicavam um tempo para orar a
sós com Deus, dez anos depois (Ano 2000), 91% dedicavam um tempo a sós com Deus.
Por outro lado, o estudo da Bíblia apresentou uma queda entre as duas gerações
que é preocupante. Em 1990 um total de 39% dos jovens entrevistados liam a Bíblia uma
vez ou mais durante o dia, enquanto que dez anos depois, 29% o faziam. Não temos ainda
uma estatística atual fornecida pelo estudo de Valuegênesis mas se essa medida
prevaleceu, hoje teríamos por volta de 15% dos jovens da igreja lendo a bíblia
diariamente.
O estudo Valuegenesis sobre a espiritualidade do jovem adventista nas escolas e
igrejas dos Estados Unidos revelou a necessidade de imediata ação conjunta para
fortalecer a vida espiritual do jovem Adventista.
A pesquisa revelou um anseio no coração dos jovens Adventistas por um
relacionamento pessoal com Deus. A maioria de 75% dos jovens apontou este tema como
um assunto que deveria ser mais falado na igreja. Consequentemente a Divisão Norte
Americana decidiu colocar um plano de ação como resposta à este desafio. Eles
decidiram enfatizar 4 temas nos próximos que ajudariam os jovens em seu crescimento
espiritual:
1. Graça – O foco na ação de Deus em nosso favor;
2. Comunidade – Centralizando em tudo que foca relacionamento em família e
comunidade;
3. Serviço – Redirecionar a energia da igreja, escola e família para envolver
todos na missão;
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4. Adoração – Vida devocional pessoal e renovação na vida da igreja. O estudo
da Bíblia e a oração são pontos que precisariam ser mais incentivados.

Portanto, esta ênfase no relacionamento com Deus e no serviço foi motivou o lema
“Salvação e serviço” que é usado hoje pelo departamento de jovens da DSA. Esta
preocupação a respeito da vida espiritual da juventude Adventista se estendeu ás
faculdade e universidades Adventistas ao redor do mundo. Um documento intitulado
“Compromisso Total com Deus” foi apresentado em 1996 em um concílio anual da
Conferência Geral sob a gestão do presidente Robert Folkenberg a fim de motivar o
crescimento espiritual nas faculdades e universidades Adventistas..
O documento era um chamado para as instituições Adventistas, incluindo as
faculdades e universidades, para desenvolver objetivos espirituais voltados para a missão
e para criar diretrizes de avaliação que contribuísse para aperfeiçoamento de um
programa de desenvolvimento espiritual (Thayer, 2008).
Em 1999 uma comissão de professores da NAD e administradores de igreja se
reuniram na Flórida e elaboraram um modelo para o Plano Mestre espiritual com
diretrizes para avaliação do plano á medida que este fosse implementado.
No entanto, logo depois o presidente Robert Folkenberg deixou de exercer sua
função como presidente da igreja mundial. De acordo com relatório apresentado por
Thayer (2008), a única universidade que tem realizado o plano mestre espiritual com
avaliações periódicas na área espiritual é a Andrews University.
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Thayer (2010) escreve: “O objetivo central da missão de cada Faculdade
Adventista é o de aprofundar o relacionamento do estudante com Cristo, inspirando-o e
preparando-o para servi-lo.”
Neste sentido todas as atividades desenvolvidas na escola deveriam visar este
objetivo. A declaração de missão empregada pela filosofia de educação Adventista do
ensino superior declara que os objetivos principais de nossas universidades deve ser a
preparação dos estudantes para uma vida útil e cheia de alegria, estimulando o
relacionamento com Deus, o desenvolvimento integral da pessoa, os valores
fundamentados na Biblia e o serviço desinteressado pelo próximo em harmonia com a
missão Adventista no mundo (Philosophy of Education, referido por Thayer, 2008, p. 2).
Por este motivo, a igreja Adventista no Brasil também tem se preocupado com a
espiritualidade das faculdades e universidades Adventistas no Brasil.
A Educação Superior Adventista no Brasil
A Igreja Adventista do Sétimo dia chegou ao Brasil no final do século XIX. Seu
inicio foi no sul do Brasil e a educação cristã foi uma dos seus principais métodos para a
evangelização. Em 1896 foi fundado o Colégio Internacional de Curitiba e logo depois o
colégio de Gaspar alto, SC.
Estas primeiras escolas eram escolas de ensino fundamental, mas em 1915 surgiu
a primeira escola de ensino superior no Brasil que foi o instituto Adventista de Ensino, na
cidade de São Paulo. Seus fundadores eram homens idealistas que se sacrificavam para o
crescimento desta obra em solo brasileiro.
Logo depois, outra iniciativa se deu no estado da Bahia onde teve inicio o
Instituto Adventista do Nordeste. A visão educacional Adventista no Brasil é a que mais
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se caracteriza como confessional entre as escolas de ensino superior no país, pois ela é
única em alguns aspectos.
A Universidade Adventista do Sétimo dia no Brasil (UNASP) localizada no
estado de São Paulo e as faculdades Adventistas a ao redor do país oferecem uma
alimentação ovo-lacto vegetariana, pois acreditam que isso auxilia o aluno no seu
desenvolvimento intelectual e espiritual. Além disso, o regime de internato com a
presença de moças e rapazes é algo especial destas escolas. Outro aspecto importante é a
obrigatoriedade aos cultos.
As atividades desenvolvidas no campus do Unasp oferecem aos seus alunos mas
uma educação integral envolvendo os aspectos físicos, mentais e espirituais. Schulz
(2003) declara:
Diante de sua visão holística, levam em consideração não apenas o conteúdo teórico,
mas o espaço físico, geográfico , assim como o envolvimento prático. Seu campus
central para a futura universidade e atuais faculdades situa-se afastado dos grandes
centros urbanos, com área que permite aos alunos estarem mais próximos á natureza e
venham vivenciar uma integração com ela. (p. 73)
Sendo assim, a universidade Adventista no Brasil se preocupa em preparar os
alunos durante o período de estudos não apenas para as áreas profissionais e técnicas,
mas para um crescimento espiritual pessoal e coletivo. Para que isso ocorra, há um
empenho para a localização destas escolas seja em meio á natureza, pois este ambiente
colabora para uma maior comunhão com o Senhor. A universidade Adventista no Brasil
tem implementado também um Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual no TriCampi deste a década de 1990.
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O Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual no UNASP
Em 1999, o departamento de desenvolvimento espiritual do Unasp (Brazilian
Adventist Univesity) traçou metas e objetivos espirituais para todos os departamentos da
escola.
Um esboço de um Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual foi preparado por
Stencel (1999) para ser apresentado no encontro de educadores Adventistas do ensino
superior em Silver Spring, MD em 1999. Ali ele apresenta os pontos principais do projeto
incentivando práticas espirituais em todos os setores da escola.
O plano incluía atividades espirituais para os dormitórios, departamentos, classes
de aula e cultos na igreja. Um segundo passo desenvolvia atividades missionárias para os
alunos o ensino superior nas redondezas da escola. Uma terceira parte envolvia atividades
extra-curriculares como semanas especiais, escola cristã de férias, cursos de verão, NIFE
, Revista Adventista e Produção de didáticos.
O Plano de Ação Espiritual para a Pastoral Universitária englobava áreas de ação
da pastoral (capelas, cultos, visitação, treinamento, aconselhamento) e projetos
espirituais. Ele era composto de 9 passos:
1.

Vida devocional através da oração, estudo da bíblia, lição da escola sabatina,
estudos dos livros do Espírito de Profecia e cultos nas salas de aulas;

2. Regularização da Carta de Filiação junto á igreja do Campus;
3. Aconselhamento Pastoral;
4. Professor mentor. O professor se tornará mentor de pelo menos 5 alunos;
5. Aluno Tutor;
6. Púlpito Universitário;
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7. Visitação ao alunos;
8. Projetos de Serviço Voluntário;
9. Eventos espirituais e sociais.

Portanto, podemos concluir que a Universidade Adventista no Brasil tem apoiado a
proposta da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia de seguir um plano Mestre
de Desenvolvimento Espiritual no campus. Alguns anos depois valores e crenças
começaram a ser incluídas no plano para serem trabalhadas anualmente.
Os cultos e capelas também tem sido uma preocupação constante dos diretores da
área espiritual. Mais recentemente um aplicativo que trabalha as crenças e valores foi
desenvolvido para ser assistido pelos alunos no I- Phone, Smartphone e aparelhos
eletrônicos.
No III encontro de colaboradores das áreas de desenvolvimento estudantil e
espiritual do Unasp em Campinas, São Paulo, no dia 12 de agosto 2008, foi elaborado um
Programa de revitalização dos cultos nos residenciais. No dia 12 de agosto de 2014 este
programa foi reapresentado pelo reitor da instituição Prof. Euller Bahia, dado á
importância que os administradores do Unasp dão a este tema.
Programa de Revitalização dos Cultos nos Residenciais
A seguir reproduziremos as sugestões que foram colocadas naquela reunião. O
fundamento para o programa foi a firme convicção de que espiritualidade e academia
podem andar juntas.
Fundamento:
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“Cento e trinta anos de educação adventista demonstram que as escolas podem
atingir credibilidade e sucesso acadêmico sem sacrificar a espiritualidade.” Revista da Educação Adventista – nº 24/2007.
“Inquestionavelmente o que acontece nos Campi adventistas hoje definirá a
qualidade dos nossos líderes na próxima geração, a força da nossa igreja mundial
e o futuro da nossa missão.” - Humberto Rasi, ex-Diretor do Departamento de
Educação da AG.
Objetivos para a realização dos cultos diários nas capelas dos residenciais:
Crescimento espiritual;
Formação da liderança da igreja;
Oferecer educação complementar em áreas e através de aspectos específicos da
formação dos residentes;
Buscar a glória de Deus e comunhão nos cultos;
Ensinar a reverência;
Comunicar fatos e eventos relacionados com as atividades no Campus;
Fortalecer o hábito do culto diário em família.
Revitalização dos Cultos nos Residenciais tendo em vista os seguintes propósitos:
Levar os estudantes a assistirem com mais fidelidade os cultos nos residenciais;
Fortalecer e melhorar os cultos diários nos residenciais como um dos principais
itens da espiritualidade do colégio;
Estabelecer roteiro sugestivo a fim de que os cultos respondam ao que eles estão
perguntando.
Elementos Fundamentais para o êxito:
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Que por ocasião da matrícula se especifique aos alunos através do Regulamento
que cada um assinará, que a assistência aos cultos é obrigatória;
Envolver pessoal dos Grêmios no planejamento;
Decidir em que domingo do mês de agosto terá início o novo modelo de culto;
Fazer levantamento dos alunos que podem assistir – alunos que estudam em
diferentes períodos e em departamentos;
Estabelecer controle ou acompanhamento de assistência;
Estabelecer incentivo pela presença num determinado período;
Mesmo escolhendo tópicos, flexibilizar sua escolha quando se fizer necessário;
Verbalizar a intencionalidade para os cultos.
Em Relação ao Programa do Culto:
Checar 10 minutos antes para deixar todo o programa pronto:
Checar com pessoal do áudio o som e imagem;
Determinar tempo máximo de 20 a 25 minutos para todo o programa;
Mudar a ordem do culto nos diversos dias da semana, começando um dia com
mensagem musical e depois oração, ou começar com oração e depois louvor, etc.
Manter os cultos de oração nas quartas-feiras;
Por menor que seja o tempo de culto, focar para que ele seja não instrumento de
informação, mas de transformação.
Sugestões de Divulgação:
No restaurante;
No “hall” de entrada;
Em todos os murais de anúncios dos residenciais;
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Outras ideias indicadas pela COMDESP.
Recomendações:
Orientar os estudantes para que se vistam apropriadamente para assistir aos cultos
e evitem o uso de bermuda e chinelo;
Que desliguem os seus celulares e aparelhos eletrônicos (MP3, Ipod, etc.);
Que levem sua Bíblia para o culto
Aos Oradores:
A reflexão não deve passar de 15 minutos;
Que façam uso da Bíblia durante suas reflexões;
Uso do PowerPoint pode ajudar na mensagem
Aos Preceptores:
É fundamental a presença dos preceptores para a disciplina, o bom andamento e a
valorização do culto diante dos alunos;
Não eliminar a realização do culto a pretexto de outras programações, ensaios ou
passeios. Se houver conflito de horário a realização do culto tem a primazia;
Incluir membros do Corpo Docente, da Diretoria e da Reitoria na escala de
oradores.
Sugestões temáticas:
As emoções no dia a dia do jovem – Depressão, Perdão, Dúvida, Vencendo a
Timidez, Amizade, Medo do Futuro, Sexualidade Humana, Limites de
Comportamento no Namoro, Homossexualidade, Relacionamento com os Pais;
Identidade – Como Tomar Decisões, Pressão de Grupo, Aceitação Incondicional
de Deus, O Significado do Perdão, Vocação e Profissão, Auto-Imagem;
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Doutrinas Bíblicas – Eventos Finais no Grande Conflito, A Criação do Mundo e o
Pecado, Estilo de Vida Cristão, A Redenção do Pecado.
Avaliação:
No âmbito do Residencial:
Avaliação mensal juntamente com os Grêmios para manter a mudança em sua
rota;
No âmbito da COMDESP:
Avaliação mensal da qualidade, da frequência e dos resultados dos Cultos na vida
dos estudantes.
Sendo assim, podemos concluir que há uma preocupação por parte dos
administradores e lideres da área espiritual do UNASP para que se aperfeiçoem estes
momentos de culto nos dormitórios e nas salas de aulas.
Esperamos através da nossa pesquisa e da nossa estratégia contribuir de alguma
forma com ações que contribuirão para um maior engajamento dos alunos não só nos
cultos mas também na formação de hábitos individuais de devoção que contribuirão para
o fortalecimento da vida espiritual do aluno Universitário.

80

CAPÍTULO IV

ESTRATÉGIAS PARA O PLANO DE CRESCIMENTO
ESPIRITUAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS
ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA
DO UNASP–HT

Os capítulos II e III deste projeto estudaram fatores de crescimento espiritual para
os jovens universitários baseados na palavra de Deus, nos ensinos da escritora Ellen G.
White e na literatura cristã contemporânea. O capitulo IV expõe a metodologia que foi
usada para a revelação destes fatores e como os mesmos foram aplicados na estratégia do
crescimento espiritual dos alunos universitários Adventistas do Sétimo Dia do UNASPHT.
A estratégia de Crescimento espiritual para o UNASP-HT baseou-se na pesquisa
realizada sobre a vida espiritual dos alunos Adventistas do Sétimo Dia desse campus. O
foco principal desta pesquisa foram as práticas religiosas no campus e a vida devocional.
A comunhão com Deus foi um ponto central da pesquisa. Segundo Kidder (2011)
Jesus escolheu doze discípulos para estarem com Ele, e depois de estarem com Ele, foram
enviados para pregar o evangelho (Mar. 3:13-15). Quando conhecemos a Deus e anos
alegramos em estar com Ele, o resultado desta comunhão será compartilhar com os outros
o que Deus fez por nós.
Este capítulo compõe as seguintes seções. Inicia apresentando o perfil histórico do
UNASP-HT com sua demografia e gênero. Logo em seguida apresenta a investigação
que foi realizada caracterizando o respectivo público que participou do questionário com
uma breve descrição da coleta de dados. Finalmente apresenta o grupo de ações que
foram implementadas pela estratégia de crescimento espiritual baseados no questionário.
81

O Perfil Histórico do UNASP-HT
Nesta primeira seção deste capítulo se estuda a origem do Centro Universitário de
Hortolândia, seu desenvolvimento e demografia. Será necessário também expor a
demografia e um breve resumo da história de Hortolândia.
O Surgimento do Unasp Hortolândia
A faculdade Adventista de Hortolândia nasceu em 1999 com a criação do curso de
pedagogia. Na época, sob a coordenação do diretor geral Irineu Rosales e do professor
Eduardo Oscar de Campos Chaves da Unicamp, foram abertas 120 vagas para a
qualificação de profissionais de ensino. (Leticia. 2014)
Nesta época a faculdade Adventista de Hortolândia nasceu dentro de uma escola
de ensino básico administrada pela União Central Brasileira. O nome desta escola era
Instituto Adventista São Paulo. O IASP que hoje é chamado de Unasp - Hortolândia
iniciou-se em 1949 tendo como fundador o pastor Germano Ritter, um visionário na área
educacional Adventista Brasileira (Morais & Santos, 2010, pp. 20-21).
Em 1947, João Ortolan, proprietário da Estância Sumaré vendeu um terreno em
Jacuba, Sumaré, ao Pastor Germano Ritter, que na época era o presidente da Associação
Paulista e assim surgiu o Educandário Adventista brasileiro no dia 14 de Agosto de 1947,
com o voto de pastores da Associação Paulista. O colégio iniciou suas atividades com
dois professores e onze alunos no ano de 1949. Uma das características da escola era o
regime de internato.
O Desenvolvimento do Unasp – HT
O Educandário Adventista Brasileiro desde o inicio de suas atividades se
caracterizou por uma filosofia educacional Adventista integral e pela preocupação com a
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vida espiritual dos seus alunos ( Morais e Santos, 2010, p. 27). Nos primeiros meses os
cultos de sexta feira e do sábado eram realizados ao ar livre embaixo das figueiras e
jaqueiras e a primeira semana de oração ocorreu em 1950 sob a direção do pastor
Germano Ritter.
Através dos anos o Educandário Adventista Brasileiro mudou de nome várias
vezes passando a ser chamado respectivamente de Ginásio Adventista Campineiro,
Instituto Adventista Campineiro, Instituto Adventista São Paulo e Centro Universitário
Adventista de São Paulo – Campus 3.
A partir de 2003 o IASP passou a fazer parte, institucionalmente do Centro
Universitário Adventista São Paulo. Este centro é constituído pelos colégios Instituto
Adventista de Ensino, em São Paulo( Unasp1) e Instituto Adventista de Ensino em
Engenheiro Coelho (Unasp 2) recebendo a denominação de Unasp - Campus 3 e
posteriormente em 2006 para Unasp – Hortolândia.
O segundo curso universitário do Unasp – Hortolândia foi educação Física no ano
2.000 sob a coordenação da professor Edemilson Vermelho. Em 2003 veio o curso de
Sistemas de informação e em 2007 o curso de Administração sob a coordenação do Dr
Holbert Schmidt.
Apesar dos problemas financeiros enfrentados durante os primeiros anos do
século XXI (2000-2005) o Unasp-Hortolândia tem crescido consideravelmente em
números de alunos em todos os níveis, mas principalmente em números de alunos do
curso infantil e superior. No ano de 2009, o ano das comemorações dos 60 anos do
Unasp-HT constatou-se que nos últimos quatro anos (1996-2000) o número de alunos da
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escola básica havia dobrado chegando a 3.356 e os do curso superior havia alcançado a
marca de 1.448 alunos.
Hortolândia e o Crescimento do Unasp–HT
Este rápido crescimento se explica ao entender a localização do Unasp–HT e seu
contexto social e político. Hortolândia foi emancipada do município de Sumaré no dia 30
de dezembro de 1991 e sua administração foi implementada em 1993 (Seade, 2005;
http://www.fef.unicamp.br).
Hortolândia possui uma área total de 62 km2 e se encontra situada próximo á
cidade de Campinas que é um grande centro urbano. Nos últimos anos (1996-2000) a
taxa geométrica de crescimento anual foi de 7.1% ao ano chegando a 192.225 habitantes
no ano de 2010 (IBGE). Em 2014 a população já alcançou a marca de 212.527 habitantes
(IBGE; Cidades.ibge.gov.br).
Com a rápida expansão demográfica da cidade de Hortolândia, houve também um
aumento de atividade industrial e tecnológica na região. Hoje, por volta de 60% dos
alunos do Unasp Hortolândia não são Adventistas do Sétimo Dia criando assim aos
Alunos Adventistas uma grande oportunidade de testemunhar de sua fé.
O quadro de alunos do ano de 2013 do UNASP-HT demonstra o total de 556
alunos Adventistas e 982 alunos não Adventistas. A maioria destes alunos não
Adventistas são da cidade de Hortolândia e arredores.
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Tabela 1
Percentual de Alunos Adventistas e Não Adventista em 2013
Curso

Adventistas

Não Adventistas

ADM

190

409

SISTEMAS

112

191

PEDAGOGIA

122

143

ED.FÍSICA BACH.

52

150

ED. FÍSICA LIC.

80

89

556

982

Total

Em 2014 iniciou-se mais um curso de ciências contábeis sob a coordenação do
professore Levi Morgan que hoje consta com o número de 58 alunos. Hoje o número total
de alunos do Unasp – Hortolândia em seus 5 cursos do ensino superior são 1.573 alunos.
Métodos de Avaliação
O tipo de avaliação usado pela estratégia baseou-se em dois questionários
fornecidos para os alunos Adventistas do Sétimo Dia do UNASP-HT. O primeiro
instrumento de pesquisa foi de caráter qualitativo onde foi aplicado um questionário
piloto para um grupo representativo dos alunos das faculdades. Estes alunos foram
escolhidos aleatoriamente pela lista de chamada para responderem a um questionário de
37 perguntas (ver apêndice).
O local escolhido foi uma sala do prédio da faculdade de administração e a
aplicação da pesquisa ocorreu no período de aulas, sob a supervisão do pesquisador. Um
total de 60 alunos (10% dos alunos Adventistas do Sétimo dia) responderam as perguntas.
A participação por parte dos alunos foi voluntária e anônima.
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O uso do questionário piloto proveu elementos para estabelecermos os critérios e
as áreas a serem exploradas visando a definição dos temas que deveriam ser investivados
no processo de elaboração e aplicação do questionário oficial.
Muitas pessoas podem questionar uma avaliação da espiritualidade devido ao fato
de se tratar da vida interior de um ser humano, no entanto Richard Bultman (1990) como
referido por Thayer (2009) afirma que quer reconheçamos ou não, fazemos julgamento o
tempo todo a respeito de atitudes religiosas, crenças e comportamento. Embora não
possamos avaliar a espiritualidade diretamente podemos avaliar os fatores relacionados e
consequências.
Autores como Glock and Stark (1999) fizeram uma importante contribuição para
a religiosidade tentando desenvolver uma maneira integral de avaliar a religiosidade. No
questionário utilizou-se a escala de Likert nas áreas de concordância (concordo
plenamente, concordo, discordo, discordo plenamente) frequência (muito
frequentemente, frequentemente, ocasionalmente, raramente, nunca) e importância
(muito importante, importante , neutro e não importante) como meios de medir a
experiência e o ritual religioso dos alunos Universitários.
Um questionário oficial com 27 questões a respeito das práticas devocionais e das
atividades espirituais no UNASP-HT foi aplicado nas salas de aulas da faculdade no mês
de outubro de 2013. Os alunos Adventistas do Sétimo dia foram convidados a participar
do questionário.
O questionário foi aplicado nas aulas de religião pelos professores da área de
ensino religioso. Além das perguntas sobre Avaliação da Vida Espiritual coletou-se
apenas informações sobre gênero e idade. Os dados foram coletados pela secretaria do
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Ensino Superior sob a supervisão do pesquisador. De 556 alunos Adventistas 318 alunos
responderam as questões sendo que destes 158 eram alunos internos e 160 externos, dos
quais 159 eram moças e 159 rapazes.
Análise Quantitativa dos Resultados
O quadro abaixo mostra a porcentagem de rapazes e moças que participaram da
avaliação de vida espiritual levando em consideração a idade dos participantes. Os
índices de participação foram mais de 50% e por isso a análise realizada foi mais
quantitativa do que qualitativa.

Tabela 2
Percentual dos Participantes em Relação aos Alunos Adventistas do Sétimo Dia
Características

Números (556)

Porcentagem (%)

Alunos Adventistas

556

100%

Adventistas participantes

318

57%
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Tabela 3
Percentual dos Participantes em Relação ao Gênero e Idade
Características

Números (318)

Porcentagem (%)

Gênero
Feminino
Masculino

159
159

50%
50%

Idade
18-25
26-35
36-50

233
52
33

73,27%
16,35%
10,38%

TOTAL

318

100%

Tabela 4
Status Residencial
Status Residencial

Números

Porcentagem (%)

Externato

180

56,60%

Internato

138

43,40%

O número de participantes do gênero masculino e feminino coincidiram em sua
porcentagem, porém na questão da idade, 73,27% dos participantes eram da faixa etária
entre os 18-25 anos de idade. Isso nos ajudou a ter uma percepção melhor em relação á
algumas questões como na questão de se sentir á vontade para falar da sua fé em sala de
aula (questão 11). O gráfico também demonstra uma diferenciação entre internato e
externato. As questões sobre o culto nos dormitórios (Questões 13 e 14) foram
respondidas apenas pelos alunos do internato.
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O Questionário Oficial
As questões 1 – 18 do questionário oficial foram planejadas para descobrir a
percepção dos alunos em relação ás atividades religiosas e espirituais do campus. As
questões 1 e 2 foram designadas para medir a percepção dos alunos em relação á
intencionalidade espiritual nas ações gerais do campus. Os resultados foram
extremamente positivos. Na faixa etária dos 18 – 25 anos 37,8% concordam plenamente e
52,3% concordam (um total de 90%) que existe um ambiente espiritual no Campus do
UNASP-HT (Gráfico 1).
A percepção dos Universitários em relação ás práticas espirituais do Unasp - HT

Tabela 5
Questão 1
O Unasp tem uma atmosfera espiritual que é percebida
em todo campus.

Porcentagem

CP

CO

DI

DP

112

174

28

4

35,22% 54,72% 8,81% 1,26%

CP = Concordo Plenamente; CO = Concordo; DI = Discordo; DP = Discordo Plenamente
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63.6%
55.8%
53.2%

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

37.8%
30.8%
24.2%

20.0%

9.0%
5.8%

10.0%

12.1%

7.7%

0.0%
Concordo
Plenamente

Concordo

18 - 25 Anos

Discordo

26 - 35 Anos

Discordo
Plenamente

36 - 50 Anos

Gráfico 1.

O gráfico 2 revela que 93.6% dos alunos dos 18-25 anos de idade concordam que
o existe um plano intencional para o desenvolvimento espiritual dos alunos no campus e
apenas 5.6% discordam desta afirmação. No total de 318 alunos que responderam esta
questão apenas 21 discordam da existência de um plano mestre de desenvolvimento
espiritual no campus. Isto sugere para qualquer observador que os Administradores e
líderes espirituais do UNASP-HT tem se preocupado com o desenvolvimento espiritual
dos alunos e em cumprir a resolução da conferencia geral a respeito do Plano Mestre de
Desenvolvimento Espiritual.
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Tabela 6
Questão 2
O UNASP-HT tem um plano organizado e
intencional para o desenvolvimento espiritual dos
alunos universitários.
Porcentagem

CP

CO

DI

DP

140

155

20

1

44,03% 48,74% 6,29% 0,31%

CP = Concordo Plenamente; CO = Concordo; DI = Discordo; DP = Discordo Plenamente

57.6%

60.0%
50.0%
40.0%

51.9%
46.8%

46.8%
36.5%36.4%

30.0%
20.0%
9.6%
5.6%

10.0%

6.1%
1.9%

0.0%
Concordo
Plenamente

Concordo

18 - 25 Anos

Discordo

26 - 35 Anos

Discordo
Plenamente

36 - 50 Anos

Gráfico 2.

Na questão 3 os dados apresentados revelam que há um ambiente espiritual nos
departamentos da escola, no entanto, os números sugerem que há espaço para
crescimento espiritual nesta área. Dos 318 respondentes 64 discordam dessa realidade.
Na faixa etária dos 18-25 anos, 22.3% e entre 26-35 anos, 21.1% sentem a ausência de
espiritualidade nos departamentos da escola.
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Tabela 7
Questão 3
OS departamentos da Escola (Secretária,
coordenação, preceptoria, refeitório,
esportes, portaria) refletem um ambiente
espiritual.
Porcentagem

CP

CO

DI

DP

NR

51

201

57

7

2

36,96% 145,65% 41,30% 5,07% 1,45%

CP = Concordo Plenamente; CO = Concordo; DI = Discordo; DP = Discordo Plenamente; NR = Não
Responderam

78.1%
80.0%
70.0%

62.2%
59.6%

60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%

19.7%19.2%

19.2%18.4%
15.0%

3.1%

10.0%

2.6%1.9%

0.4%

3.1%

0.0%
Concordo
Plenamente

Concordo

18 - 25 Anos

Discordo

26 - 35 Anos

Discordo
Plenamente

Não
Responderam

36 - 50 Anos

Gráfico 3.

As questão 4 foi designada para medir o grau de satisfação com os devocionais
antes do inicio das aulas. O objetivo destas questões era descobrir questões como
conteúdo e liderança do culto. Embora a maioria concorde com os devocionais antes das
aulas como algo edificante espiritualmente (85.4% dos 18-25 anos e 86.5% dos 26-35
anos) um grupo de 13% - 15% discordam.
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Tabela 8
Questão 4
Os devocionais no início das aulas são
edificantes espiritualmente.
Porcentagem

CP

CO

DI

DP

NR

125

147

43

2

1

39,31% 46,23% 13,52% 0,63% 0,31%

CP = Concordo Plenamente; CO = Concordo; DI = Discordo; DP = Discordo Plenamente; NR = Não
Responderam

60.0%

51.9%

48.5%

50.0%
40.0%

36.9%

37.5%

50.0%

34.6%

30.0%
15.6%
13.3%13.5%

20.0%
10.0%

0.9%

0.4%

0.0%
Concordo
Plenamente

Concordo

18 - 25 Anos

Discordo

26 - 35 Anos

Discordo
Plenamente

Não
Responderam

36 - 50 Anos

Gráfico 4.

Na questão 5, os alunos de 18-25 anos (a maioria dos respondentes), 24.5%
concorda e 8.2 concorda plenamente que os devocionais antes das aulas não preenchem
suas necessidades espirituais, no total 32.7%. Esta informação nos impele a estudar
possíveis mudanças nesta área.
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Tabela 9
Questão 5
Os cultos no início das aulas não atendem
minhas necessidades espirituais

Porcentagem

CP

CO

DI

DP

NR

27

73

147

69

3

8,5% 23,0% 46,2% 21,7% 0,9%

CP = Concordo Plenamente; CO = Concordo; DI = Discordo; DP = Discordo Plenamente; NR = Não
Responderam

48.1%

50.0%
45.0%

46.9%

38.5%

40.0%

36.5%

35.0%
30.0%

24.5%

25.0%

21.9%

25.0%
20.0%
15.0%
10.0%

15.5%

18.5%

15.4%

8.2%7.7%
0.9% 1.9%

5.0%
0.0%
Concordo
Plenamente

Concordo

18 - 25 Anos

Discordo

26 - 35 Anos

Discordo
Plenamente

Não
Responderam

36 - 50 Anos

Gráfico 5.

A questão 6 foi planejada com a intenção de descobrir o quanto os alunos
apreciam seus próprios professores conduzindo o culto. No UNASP- HT os professores
são responsáveis em conduzir os cultos antes do início das aulas. Um total de 77
respondentes concordam plenamente com este procedimento, 187 concordam, 49
discordam e 7 discordam plenamente. O gráfico abaixo da questão 6 revela que 81.5 dos
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alunos entre 18-25 anos, 52.6 dos alunos entre 26-35 e 99.9% dos alunos entre 36-50
anos concordam com esta prática. Existem também aqueles que discordam desta prática.
(15.9% entre 18-25, 22% entre 26-35) sugerindo que uma pequena porcentagem se
incomoda com esta prática religiosa.

Tabela 10
Questão 6
Professores conduzindo os devocionais no início
das aulas influenciam positivamente minha vida
espiritual.
Porcentagem

CP

CO

DI

DP

NR

75

185

49

7

1

23,6% 58,2% 15,4% 2,2% 0,3%

CP = Concordo Plenamente; CO = Concordo; DI = Discordo; DP = Discordo Plenamente; NR = Não
Responderam

65.5%

70.0%

60.5%

60.0%
46.2%

50.0%
34.4%

40.0%
30.0%

21.2%
15.9%

21.0%

20.0%
10.0%

6.4%

3.1% 2.1%3.8%

0.4%

0.0%
Concordo
Plenamente

Concordo

18 - 25 Anos

Discordo

26 - 35 Anos

Gráfico 6.
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Discordo
Plenamente
36 - 50 Anos

Não
Responderam

Na questão 7 e 8 procuramos analisar a correlação entre as aulas de religião e
percepção dos alunos na contribuição desta matéria para sua vida espiritual. Na questão 7
um total de 289 alunos consideram as aulas de religião agradáveis e instrutivas. Apenas
27 discordam e 2 não responderam. Na faixa etária dos 18-25 anos, 91.8% dos alunos
concordam com esta afirmação e apenas 7,8 discordam.

Tabela 11
Questão 7
As aulas de religião são agradáveis e
instrutivas.
Porcentagem

CP

CO

DI

DP

NR

142

147

24

3

2

44,7%

46,2%

7,5%

0,9%

0,6%

CP = Concordo Plenamente; CO = Concordo; DI = Discordo; DP = Discordo Plenamente; NR = Não
Responderam

59.6%
60.0%
50.2%
50.0%

41.6%

43.8%

40.0%

40.6%
32.7%

30.0%
15.6%

20.0%

6.9%5.8%

10.0%

0.9%1.9%

0.4%

3.1%

0.0%
Concordo
Plenamente

Concordo

18 - 25 Anos

Discordo

Discordo
Plenamente

26 - 35 Anos

36 - 50 Anos

Gráfico 7.
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Não
Responderam

A questão 8 procurou relacionar as aulas de religião com o crescimento espiritual.
As notícias são excelentes. Do total de respondentes 289 concordam que as aulas de
religião contribuem para a vida espiritual dos alunos dos quais 142 concordam
plenamente. Apenas 27 os alunos discordam desta afirmação e 2 não responderam. Isto
sugere que os alunos aceitam na sua maioria esta matéria no currículo embora ela não
seja uma exigência do MEC, mas apenas um dos marcos que diferenciam escolas
confessionais tradicionais com aquelas que já abandonaram esta prática. No gráfico
abaixo podemos observar que na faixa etária dos 18-25 anos de idade 86.3%, entre 26-35
anos de idade 85.1% e entre 36-50 anos de idade 87.1 dos alunos concordam e
respectivamente 12.4%, 7.7% e 12.5% discordam. Levando em consideração que nesta
escola 65% dos alunos não pertencem á mesma fé da mantenedora (Igreja Adventista do
Sétimo dia) estes números são surpreendentes.

Tabela 12
Questão 8
A aula de religião tem contribuído para o
crescimento espiritual
Porcentagem

CP

CO

DI

DP

NR

142

147

24

3

2

44,7% 46,2% 7,5% 0,9% 0,6%

CP = Concordo Plenamente; CO = Concordo; DI = Discordo; DP = Discordo Plenamente; NR = Não
Responderam
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60.0%

52.4%

50.0%

46.9%

50.0%
40.6%
40.0%

33.9%

34.6%

30.0%
20.0%

12.4% 12.5%
7.7%

10.0%

3.8%
1.3%

3.8% 3.1%

0.0%
Concordo
Plenamente

Concordo

18 - 25 Anos

Discordo

26 - 35 Anos

Discordo
Plenamente

Não
Responderam

36 - 50 Anos

Gráfico 8.

A questão 9 foi preparada com o propósito de descobrir a percepção dos alunos
sobre a integração fé e ensino no UNASP – HT. Os dados apresentados no gráfico acima
revelam um alto índice de discordância. Dos 318 alunos, 42 discordam e 3 não
responderam. Na tabela logo abaixo percebemos que na faixa etária dos 18-25 anos,
40.3% discordam da existência de algum tipo de integração fé e ensino nas aulas. Entre
26-35 anos 30.8% pensam da mesma maneira e entre 36-50 anos 34.4%. Entre 18-25
anos, 6.4% discordam plenamente desta afirmação somando um total de 46.7 dos alunos
que não percebem a existência da integração fé e ensino nas aulas do UNASP-HT. Esta
realidade sugere que temos muito a crescer nesta área.
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Tabela 13
Questão 9
Existe uma forte integração fé e ensino em todas
as matérias da faculdade

Porcentagem

CP

CO

DI

DP

NR

118

155

37

5

3

37,1% 48,7% 11,6% 1,6% 0,9%

CP = Concordo Plenamente; CO = Concordo; DI = Discordo; DP = Discordo Plenamente; NR = Não
Responderam

55.8%56.3%

60.0%
50.0%

42.1%

40.0%

40.3%
34.4%
30.8%

30.0%
20.0%
9.9%
10.0%

12.5%
7.7%

6.4%
1.9%

1.3%

3.8%

0.0%
Concordo
Plenamente

Concordo

18 - 25 Anos

Discordo

Discordo
Plenamente

26 - 35 Anos

36 - 50 Anos

Não
Responderam

Gráfico 9.

As questões 10 e 11 analisaram o relacionamento professor alunos. São os
professores do UNASP-HT corteses, bondosos e amigos? Estão dispostos a ouvir os
alunos? Os alunos se sentem a vontade para tratar de temas espirituais com eles? Os
resultados mostram dados positivos, no entanto ainda há espaço para crescimento nesta
área. Dos 318 alunos 64 discordam que os professores demostram disposição em ouvir os

99

alunos e 3 não responderam. Na tabela abaixo vemos que na faixa etária dos 18-25 anos
de idade 79% concordam e 19.7% discordam. Entre os 26-35 anos de idade 77%
concordam e 19.8 discordam, entre os 36-50 anos de idade 78.2 concordam e 25%
discordam.

Tabela 14
Questão 10
Os professores do UNASP-HT são amigos e
demonstram disposição em ouvir os alunos

Porcentagem

CP

CO

DI

DP

NR

76

173

54

10

3

23,9% 54,4% 17,0% 3,1% 0,9%

CP = Concordo Plenamente; CO = Concordo; DI = Discordo; DP = Discordo Plenamente; NR = Não
Responderam

55.4% 55.8%

60.0%

46.9%

50.0%
40.0%
30.0%

31.3%
23.6%
21.2%

21.9%
16.7%15.4%

20.0%
10.0%

3.0% 3.8%3.1%

0.4%

3.8%

0.0%
Concordo
Plenamente

Concordo

18 - 25 Anos

Discordo

26 - 35 Anos

Gráfico 10.

100

Discordo
Plenamente
36 - 50 Anos

Não
Responderam

Na questão 11 analisamos os sentimentos dos alunos em relação a discutir temas
religiosos com os professores. 221 alunos se sentem á vontade para tratar de temas
religiosos com os professores enquanto que 92 alunos negaram esta afirmação e 5 alunos
não responderam. Na faixa etária dos 18-25 anos de idade 67%%, entre os 26-35 anos de
idade 77%, entre 36- 50 anos de idade 75% concordam com o sentimento de abertura por
parte dos professores para estes temas. Na ordem de discordância há um fator
interessante. 28%, 22% e 15% respectivamente discordam desta afirmação. O que o
gráfico abaixo parece revelar é que á medida que idade do alunos aumenta mais á
vontade eles se sentem para falar com os professores sobre sua fé. Estes dados podem
sugerir que á medida que a maturidade avança os alunos já tem suas convicções religiosas
formadas e não receiam argumentar a respeito delas.

Tabela 15
Questão 11
Os alunos se sentem à vontade para falar
com seus professores sobre sua fé.

Porcentagem

CP

CO

DI

DP

NR

69

152

83

9

5

21,7% 47,8%

26,1%

2,8% 1,6%

CP = Concordo Plenamente; CO = Concordo; DI = Discordo; DP = Discordo Plenamente; NR = Não
Responderam
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59.4%
55.8%

60.0%
50.0%

44.6%

40.0%
28.8%
30.0%
20.0%

22.7%21.2%

21.2%

15.6%

15.6%
9.4%

10.0%

3.4%

3.1%

0.4% 1.9%

0.0%
Concordo
Plenamente

Concordo

Discordo

Discordo
Plenamente

18 - 25 Anos

26 - 35 Anos

36 - 50 Anos

Não
Responderam
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A Questão 12 foi designada com a tarefa de descobrir o grau de expectativa dos
alunos em relação ás semanas de oração. (No total são duas semanas por ano). As
noticias também são ótimas. Dos 318 alunos que responderam a pesquisa apenas 28
discordam de que existe uma expectativa no ar em relação á chegada da semana de
oração. Dos 18-25 anos de idade, 90.9%, dos 26-35 anos de idade, 86.5% e dos 36-50
anos de idade 81.3% concordam com esta afirmação.
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Tabela 16
Questão 12
Geralmente as semanas de oração são esperadas
com expectativas

Porcentagem

CP

CO

DI

DP

NR

181

102

28

5

2

56,9% 32,1% 8,8% 1,6% 0,6%

CP = Concordo Plenamente; CO = Concordo; DI = Discordo; DP = Discordo Plenamente; NR = Não
Responderam

70.0%
60.9%
60.0%

51.9%

50.0%
40.0%

43.8%
37.5%

34.6%
30.0%

30.0%
18.8%
20.0%
7.3%

10.0%

9.6%
1.7%1.9%

1.9% 3.1%

0.0%
Concordo
Plenamente

Concordo

18 - 25 Anos

Discordo

Discordo
Plenamente

26 - 35 Anos

36 - 50 Anos

Não
Responderam

Gráfico 12.

A questão 13 foi preparada com o objetivo de descobrir o grau de satisfação dos
alunos universitários internos com os cultos do dormitório. Dos 158 alunos que
responderam esta questão 116 concordam que os cultos no dormitório são relevantes ás
necessidade dos jovens porém, 42 discordam. Dos 18-25 anos de idade 75.2% , dos 26-35
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anos de idade, 81.9% concordam com esta afirmação. Contudo respectivamente 25.3% e
18.2% discordam deixando espaço para aperfeiçoamento nesta área. De acordo com
Benne (2001) escolas que conseguem manter sua tradição religiosa mantem estes cultos
no campus.

Tabela 17
Questão 13
INTERNATO
Os Cultos nos dormitórios são relevantes para as
necessidades dos jovens.

Porcentagem

CP

CO

DI

DP

39

77

28

14

12,3%

24,2%

8,8%

4,4%

CP = Concordo Plenamente; CO = Concordo; DI = Discordo; DP = Discordo Plenamente;

49.3%
45.5%

50.0%
45.0%
36.4%

40.0%
35.0%
30.0%

25.4%

25.0%
15.9%

20.0%

18.2%

15.0%

9.4%

10.0%
5.0%
0.0%
Concordo
Plenamente

Concordo

Discordo

18 - 25 Anos

Gráfico 13.
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26 - 35 Anos

Discordo
Plenamente

A questão 14 foi preparada com o único propósito de descobrir a percepção dos
alunos internos sobre a organização dos cultos no dormitório. Os resultados apresentados
aqui nos revelam a urgente necessidade de priorizarmos a espiritualidade nos internatos.
Dos 158 alunos que responderam a pergunta, apenas 70 concordam que os cultos são bem
organizados e planejados. 92 alunos responderam que não concordam que existe uma
organização e planejamento para os cultos do dormitório. Dos 18-25 anos (a maioria dos
alunos do internato, 40.6%%, e dos 26-35 anos de idade 90.9% (Minoria) concordam
com algum tipo de organização nos cultos e respectivamente dos 18-25 anos de idade,
58.7% e dos 26-35 anos de idade 9.1% discordam desta afirmação. Temos aqui uma área
em que há muito para crescer e precisamos urgente de um projeto mais ousado.

Tabela 18
Questão 14
INTERNATO
OS cultos nos dormitórios são bem organizados e
planejados.
Porcentagem

CP

CO

DI

DP

17

53

55

37

5,3%

16,7%

17,3%

11,6%

CP = Concordo Plenamente; CO = Concordo; DI = Discordo; DP = Discordo Plenamente;
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90.0%

81.8%

80.0%
70.0%
60.0%
50.0%

39.9%

40.0%

29.7%

30.0%
20.0%

18.8%
11.6%

9.1%

9.1%

10.0%
0.0%
Concordo
Plenamente

Concordo

18 - 25 Anos

Discordo

Discordo
Plenamente

26 - 35 Anos
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A questão 16 foi designada com o propósito de medir a relação dos cultos e do
crescimento espiritual dos alunos universitários. Algo que nos chamou a atenção foi o
alto índice de alunos que não quiseram responder a questão. Dos 318 alunos que
receberam o questionário um grupo razoável não respondeu esta questão, o que pode
sugerir dúvida em relação á questão. 254 alunos concordam que os cultos, no geral,
contribuem para sua vida espiritual. 28 alunos discordam e 36 não responderam. No
entanto no geral as noticias são boas. Dos 18-25 anos (a maioria dos alunos) 80.7%
concordam com a afirmação conforme tabela e gráfico abaixo.
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Tabela 19
Questão 15
No geral, os cultos têm contribuído para o
desenvolvimento do meu relacionamento com
Deus.
Porcentagem

CP

CO

DI

DP

NR

112

142

25

3

36

35,2% 44,7% 7,9% 0,9% 11,3%

CP = Concordo Plenamente; CO = Concordo; DI = Discordo; DP = Discordo Plenamente; NR = Não
Responderam

46.2%

50.0%

45.9%

45.0%

46.9%

38.5%

40.0%

34.8%
31.3%

35.0%
30.0%
21.9%

25.0%
20.0%
15.0%

9.9%
5.8%

8.2% 9.6%

10.0%

3.1%

5.0%

1.3%

0.0%
Concordo
Plenamente

Concordo

18 - 25 Anos

Discordo

26 - 35 Anos

Discordo
Plenamente

Não
Responderam

36 - 50 Anos

Gráfico 15.

A questão 16 foi colocada no questionário com o propósito de descobrir se os
projetos de curta duração contribuem para a vida espiritual dos alunos universitários. Os
resultados apresentados revelam que a maioria concorda com esta afirmação embora haja
espaço para crescer também nesta área. Dos 318 alunos que receberam o questionário 231
concordam, 45 discordam e 42 não responderam, o que pode sugerir que este grupo ficou
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em dúvida sobre esta questão ou não tomou conhecimento a respeito destes projetos no
campus. Dos 18-25 anos de idade, 75.9% concordam com esta afirmação, 14.1%
discordam e 9.9% não responderam. Isto deixa espaço para o crescimento nesta área.

Tabela 20
Questão 16
Participar dos projetos missionários de curta
duração tem contribuído para meu
relacionamento com Deus.

Porcentagem

CP

CO

DI

DP

NR

90

141

39

6

42

28,3% 44,3% 12,3% 1,9% 13,2%

CP = Concordo Plenamente; CO = Concordo; DI = Discordo; DP = Discordo Plenamente; NR = Não
Responderam

50.0%

45.9%
42.3%

45.0%
40.0%
35.0%

40.6%

37.5%
30.0%

30.8%

30.0%
25.0%
20.0%
12.4% 13.5%
9.4%

12.5%

15.0%

9.9%

11.5%

10.0%
3.1%
1.7%1.9%

5.0%
0.0%
Concordo
Plenamente

Concordo

18 - 25 Anos

Discordo

26 - 35 Anos

Gráfico 16.
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Discordo
Plenamente
36 - 50 Anos

Não
Responderam

As questões 17 -24 foram planejadas para descobrir a influência da vida
devocional na vida dos alunos universitários. As questões 17 e 18 trataram mais de temas
gerais como religião e oração, (grau de importância) mas as questões seguintes trataram
de temas mais ligados aos hábitos devocionais dos alunos universitários (frequência). Na
questão 19 dos 318 alunos que responderam o questionário 258 consideram a religião
como algo extremamente importante, 47 como algo importante, 3 ficaram neutros, 1 não
acha importante e 9 não responderam . Os índices positivos aqui são altíssimos e
surpreendentes. Dos 18-25 anos de idade 96.1% concordam com esta afirmação.
Crescimento Espiritual e Vida Devocional
Na questão 17 dos 318 alunos que responderam o questionário 258 consideram a
religião como algo extremamente importante, 47 como algo importante, 3 ficaram
neutros e 1 aluno não acha importante. Os alunos que não responderam somaram 9. Os
índices positivos aqui são altíssimos e surpreendentes. Dos 18-25 anos de idade 96.1%
concordam com esta afirmação.

Tabela 21
Questão 17
Quão importante é a religião em sua vida
pessoal?

Porcentagem

EI

IM

NE

NI

NR

258

47

3

1

9

81,1%

14,8%

0,9%

0,3%

2,8%

EI = Extremamente importante; IM = Importante; NE = Neutro; NI = Não Importante; NR = Não
Responderam
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90.0%

81.5% 82.7%
78.1%

80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
14.6%15.4%15.6%

20.0%

9.4%

10.0%

1.3%

0.4%

2.1%1.9%

0.0%
Extremamente
Importante

Importante

18 - 25 Anos

Neutro

26 - 35 Anos

Não
Importante

Não
Responderam

36 - 50 Anos

Gráfico 17.

A questão 18 tratou da importância da oração na vida pessoal. Dos 318 alunos que
responderam o questionário 262 confirmaram que a oração é uma prática extremamente
importante, 34 como algo importante, 7 ficaram neutros, 6 como algo não importante e 9
não responderam. Dos 18-25 anos de idade 92.2%, entre 26-35 anos de idade 88% e entre
36-50 anos de idade 93.8% concordam que a oração é algo extremamente importante em
sua vida.
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Tabela 22
Questão 18
Quão Importante é a oração em sua vida?

Porcentagem

EI

IM

NE

NI

NR

262

34

7

6

9

82,4% 10,7% 2,2% 1,9% 2,8%

EI = Extremamente importante; IM = Importante; NE = Neutro; NI = Não Importante; NR = Não
Responderam

90.0%

86.5%
82.8%
75.0%

80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

18.8%
20.0%

9.4%11.5%

10.0%

9.4%
2.6%1.9%

2.6%

2.6%

0.0%
Extremamente
Importante

Importante

18 - 25 Anos

Neutro

Não
Importante

26 - 35 Anos

36 - 50 Anos

Não
Responderam

Gráfico 18.

A questão 19 foi planejada com o intuito de descobrir a frequência da oração
pessoal na vida dos alunos universitários. A maioria dos estudantes tem uma vida regular
de oração, porém ainda há um grupo que precisa crescer nesta área. Dos 18-35 anos de
idade, 71,7% dos alunos oram regularmente uma vez por dia. Esta regularidade se
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mantem nas faixas etárias superiores. Dos 26-35 anos de idade, 67% e dos 36-50 anos de
idade 71,9%. Por outro lado dos 18-25 anos de idade, 17.6% oram de vez em quando,
3.9% oram somente em ocasiões especiais e 1.7% nunca oram. Podemos concluir que
existe aqui uma realidade espiritual que pode ser aperfeiçoada.

Tabela 23
Questão 19
Com que
frequência
você ora (além
das
refeições)?

Porcentagem

Nunca

Somente
em
ocasiões
especiais

De vez
em
quando

Regularmente,
uma vez por dia

Regularmente,
uma vez por
semana

Uma
vez
por
mês

NR

7

12

58

225

6

1

9

2,2%

3,8%

18,2%

70,8%

1,9%

0,3%

2,8%

80.0%

71.7%

70.0%

71.9%
67%

60.0%
50.0%
40.0%
25.0%

30.0%
17.6%

20.0%
10.0%

12.5%

9.4%

1.7%3.8%3.1% 3.9%3.8%3.1%

2.1% 3.1% 0.4%

0.0%

18 - 25 Anos

26 - 35 Anos

Gráfico 19.
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36 - 50 Anos

2.6%

Na questão 20 o objetivo foi descobrir quanto tempo os alunos universitários
dedicam diariamente para a oração pessoal. As notícias são boas por um lado e
assustadoras por outro lado. Enquanto 30% dos alunos (dos 18-25 anos idade) dedicam
30 minutos para orar diariamente, 50,2% dedicam 5 minutos e 7.7% não dedicam
nenhum tempo. Na faixa etária dos 26-35 anos de idade o padrão continua muito
semelhante, 25% oram 30 minutos diariamente e 57,7% oram 5 minutos e 3.8% nenhum
tempo. Embora a maioria dedique algum tempo á oração pessoal, a maioria dedica não
mais do que 5 minutos diariamente para falar com Deus.

Tabela 24
Questão 20
Quanto tempo você
dedica diariamente à
oração pessoal
(privativa)?

Porcentagem

Nenhum

5 minutos

15-20 minutos

30 minutos

1 hora ou mais

NR

26

153

97

30

4

8

8,2%

48,1%

30,5%

9,4%

1,3%

2,5%

NR = Não Responderam
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57.7%

60.0%

50.2%
50.0%

43.8%

40.0%
30.0%
30.0%
20.0%
10.0%

25.0%
18.8%

18.8%
11.5%
9.4%
9.0%

7.7%
3.8%

9.4%

0.0%

1.9% 3.1% 2.1%

0.0%
Nenhum

5 Minutos

15-20
minutos

18 - 25 Anos

30 Minutos

26 - 35 Anos

1 hora ou
mais

Não
Responderam

36 - 50 Anos
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A pergunta 21 foi planejada para descobrir quanto tempo os alunos universitários
dedicam á leitura da Bíblia. Os dados apresentados nesta pesquisa são surpreendentes
considerando que hoje de acordo com Dudley (2010) a grande maioria dos jovens
Universitários Adventistas não leem mais a Bíblia. A pesquisa revelou que dos 18-25
anos de idade 43.3% leem a Bíblia regularmente uma vez por dia. As outras faixas etárias
são bem similares. 40.4% (26-35 anos de idade) e 40.6% (36-50 anos de idade). Por outro
lado a maioria não é regular na leitura do livro sagrado. Dos 18-25 anos de idade, 32.6%
a leem de vez em quando, 9.4% uma vez por semana, 2.6% somente em ocasiões
especiais, 4.7% nunca a leem. Na faixa etária dos 26-35 anos de idade 34.6% leem de vez
em quando e 9.6% nunca a leem. Estes dados nos revelam que precisamos de programas
fortes na área espiritual que motivem a leitura da palavra de Deus.
114

Tabela 25
Questão 21
Quão
frequentemente
você se dedica a
leitura da
Bíblia?

Porcentagem

Nunca

De vez
em
quando

Somente
em
ocasiões
especiais

Regularmente,
uma vez
por dia

Regularmente,
uma vez por
semana ou mais

Frequentemente, mas
não regularmente

NR

16

105

7

135

28

20

7

5,0%

33,0%

2,2%

42,5%

8,8%

6,3%

2,2%

43.3%
40.4%40.6%

45.0%
40.0%

34.6%34.4%
32.6%

35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%

12.5%
9.4% 9.4%
7.7%
5.8%
5.2%

9.6%
4.7%

2.6%1.9%

6.3%
2.1%

0.0%

18 - 25 Anos

26 - 35 Anos

36 - 50 Anos

Gráfico 21.

A questão 22 foi preparada para descobrir quanto tempo os alunos dedicam
semanalmente á meditação cristã (estudo da Bíblia acompanhado de oração), Os dados
sugerem que está prática está quase extinta em nosso ambiente de campus. Dos 18-25
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anos de idade, 18% dedicam 15-20 minutos, 19.3% dedicam 30 minutos, 0.9% dedicam 1
hora ou mais, 3.4%, não responderam. Por outro lado, 42.5% dedicam 5 minutos e 15.9%
nenhum tempo. Dos 26-35 anos de idade 40.4% dedica 5 minutos e 19.2% nenhum
tempo. Os resultados aqui no indicam que precisamos de um forte programa de estímulo
á meditação cristã em nosso campus.

Tabela 26
Questão 22
Quanto tempo você
dedica semanalmente para
a prática da meditação
cristã? (Estudo da Bíblia
ou da natureza com
reflexão, aplicação
pessoal e oração)

Porcentagem

Nenhum

5 minutos

53

129

16,7%

40,6%

15-20 minutos

NR = Não Responderam

116

30 minutos

1 hora ou mais

NR

57

66

2

11

17,9%

20,8%

0,6%

3,5%

42.5%
40.4%

45.0%
40.0%
35.0%

28.1%

30.0%

28.1%
23.1%

25.0%
20.0%

19.2%18.8%
15.9%

18.8%
18.0%
17.3%

19.3%

15.0%
9.4%

10.0%
3.4%

5.0%

0.9%

0.0%

18 - 25 Anos

26 - 35 Anos

36 - 50 Anos

Gráfico 22.

A questão 23 foi planejada para revelar a frequência do estudo da lição da escola
sabatina na vida dos alunos. Dos 18-25 anos de idade, 36.5% , dos 26-35 anos de idade ,
38.5% e dos 36-50 anos de idade 37.5% dos alunos estudam a lição diariamente. Dos 1825 anos de idade, 9%, dos 26-35 anos de idade, 11.5% e dos 36-50 anos de idade, 15.6%
dos alunos estudam a lição 1 a 2 vezes por semana. Por outro lado, Dos 18-25 anos de
idade, 28.3%%, dos 26-35 anos de idade, 28.8% e dos 36-50 anos de idade 21.9% dos
alunos a estudam de vez em quando. Dos 18-25 anos de idade, 19.35, dos 26-35 anos de
idade, 13.5% e dos 36-50 anos de idade 18.8% nunca a estudam. Com certeza existe aqui
espaço para o estímulo ao estudo mais regular.

117

Tabela 27
Questão 23
Com que
frequência você
estuda a lição da
Escola Sabatina?
Porcentagem

Nunca

De vez
em
quando

58
18,2%

88
27,7%

Uma
vez
por
mês

Uma vez
por
semana

1-2 vezes
por semana

Uma vez
por dia

NR

11
3,5%

32
10,1%

117
36,8%

12
3,8%

NR = Não Responderam

38.5% 37.5%
36.5%

40.0%
35.0%

28.3% 28.8%

30.0%
25.0%
20.0%

21.9%
19.3% 18.8%

15.0%

15.6%

13.5%
7.7%

10.0%

11.5%
9.0%
3.9%

3.0%

5.0%

9.4%

0.0%

18 - 25 Anos

26 - 35 Anos

36 - 50 Anos

Gráfico 23.

A questão 24 analisou a frequência á classe da escola sabatina. Dos 18-25 anos
71.2% dos estudantes frequentam a classe semanalmente, 14.3% frequentam quase toda
semana e apenas 4.3% nunca a frequentam. Isto sugere a existência de um forte programa
de escola sabatina n UNASP-HT.

118

Tabela 28
Questão 24
Com que
frequência você
assiste a classe da
Escola Sabatina?

Porcentagem

Toda
Semana

Quase
Toda
Semana

3 vezes
ao mês

2 vezes
ao mês

1 vez
por
mês

Nunca

NR

217

47

6

7

9

22

68,2%

14,8%

1,9%

2,2%

2,8%

6,9%

10
3,1
%

NR = Não Responderam
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71.2%
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13.5%15.6%

14.2% 13.5%
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Gráfico 24.

As questões 25-27 foram planejadas para sondar a percepção dos alunos
universitários em relação á influência dos amigos e da família em sua vida espiritual. A
questão 25 relacionou as novas amizades feitas no Campus com a vida espiritual. As
maiorias dos alunos concordam ou concordam plenamente que os novos amigos que
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fizeram os ajudaram em seu crescimento espiritual. Dos 18-25 anos de idade 72.1% dos
alunos concordam com esta afirmação, no entanto um grupo considerável d e 22.3%
discordam. Isto pode sugerir que um cuidado maior deve se tomar ao escolher as
amizades dentro do ambiente universitário.
Crescimento Espiritual: Amigos e Família

Tabela 29
Questão 25
Os amigos que você fez aqui no UNASP-HT
tem te ajudado em seu crescimento espiritual.

Porcentagem

CP

CO

DI

DP

NR

73

155

56

13

21

23,0% 48,7% 17,6% 4,1% 6,6%

NR = Não Responderam
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55.8%

60.0%

48.9%
50.0%
37.5%

40.0%
28.8%
30.0%

23.2%

20.0%

25.0%

21.9%
18.0%
13.5%

12.5%

10.0%

4.3%
1.9%

6.3%

5.6%

0.0%
Concordo
Plenamente

Concordo

18 - 25 Anos

Discordo

Discordo
Plenamente

26 - 35 Anos

36 - 50 Anos

Não
Responderam

Gráfico 25.

A questão 26 relacionou a influência dos pais com a vida espiritual dos alunos.
Um total de 55% dos alunos concordam que os pais tem influência positiva em sua vida
espiritual enquanto um total de 14.3 discordam desta afirmação.

Tabela 30
Questão 26
Seus pais tem uma influência
positiva em sua vida espiritual?

Porcentagem

CP

CO

DI

DP

NR

175

79

28

18

18

55,0%

24,8%

8,8%

5,7%

5,7%

CP = Concordo Plenamente; CO = Concordo; DI = Discordo; DP = Discordo Plenamente; NR = Não
Responderam
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Gráfico 26.

A questão 27 foi designada para descobrir a relação entre a vida espiritual dos
alunos universitários e sua família. Dos 18-25 anos de idade, 41.6% dos alunos
concordam plenamente que o ambiente do lar é propício ao crescimento espiritual. 33.9%
concordam com esta afirmação. Por outro lado 14.6% discordam 5.6 discordam
plenamente e 4.3% não responderam. Estes resultados nos deixam também algum espaço
para nos preocuparmos com os pais de nossos alunos.

Tabela 31
Questão 27
O ambiente do seu lar auxilia
em seu crescimento

CP

CO

122

DI

DP

NR

espiritual?

Porcentagem

139

105

41

16

17

43,7%

33,0%

12,9%

5,0%

5,3%

CP = Concordo Plenamente; CO = Concordo; DI = Discordo; DP = Discordo Plenamente; NR = Não
Responderam
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Gráfico 27.

Uma breve análise dos dados desta avaliação de vida espiritual revelam alguns
fatores interessantes sobre a vida espiritual dos alunos Universitários do UNASP-HT.
Creio que podemos sumarizar estes fatores com os seguintes pontos:
1. A Atmosfera espiritual do campus é excelente;
2. Os alunos reconhecem a existência de um plano intencional de
desenvolvimento espiritual no campus;
3. Os departamentos em sua maioria (80%) refletem um ambiente espiritual;
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4. Apesar da apreciação dos alunos pelos devocionais antes das aulas eles
insistem em algo mais voltado ás suas necesidades;
5. A satisfação dos alunos com as aulas de ensino religioso é excelente;
6. A integração fé e ensino nas aulas não é reconhecida por 40% dos alunos e
isso nos deve levar a refletir sobre possíveis causas;
7. Os Alunos apreciam a amizade dos profesores;
8. Os cultos dos dormitórios podem ser aperfeiçoados;
9. Os cultos nos dormitorios e salas de aulas podem ser mais organizados e
melhores planejados;
10. Os projetos missionários de curta duração contribuem para a vida espiritual
dos alunos;
11. Os grupos de estudo da Bíblia precisam ser multiplicados e divulgados;
12. Os alunos em sua maioria (80%) consideram o valor da oração como algo
importante;
13. A oração pessoal (secreta) precisa ser mais estimulada pois metade dos alunos
oram 5 minutos por dia;
14. A meditação cristã precisa ser mais ensinada e praticada para que os alunos
percebam sua importancia;
15. A porcentagem de alunos que estudam a lição da escola sabatina pode
aumentar (24%);
16. As amizades no campus devem ser escolhidas com cuidado pois 24% dos
alunos não se sentem seguros;
17. A influência dos pais tem sido positiva na vida espiritual dos alunos.
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Implementação da Estratégia de Crescimento Espiritual
O passo inicial para implementação da estratégia deu-se com um reunião com a
coordenadora do Ensino superior e com os diretores de desenvolvimento espiritual e
estudantil do Unasp-HT em Janeiro de 2014. Nesta reunião foram colocados os pontos
revelados pela pesquisa e foram traçados planos para se desenvolver projetos para o
aperfeiçoamento dos cultos e das práticas devocionais de meditação, grupos de oração e
também projetos para a proliferação de grupos de estudo da Bíblia . Em Janeiro de 2014
estes planos foram colocados no planejamento da pastoral universitária para 2014. Os
primeiros projetos ocorreram no primeiro semestre de 2014 durante os meses de fevereiro
a junho.
Práticas Espirituais
Cultos no Ensino Superior para Professores—Fevereiro 2014
A ideia aqui foi a criatividade para realizar algo diferente e atrativo todos os dias
das semanas para que os professores do ensino superior estivessem mais presentes nestes
momentos de culto que são realizados antes das aulas todas as noites entre as 19:00 horas
e 19:00 Horas.


Segunda-Feira – Leitura da meditação e comentários.



Terça-Feira – Capítulos dos livros Educação – Dividir capítulos entre os
professores e pedir que eles passem o assunto no culto enfatizando os pontos
mais importantes.



Quarta-Feira – A Mão de Deus na minha vida – Testemunhos de professores e
funcionários da escola, amigo secreto de oração e participação dos alunos com
música.
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Quinta-Feira – Pão da vida para professores – classe especial de estudos da
Bíblia.
Cultos nas Salas de Aulas com os Alunos—Fevereiro de 2014

A necessidade aqui foi desenvolver os dons e talentos dos alunos universitários
dando a eles a oportunidade de ministrarem também os momentos de culto antes das
aulas. Para isso em cada sala de aula um aluno foi convidado a liderar pelo menos 1 culto
por semana e também para auxiliar os professores nos outros cultos semanais.


Treinamento dos líderes espirituais – Treinar um grupo de alunos para realizar
os cultos antes da aulas.



Criar um espaço para o aluno dirigir os momentos de meditação – Quarta-feira



Desafiar os líderes para fazerem coisas diferentes em sala



Entregar um kit com C.D e viabilizar o cântico
Cultos nos Departamentos—Março de 2014

Durante 10 dias durante o mês de março os departamentos vão estudar a revista –
10 dias no cenáculo – buscando o poder do Espírito Santo – Pr. Mark Finley. Logo depois
serão desafiados a fazer 40 madrugadas com Deus usando a apostila Intimidade com
Deus – Comunhão e profecia.
Cultos nos Dormitórios—Março 2014
Dos dias 9-18 de março os cultos do dormitório estudarão a apostila 10 dias no
cenáculo – Buscando o poder do Espirito Santo. Logo depois os alunos serão desafiados a
estudar a palavra 40 dias com Deus – Apostila Intimidade com Deus – Comunhão e
profecia.
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Proposta para Culto do Ensino Superior — Internato 2014
Numa pesquisa feita pela Andrews University (Thayer, 2009) com seus alunos do
internato numa lista de 14 atividades religiosas, a menos apreciada pelos alunos era o
culto nos dormitórios. Precisamos elaborar cultos alternativos, atrativos e breves (como
sugerido por EGW) para nossos jovens.
Ellen G White afirmou: “Os alunos não devem permitir que coisa alguma interfira
com seus períodos de oração que os põem em contato com Cristo. Em caso algum se
devem privar dos privilégios religiosos” (p. 186). Estamos propondo um sistema
alternativo para os cultos tradicionais mas contamos com o trabalho em conjunto da
pastoral e da preceptoria para que este plano se efetive.
Segunda-feira – Culto ao ar livre – Todos juntos – Livro guia – O batismo do
Espirito Santo - Exposição será feita por professores e pastores convidados
Programa sugestivo
1 louvor violão
1 mensagem musical
Mensagem falada – 10 minutos
Responsável – Pr. Jetro
Terça-feira - Estudo da apostila “Hora final” no quarto. Cada quarto precisa
ter a sua apostila e seu líder para dirigir esta leitura. Os alunos oram juntos no
final da leitura
Responsável – Pr. Daniel
Quarta-feira – Culto ao ar livre - Dividir em pequenos grupos de oração ao ar
livre para orar. Livro guia – Aprendendo a orar
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Programa sugestivo
1 louvor violão
1 mensagem musical
Mensagem falada – Lançar um pensamento ou experiência sobre a oração - 3
minutos.
Responsável – Pr. Jetro
Quinta-feira – Culto nas capelas
Responsável – Professor Silvano e professora Wanda
Serviço
Projeto jovens sem fronteiras - Março 2014
Neste momento histórico de nosso planeta em que as profecias estão se cumprindo,
os países da América do sul, África e Ásia estão tomando á frente na evangelização.
Precisamos preparar jovens para servir aqui e em outras partes do mundo. Precisamos
motivá-los a fazer sua parte neste ultimo ato do conflito. Estes jovens precisam ser
ensinados a proclamar o evangelho eterno no contexto das 3 mensagens angélicas do
Apocalipse e necessitam urgentemente aprender na prática algumas coisas que os
ajudarão a sair e doar um período de sua vida para ajudar os menos afortunados . A
proposta é prepará-los em 3 áreas antes de sair:
1. Teologia Adventista e missão (teoria)
2. Evangelismo prático– Curso de saúde e medicina natural , visitação e estudos
bíblicos.
3. Linguas (Aprender Inglês e espanhol)
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As aulas de inglês e espanhol serão dadas através do curso online Roseta
Stone
SVA
1º módulo: Aulas teóricas
Teologia:
 Missão da Igreja—Perfil do Missionário Adventista
 Adaptação na Missão
 Religiões e Filosofias não Cristãs
 Contextualização da Mensagem Adventista
 A mensagem Adventista
 Métodos Diretos e Indiretos de Evangelismo
 O Cristianismo e Suas Ramificações
2º módulo: Aulas práticas
Os alunos do projeto jovem sem fronteira em parceria com o SVA iniciará no
bairro Taquara Branca na cidade de Hortolândia um projeto para melhorar a qualidade de
vida dos seus moradores
Cada dupla visitará as casas do bairro realizar uma pesquisa com perguntas sobre
saúde e orando com as pessoas. Será deixado também um cartão com um verso bíblico e
oferecido um estudo bíblico para aquelas pessoas.
O Objetivo deste contato é criar laços de amizade atingindo as necessidades das
pessoas. Após dois meses de visitas em oração começaremos o estudo bíblico com as
pessoas que aceitarem os estudos.
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Logo após Iniciamos aos domingos na igreja local a série de palestras sobre saúde
e temas bíblicos. Primeiramente precisamos alcançar as necessidades das pessoas, para
que assim elas se sintam amadas e com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus.
Estas serão as ações que implementamos nesta comunidade – Taquara Branca


Pesquisa de porta em porta



Abraço grátis



Hora Social



Curso como deixar de fumar - Taquara Branca



10 domingos – Encenação, louvor e temas de saúde e família



Visitas aos lares de enfermos



Pequenos grupos de estudo da bíblia em alguns lares.



Práticas devocionais: Meditação, oração e estudo da Biblia.
Oração

Caminhada de oração—Mês de Abril e Setembro de 2014
A proposta da caminhada de oração fortalece a meditação cristã. Nosso objetivo é
criar no coração do aluno um desejo de ouvir a voz de Deus e segui-la. Esta proposta
consiste em usar uma apostila que foi preparada para o aluno interagir com Deus e com a
natureza. A apostila usada foi uma adaptação da apostila usada pelos pastores do
doutorado em ministério da Andrews University em 2009, na classe de formação
espiritual ministrada pelo Dr Joseph Kidder.
Grupos de estudo da Bíblia e oração – Abril 2014
Jovens orando – Local: Ar livre. Horário: Quarta – feira - 11h00min
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Flame – Grupo de oração e estudo do livro de Daniel 1 vez por mês. Local: Casa
do Pr. Jetro. Horário Sábado à noite – 19h30min
Estudo da Palavra
Pão da vida—alunos—Março 2014
Nos últimos anos temos tido dificuldades de criar uma classe bíblica no ensino
superior nos moldes tradicionais. Diante dos desafios de levar o evangelho para alunos de
várias religiões diferentes e alunos com a mentalidade pós-moderna surge à ideia de
ensinar as doutrinas bíblicas num ambiente de amizade e descontração enfocando Jesus
como o centro de nossa vida, da bíblia e das doutrinas
Objetivo: Atrair alunos universitários para uma amizade e relacionamento com
Jesus despertando neles o desejo de conhecer melhor a Palavra de Deus.
Metodologia: Servir um lanche aos alunos (simples) e logo depois estudar com
eles sobre o pão da vida que é Jesus. .
Local: Sala 26
Horário: 18 – 19 horas – Quarta – feira
Estudo da lição da escola sabatina - Abril 2014
Aos alunos será oferecido um curso preparatório para professores de escola
sabatina.
Data: 13 de abril
Entregar lição para todos os alunos universitários nos horários de culto
Fazer uso das redes sociais para incentivar o estudo da lição
Pão da vida – Professores – Maio 2014
Esta classe terá como objetivo estudar as profecias com os proefessores.
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Local: Sala de reuniões
Horário: 18:00 horas – Quinta feira.
O objetivo desta estratégia com este conjunto de ações foi auxiliar e motivar no
crescimento espiritual do aluno Universitário Adventistas como também aperfeiçoar as
práticas espirituais implementadas no Unasp –HT fazendo com que estas façam parte da
vida estudantil dos alunos Adventistas do Sétimo dia. Para que isto ocorresse foi
necessário planejamento e apoio incondicional dos administradores da escola e dos
lideres da área espiritual. Até aqui o Senhos nos ajudou.
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CAPÍTULO V

CONCLUSÕES E DESDOBRAMENTOS

O capítulo cinco apresenta observações e impressões obtidas pelo pesquisador
referente ao projeto e faz uma breve análise do envolvimento e resposta obtidos por parte
dos alunos universitários, administradores e professores. A seguir espõe as reações
positivas da comunidade ao projeto bem como também as expectativas não alcançadas.
Conclui-se com uma avaliação dos procedimentos e resultados obtidos acrescentando-se
uma visão prospectiva do projeto.
Observações e Impressões Sobre o Projeto
A estratégia de crescimento espiritual para os alunos Adventistas do Unasp-HT
foi desafiadora desde o seu início. È importante ressaltar que recebemos o apoio dos
administradores, professores e alunos, no entanto observamos que uma das dificuldades
foi a concorrência de outras atividades existentes no campus .
Porém, foi gratificante observar o envolvimento dos professores e alunos no
projeto. A impressão obtida desde o início é de que este assunto é considerado relevante,
mas não é colocado como uma prioridade na agenda dos alunos e professores. Por isso foi
necessário um esforço conjugado dos administradores, professores, preceptores, capelães
e alunos para que as ações aconteçessem. O envolvimento dos professores se limitou
mais aos cultos, mas obtivemos apoio amplo por parte dos capelães e dos alunos
Adventistas do ensino superior referentes às outras atividades.
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Reações Positivas e Adversas (Expectativas não Alcançadas)
As reações positivas ao projeto vieram de vários segmentos do campus
universitário. A diretoria da Facudalde Adventista de Hortolândia, a diretoria de
desenvolvimento espiritual e os professores elogiaram, apoiaram e participaram do
projeto.
Um aspecto positivo foi o apoio financeiro dado pelos administradores da escola e
por empresarios ao projeto. O orçamento do projeto girou em torno de 15 mil dólares
com material de evangelismo, preparação de salas, lanches e ônibus, mas o aspecto mais
positivo foi o envolvimento e resposta dos alunos ás ações criadas.
No entanto, algumas ações para o período do primeiro semestre de 2014 não
alcançaram a expectativa proposta. O trabalho semanal realizado no bairro de Taquara
Branca teve um sucesso limitado devido à dificuldade dos alunos em relação a se
desprenderem de outras atividades religiosas promovidas dentro do próprio campus,
como coral, programa para os jovens e programas comunitários paralelos promovidos
pela igreja.
Os instrumentos de avaliação que foram aplicados tais como o questionário que
foi usado como pré – instrumento e o questionário oficial tiveram a participação
respectivamente de 50% e 57% dos alunos convidados. Os professores do ensino
religioso dedicaram parte da sua aula para a aplicação do questionário e os dados
coletados foram três meses mais tarde enviados a todos os professores.
Alguns professores parabenizaram a iniciativa, mas alguns poucos efetuaram
observações quanto ao público escolhido para a pesquisa. Os alunos que participaram da
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pesquisa a elogiaram e alguns expressaram preocupação com sua condição espiritual logo
após responder as questões.
O projeto de intervenção foi mais satisfatório do que a parte teórica devido ao seu
caráter prático e o envolvimento da capelania do ensino superior. Os projetos
relacionados ás práticas devocionais como meditação, estudo da palavra e oração
obtiveram um envolvimento maior por parte dos alunos do que os projetos relacionados
ás práticas religiosas em sala de aula e dormitórios. (cultos)
A avaliação espiritual focalizou-se mais nos aspectos quantitativos de práticas
espirituais no ensino superior e na vida devocional. As perguntas visaram mais a
frequência destas atividades. Em nenhum momento houve obrigatoriedade para a
participação dos alunos na pesquisa bem como na implementação das ações.
Resultados Alcançados
As ações implementadas pelo projeto de crescimento espiritual para os alunos
universitários vieram fortalecer o Plano Mestre de Desenvolvimento espiritual já
existente no UNASP-HT e forneceram á capelania informações importantes sobre a vida
espiritual do aluno universitário.
No primeiro semestre de 2014 estas ações foram imbutidas no plano maior de
desenvolvimento espiritual para todos os níveis educacionais do campus Unasp-HT.
O projeto de intervenção empregado no primeiro semestre de 2014 referente aos
cultos nos dormitórios criou um ambiente de oração no campus e despertou nos alunos a
consciência de que algo estava sendo feito para aperfeiçoar este momento de comunhão
com Deus. Nos dez dias de oração do mês de fevereiro tivemos a participação de 100 a
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120 alunos por dia. Os professores também participaram trazendo mensagens para os
alunos no culto.
O modelo de culto empregado no primeiro semestre de 2014 está sendo repetido
pelos preceptores no segundo semestre. Já os cultos dos alunos em sala de aula não
tiveram a mesma resposta com o envolvimento parcial das turmas e professores antes das
aulas.
As caminhadas de oração foram vistas com carinho e apreciação. Estas ações
envolveram por volta de 150 alunos. Os grupos de estudo da Bíblia que eram inexistentes
antes do projeto passaram a ser uma realidade no campus. Hoje temos 3 grupos
funcionando regurlamente.
O estudo da lição da escola sabatina foi motivado pelo curso preparatório de
líderes no mês de abril, pela doação de lições e pela criação de grupos de debate no
Facebook e no Whats Up a respeito dos assuntos da lição. Uma página especial da
pastoral universitária foi criada do facebook com todas as atividades, projetos e ações da
pastoral incluindo fotos e vídeos.
Um aspecto bem sucedido foram os cultos para os professores do ensino superior
que tiveram um aumento na frequência e participação dos professores principalmente no
culto de quarta- feira que envolvia o testemunho de professores do ensino superior e o
Considera-se também que a contribuição dada pela pesquisa contribua com futuras ações
implementadas pelo Plano Mestre de desenvolvimento espiritual.
Outro ponto emocionante foi o envolvimento de professores e alunos numa busca
maior de Deus pelo estudo da palavra de Deus, oração e serviço.
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Desdobramentos e Sugestões
Uma avaliação sincera dos dados levantados pela pesquisa nos levam a
considerar alguns passos importantes que podemos dar no sentido de aperfeiçoar não só a
pesquisa, mas também a intervenção na vida devocional do aluno.
Os departamentos e professores podem ser atendidos de maneira mais intencional
à medida que sejam preparados para oferecer aos alunos um ambiente mais espiritual no
campus. A avaliação que foi realizada proporcionou informações importantes para que
estes projetos fossem direcionados às necessidades espirituais apresentadas no campus e
na vida dos alunos, portanto a resposta foi imediata.
Dessa forma, a sugestão é que avaliação da vida espiritual seja realizada não só
neste departamento da escola com os alunos do ensino superior, mas que seja ampliada
para outros setores e campus do Unasp –HT.
Um aspecto importante durante durante o período da implementação do projeto
foi a descoberta de outros fatores e áreas que não foram incluídos no projeto. Os valores
e crenças adventistas, o estilo de vida Adventista, as práticas religiosas na igreja local, as
práticas religiosas no lar e o comportmeno de risco do jovem Adventista.
No futuro pode-se ampliar esta pesquisa de forma que os jovens universitários
Adventistas, bem como aqueles nas igrejas Adventistas Brasileiras sejam auxiliados no
fortalecimento de sua vida espiritual As pesquisas no Brasil indicam que um grande
numero de jovens deixam a igreja nos primeiros anos após o seu batismo, por isso
devemos estabelecer estratégias para o seu crescimento espiritual. Que o Senhor nos
bendiga nessa missão.
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APÊNDICE

A presença de Deus em Minha Vida
“Sempre com você”
Razões para fazer uma Caminhada de Oração
“Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e
ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto...”
Marcos 6:30-31
 O que é uma Caminha de Oração?
Uma caminha de oração é sempre necessária durante os momentos mais cruciais.
Não há um tempo especial para se fazer uma caminhada de oração. Não se pode esperar
ter tempo. Uma caminhada de oração significa deixar de lado um trabalho importante e
necessário e empenhar-se naquilo que é fundamental.
Relembre esta história:
“Indo ele de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada
Marta, hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se
assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado
para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de jesus e disse: Senhor,
não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordenalhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta! Marta! Andas inquieta e
te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa;
Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.” Lucas 10:38-42
Quantos de nós simpatizamos com Marta? Nós entendemos? Não é dever de
alguém preparar a comida? Deve toda a responsabilidade estar nos ombros de uma só
pessoa, enquanto a outra permanece sentada?
Mas Jesus trata de prioridades. E é melhor sentar-se aos pés de Jesus para ouvi-lo
do que estar preocupado com as muitas coisas a fazer.
Uma Caminha de Oração nos dá tempo para sentarmos aos pés do nosso Senhor e
escutar o que Ele diz.
 Objetivos desta Caminha de Oração
1. Começar a ter vínculos com um grupo de oração que lhe provê apoio espiritual e
social.
2. Pensar e avaliar seu caminho espiritual do passado
3. Pensar e avaliar sua posição atual com Deus começando nessa caminhada.
4. Ser guiado (s) pelo Espírito Santo para ver aonde Deus quer conduzi-lo em seu
futuro progresso espiritual.
144

 Dons para Receber, dons para Compartilhar
Os dons que você receberá e compartilhará nesta caminhada serão exemplos da
graça de Cristo.
Que dons você gostaria de receber nesta Caminhada?
_______________________________________________________________________
Você chegou nessa caminhada com expectativas e esperança. Expectativas de que
receberá bênçãos:
 Ao adorar juntos
 Ao estar em contato com a natureza
 Da Leitura e da meditação
 Da oração
 Dos demais
Que dons você traz para compartilhar com os demais nessa caminhada?
____________________________________________________________________
Nosso Senhor tem nos elegido para sermos condutores de suas bênçãos para os
demais. Tem pensado de que maneira você pode ser uma benção para seus
companheiros e aprendizes? Considere quais bênçãos o Senhor tem provido para que
divida com os outros:
 Uma atitude positiva
 Um espírito humilde
 Um sorriso prazeroso
 Habilidade para escutar realmente a outra pessoa e ouvir o que tem a dizer
 Discernimento para as necessidades dos outros
 Cortesia para permanecer em silêncio quando se requer silêncio
 Um comentário positivo durante a hora de discussão
 Um interesse sincero pelos membros do grupo
 Uma oração pelos membros do grupo
Pode também seguir as Regras para os Grupos, as quais se mencionam
abaixo:
 Regras para os Grupos
 Não pregue nem dê conselhos. Escute de maneira simpática
 Mantenha a confiabilidade. As coisas que são compartilhadas em grupo,
não devem sair do grupo.
 Dê aos membros do grupo aproximadamente o mesmo tempo. Não
permita que um ou dois monopolizem a discussão. Anime praticamente os
membros quietos para que eles participem.
 Permita que as pessoas compartilhem de maneira natural. Não force as
pessoas a compartilhar ou fazer coisas que não se sintam confortáveis em
fazer.
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A Presença de Deus em meu
Passado e Presente
“Nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos
da maneira que o Senhor nos conduziu no passado”.
Testemunhos Seletos, Vol 3, p. 443
1. Leitura da Palavra
Com oração e meditação leia:
 Isaias 49:1-7
 Provérbios 3:5-6
 Jeremias 1:4-9
2. Interpretação da Palavra
Quais são os pontos principais do texto para você? (dar a este ponto tempo
suficiente)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________
3. Aplicação da Palavra
Análise da Vida
Enquanto analisa sua vida passada, considere a sua atual experiência. Que
coisas podem discernir acerca da provisão, cuidado e amor de Deus por você?
4. Passos para fazer uma análise da sua vida:
Divida sua vida em segmentos. Busque eventos de transição, ou momentos
decisivos ou cruciais. A seguinte lista mostra classes de eventos que muitas vezes
se convertem em eventos decisivos ou cruciais em nossas vidas. Esta lista foi
extraída diretamente do livro de Richerd Peace, Spiritual Journaling: Recording
Your Jorney Toward God, (Colorado Springs, CO, NavPress, 1995, p.33.




Mudança de lugar para outro: longe de seu lugar paterno; para uma nova
cidade, ou um departamento, ou país; ou um novo trabalho; ou um novo
desafio.
Uma nova pessoa chega a sua vida: um cônjuge, um filho, um amigo, um
tutor, um inimigo, um chefe, um empregado, um familiar, um pastor.
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Uma nova etapa de educação: primária, secundária, universidade,
seminários profissionais.
Um novo compromisso: matrimônio, nascimento de um filho, ingresso em
uma igreja, começar um negócio, faz uma hipoteca.
Um incidente traumático: morte de um ser querido, apreensão, um
acidente ou enfermidade, um êxito ou fracasso não esperado, perca do
trabalho.
Uma experiência religiosa: conversão, resposta de uma oração, um
encontro místico, um retiro, uma experiência de adoração, um pequeno
grupo.
Um evento nacional: uma guerra, uma recessão, uma nova legislação, a
morte de um líder ou de um herói, uma volta na política nacional.
Uma nova ideia: acerca da verdade, a realidade, a moralidade, contato com
um livro, um filme, ou uma obra musical; experimentar com um novo
grupo, cultura e disciplina.
Uma aventura criativa: começar a escrever poesias, tocar um instrumento,
ler biografias, começar um diário ou pintar cerâmicas, examinar as fotos
para explorar novos caminhos.

Faça uma lista dos eventos cruciais
sua vida espiritual:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

e decisivos que teve um impacto em
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

5. Selecione um dos eventos cruciais ou decisivos que tenha sido significativo.
Escreva-o. Logo descreva a situação. O que você aprendeu? Finalmente, diga
qual foi o papel de Deus nesse evento crucial e o que você aprendeu sobre
Deus.
Evento crucial ou
decisivo_____________________________________________________
Descreva a situação
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
O que você aprendeu?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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A Presença de Deus em meu
Presente e em meu Futuro
 O círculo de oração e promessas
Leia cada texto silenciosamente e medite em seu significado. Pense na maneira
em como contribui a sua resposta tanto no texto como para Deus. Não interrompa a
meditação ou oração de seu companheiro com nenhuma classe de conversação.
Seguidamente encontrará uns espaços em branco para que você complete em cada
estação.
Texto________________Salmos 138:7-8____________________________________
Minha Resposta
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Texto_________________ Jeremias 29:11-12__________________________________
Minha Resposta
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________
Texto _________________ Filipenses 4:4-6 ___________________________________
Minha Resposta
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Texto __________________ Salmos 51:10-11_________________________________
Minha
Resposta________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Meditação Sobre o Texto
 A presença de Deus em meu Presente e em meu Futuro
Conquanto agora tenha ascendido à presença de Deus e compartilhe o trono do
Universo, Jesus não perdeu nada de Sua compassiva natureza. O mesmo coração
terno, pleno de simpatia, encontra-se hoje aberto a todas as misérias da
humanidade. A traspassada mão estende-se agora para abençoar ainda mais
abundantemente os Seus que estão no mundo. DTN p. 480
Se o futuro parecer um tanto nebuloso, espere e creia. As nuvens desaparecerão e
a luz novamente brilhará. Testemunhos para a Igreja – vol. 1 p. 663
1- Leia João 15:1-17 e I Timóteo 4:9-16
Abra seu coração, mente e alma enquanto faz uma leitura lenta e reflexiva da
palavra de Deus.
2- Interprete João 15:1-17
O que diz a parábola da videira sobre a relação que Cristo deseja ter com você? Deseja
permanecer em Cristo? Qual é o papel de Deus o Pai? Qual a relação entre examinar o
fruto e permanecer em Cristo? Qual é a relação entre examinar o fruto e uma oração
respondida? O que significam para você os versículos 9-12 sobre as relações humanas?
Qual indicação mostrava que era discípulo de Jesus? O que significa pra você o versículo
16 sobre o seu ministério futuro?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
I Timóteo 4:9-16
Que alento encontra nessas palavras? Qual de todas as instruções que Paulo e Timóteo
creram que se aplicam melhor para você? De que maneira pode usar esta passagem para
definir sua vocação?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 Resposta Alegre
Aqui pode responder ao amor que Deus tem dado através de Jesus em João 15:117, usando meios artísticos. Quando enfrentar o futuro conhecendo as promessas de
Jesus para você e havendo feito um compromisso de mudança em sua vida, creia na
resposta de Deus. Esta resposta pode ter qualquer das seguintes formas:







Escreva um salmo
Escreva um poema
Escreva uma oração única ou para toda a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e
Deus Espírito Santo
Escreva uma canção
Faça um desenho
Faça algo que expressa suas metas e o poder de Deus
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Alguma expressão de sua própria autoria

 Aplicação da Palavra
Escreva 3 coisas que você acha que Deus deseja que você mude em sua vida
espiritual durante este ano. Permita-se sonhar sobre o que poderia suceder por meio
do poder de Deus em sua vida. Aqui é uma maneira para escolher as 3 coisas:
Que coisas pode fazer para melhora sua permanência em Cristo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Que coisa pode fazer para melhorar seu relacionamento com os demais? (com o
cônjuge, filhos, pais, amigos, companheiros e inimigos, etc.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Que coisa pode fazer agora para assegurar que seu ministério dará glórias a Deus?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Relaxe na tranquilidade da presença de Deus. Medite em algumas coisas que você
gostaria que Deus fizesse em seu futuro. Comente algumas promessas deste texto.
Não se preocupe com razões impuras, já que Deus pode ajudar você a lidar com elas
mais tarde.
Permita-se sonhar em como poderia ser sua vida através do poder
de Deus. O que você gostaria que se sucedesse? Escreva suas esperanças, seus sonhos
e planos para o futuro.
 Compartilhe suas Reflexões
Há duas áreas de discussão para esta sessão:



Discuta brevemente como tem visto a obra de Deus em seu passado e comente
o que aprendeu sobre o Deus da bíblia e de suas experiências.
Separe turnos para contar ao grupo sobre um dos eventos cruciais em sua vida.
(Se alguém preferir não compartilhar, tudo bem). Realmente escute uns aos
outros, reconhecendo que estas histórias começaram num processo de se
conhecer mutuamente em um nível mais profundo. Não se deem conselhos.
Apenas escute de uma maneira positiva. Assegure-se de que cada pessoa em
seu grupo tenha a oportunidade de compartilhar. Alguém deverá controlar o
tempo.
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Músicas
(1) Renova-Me
Renova-me Senhor Jesus.
Já não quero ser igual.
Renova-me Senhor Jesus
Põe em mim Teu coração
Porque tudo o que há dentro de mim
Necessita ser mudado Senhor
Porque tudo o que há dentro do meu coração
Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti.
(2) Vaso Novo
Eu quero ser Senhor amado
Como um vaso nas mãos do oleiro
Quebra minha vida e faze-a de novo
Eu quero ser, eu quero ser
Um vaso novo.
Faz Teu querer Senhor amado
És o oleiro e eu esse vaso
Quebra minha vida e faze-a de novo
Eu quero ser, eu quero ser
Um vaso novo.

(3) Falar com Deus
Na oração encontro calma
Na oração encontro paz
Orar a Deus faz bem a alma
Falar com Deus me satisfaz
Falar com Deus que privilégio
Abrir a alma ao Criador
Sentir que os céus estão abertos
E ouvir a voz do Salvador
Grande é o nosso Deus
E as obras que Ele faz
O Seu amor não tem limites
Em Seu perdão encontro paz
Falar com Deus é o que eu preciso
Pois Ele é fonte de poder
Só Nele a vida faz sentido
Pois me dá forças pra viver.
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Orações
Primeira Oração
Tenho sido negligente, Senhor. Tem havido muito barulho, ocupação, sonolência,
indulgência, preguiça – Tu sabes.
Em resumo, não tenho desejado o suficiente para chegar aqui.
Mas estou aqui agora porque preciso de Ti. Eu te quero.
Desejo ter Teu divino poder fluindo através de mim, Senhor, para que as pessoas sejam
atraídas a Ti. Eu quero desejar-Te como o salmista, quando dizia ter sede de Ti, como a
corsa anseia pelas correntes de águas.
Meu desejo é débil, minha convicção é pequena. Fico facilmente satisfeito com um
conhecimento superficial e uma experiência exterior.
Aumenta o meu desejo por Ti, ó Senhor! Faze crescer minha fome por Ti e minha aptidão
para te receber. Amém.
Segunda Oração
“E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança”(Salmos 39:7)
Estou tão cansado de fazer as coisas da igreja e não ver a Tua glória.
Ajuda-me a esperar ativamente em Ti por poder para fazer a Tua vontade.
E se isso significa por um fim à rotina, que assim seja.
O tempo é curto e eu anseio estar comigo.
Dá-me uma mente simples e um coração puro. Chama-me do sepulcro da minha timidez
e mostra-me a glória do eu posso me tornar em Ti. Amém
Terceira Oração
Senhor perdoa-me onde tenho falhado em amar o meu irmão como Tu o fazes.
Perdoa-me os preconceitos mesquinhos e o rancor justificado por causa do modo como
sou tratado ou de como fui criado. Tenho reivindicado a cidadania do céu onde reina o
amor, mas tenho vivido de acordo com os costumes sociais do reino terrestre, onde
impera o racismo. Perdoa minha hipocrisia, Senhor. Dá-me a coragem de refletir o Teu
coração e de rejeitar o meu. Dá-me força para perdoar e pedir perdão àqueles a quem
magoei ou negligenciei. Que eu não seja tão pronto em defender a minha “bondade”,
porque ela é como um trapo de imundícia aos Teus olhos.
Obrigado por Tua graça que cobre minha nudez; ajuda-me a expressar a mesma graça aos
outros. Amém.
Quarta Oração
Oh! Por um coração que sente o peso!
Imbuído de uma paixão para orar.
Oh! Por uma agitação dentro de mim.
Oh! Por um coração como o do meu Salvador.
Que estando em agonia orou.
Tal cuidado pelos OUTROS, dá-me Senhor.
Seja esse peso posto sobre o meu coração.
Meu Pai, eu anseio por essa paixão.
Para gastar-me pelos perdidos – Depor minha vida para salvar outros.
Para orar qualquer que seja o custo.
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Senhor, ensina-me. Oh, ensina-me esse segredo.
Estou faminto para aprender essa lição. Essa compassiva paixão pelos outros.
Por isso, bendito Jesus, eu anelo.
Pai, essa lição eu almejo de Ti.
Oh, que o Teu Santo Espírito me revele isso.
Quinta Oração
Senhor, ensina-me a crer que contigo todas as coisas são possíveis.
Quantas vezes eu me senti tão sem vida como aqueles ossos que mostrastes a Ezequiel!
Fala comigo, Senhor. Chame-me da morte espiritual para vida espiritual.
Ajuda-me a não me conformar com o que está próximo, “seguro” e ao alcance de minha
própria força.
Aquilo que é possível não exige fé.
Mas ajuda-me a tentar o impossível, a ir além do meu alcance.
Concede-me a capacidade de dizer palavras de vida aos outros.
E que eu sempre possa me lembrar de que o mais milagre de todo foi realizado 2.000
anos atrás numa colina chamado calvário. Obrigado por Teu dom impossível e
inexprimível. Amém!
Meu Grupo Espiritual de Amigos
Nome:__________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________ Tel: ___________________
Notas:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Nome:__________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________ Tel: ___________________
Notas:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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