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Introdução

 O Grupo de Pesquisa Cultura e Adventismo é liderado pelo Dr. Renato Stencel, diretor do 
Centro de Pesquisas Ellen G. White e formado por alunos do Centro Universitário Adventista 
de São Paulo - Engenheiro Coelho. As pesquisas são produzidas por funcionários e bolsistas 
do Centro de Pesquisas Ellen G. White e pelos alunos do Grupo de Pesquisa. Dedica-se ao 
estudo da memória adventista mundial, em especial as obras de Ellen G. White, e do patrimônio 
cultural adventista no Brasil. A primeira linha de pesquisa é denominada Ellen G. White, a 
qual estuda a construção do pensamento adventista e explora o patrimônio literário da autora, 
relacionando-o a outros constructos que fazem parte da ortodoxia e ortopraxia adventista. 
A segunda linha intitula-se Desenvolvimento Histórico da Igreja Adventista do Sétimo Dia 
e tem como enfoque a investigação dos aspectos histórico-culturais do desenvolvimento do 
adventismo no Brasil. Tem como objetivo que os valores espirituais incutidos na história do 
adventismo e as diversas contribuições desse movimento à sociedade, através de seus pioneiros 
e instituições, que possam ser adequadamente preservados e estudados.

 A presente edição da revista Cultura e Adventismo tem por objetivo promover reflexões 
acadêmicas em torno da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tanto no mundo como 
no Brasil de maneira geral. Por meio de pesquisas bibliográficas e históricas se estudaram os 
seguintes tópicos: Os primórdios da Escola Sabatina, o processo de construção da Enciclopédia 
dos Adventistas do Sétimo Dia, os inícios do UNASP, a percepção histórica dos dinossauros na 
IASD e nos escritos dos pioneiros, o trabalho hinológico de Belden e a contribuição musical-
histórica dele para os que esperam a Segunda Volta de Cristo e os aportes de Tiago White ao 
sistema educativo adventista atual. Os artigos publicados neste material foram produzidos para 
enriquecimento cultural e para enxergar a mão de Deus no avanço das diferentes áreas da IASD, 
convidando ao leitor a ser parte ativa, fazer uso dos seus dons e estar ao serviço de Cristo. Que 
esta leitura edifique a vida do leitor e o abençoe em sua jornada espiritual!
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ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA SABATINA
Luan Alves Cota Mól

Resumo: A Escola Sabatina é um departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia que tem 
como propósito fortalecer a comunhão espiritual de seus membros por meio do estudo sistemático 
da Bíblia, bem como promover a unidade doutrinária da denominação mundialmente. Uma 
vez pontuada a relevância desse departamento para a organização adventista, este artigo teve 
como objetivo investigar a origem e desenvolvimento histórico da Escola Sabatina, desde o seu 
surgimento nos Estados Unidos em 1852 por iniciativa de Tiago White. Através de um estudo 
histórico-bibliográfico, compreendeu-se que a Escola Sabatina passou por diversas etapas de 
expansão e reformulação até tornar-se hoje um departamento mundial que alcança todas as 
idades e países onde a denominação esteja presente, sendo também fundamental na expansão 
missionária.

Palavras-Chave: Escola Sabatina; The Youth’s Instructor; Tiago White; missão mundial.
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1. INTRODUÇÃO

A Escola Sabatina é uma escola bíblica adaptada para compartilhar instrução espiritual 
para toda a igreja, desde os mais jovens até os mais velhos. O seu objetivo é o estabelecimento 
do caráter através de um conhecimento da palavra de Deus. Assim como o coração está para o 
corpo, a escola sabatina está para a igreja, provendo alimento e nutrição espiritual para todos os 
membros. Mas, enquanto ela serve a todos, é particularmente adaptada para levar os pequeninos 
à Escritura.

Imagem 1: Escola Sabatina “o coração da igreja”

Fonte: SABBATH SCHOOL DEPARTMENT, 1938, p. 38.

As origens da Escola Sabatina remontam ao modelo judeu de educação, ao mesmo 
tempo em que ela se fundamenta nele. As crianças de seis anos em diante, por exemplo, 
eram estimuladas a se reunirem nas sinagogas presentes em diversas províncias e cidadelas, 
para estudar as Sagradas Escrituras. A história da criação, queda e redenção, relacionada ao 
amor e lei de Deus eram repetidas às crianças, adolescentes, jovens e adultos judeus. Nessas 
reuniões, o método de pergunta-e-resposta era utilizado a fim de que os alunos participassem 
ativamente e pudessem ampliar a compreensão das lições estudadas. Além disso, as reuniões 
sabáticas forneciam crescimento espiritual, sendo que “viver em uma comunidade onde não 
havia sinagoga era proibido pelo judeu temente a Deus”, pois, “se alguém deseja destruir os 
judeus, primeiro deve destruir suas escolas” (SCHOOL DEPARTMENT, 1938, p. 11-12).
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Na era cristã, a igreja perdeu o costume de organizar encontros aos sábados e, 
gradualmente, este dia foi substituído pelo domingo. Na história da reforma protestante, por 
exemplo, ainda se encontra reuniões semanais para o estudo da bíblia, quando Martinho 
Lutero e John Knox organizaram suas escolas dominicais de estudo da bíblia. Por meio dessas 
escolas bíblicas, jovens eram atraídos para a igreja e familiares os acompanhavam. Esse modelo 
de classes regulares aos domingos foi adotado pelas igrejas protestantes e, a partir de então, a 
escolas dominicais se tornaram a vida das igrejas (SCHOOL DEPARTMENT, 1938, p. 13-14).

Escola Sabatina1

O movimento adventista do sétimo dia surge a partir de uma série de estudos bíblicos 
realizadas na década de 1840, sendo que no outono de 1846 Ellen e Tiago White, pioneiros do 
movimento, estudaram a respeito do sábado e foram convencidos a respeito da validade de 
quarto mandamento. A partir de então, surge um movimento que, definitivamente, restauraria a 
prática dos encontros sabáticos para estudos da bíblia (SCHWARZ; GREENLEAF, 2016, p. 79). 
Estes encontros, entretanto, não se dedicavam a instrução dos filhos menores até o ano de 1852, 
quando Tiago White plantou a semente do que se tonaria a Escola Sabatina da Igreja Adventista 
(SCHOOL DEPARTMENT, 1938, p. 14).

No verão deste ano, viajando de Rochester, NY, rumo a Bangor, no estado do Maine, 
Tiago sentiu a necessidade de produzir uma série de estudo bíblicos adaptadas aos jovens. Após 
a janta, então, sentado à beira da estrada, ele utilizou a sua cesta de alimentos como uma mesa 
e escreveu a primeira lição da Escola Sabatina Adventista. Essa lição foi publicada sob o título 
de Youth´s Instructor e era publicado mensalmente, sendo que em 1857, cada volume possuía 
quatro ou cinco lições, de acordo com as semanas do mês. Somente na década de 1870 o Youth´s 
Instructor se tornou um periódico semanal. As primeiras lições publicadas eram sobre o sábado, 
a Lei de Deus, a arca do testemunho, Daniel e Santuário (SCHWARZ; GREENLEAF, 2016, p. 
145).

1 Em 1739 encontra-se o primeiro registro de uma Escola Sabática nos tempos modernos, organizada pelos 
batistas do sétimo dia da Alemanha. O segredo do poder espiritual dessa classe estava relacionado ao tempo que 
era separado para os membros da escola orarem durante a semana. Após o desativamento desta escola, por volta 
de 1780, somente no movimento adventista do sétimo dia, no século 19, será possível encontrar outro expoente da 
escola sabatina. Neste seguimento, também será dada uma ênfase muito grande ao estudo pessoal da bíblia durante 
a semana, a fim de realizar a classe sabática (SCHOOL DEPARTEMENT, 1938, p. 14). Ellen White incentivava 
a formação de grupos jovens na igreja, para reunião e pregação do evangelho. Após o incentivo do pastor A. G. 
Daniells e a organização da primeira organização de jovens adventistas na campal de Ohio, em 1899, a Escola Sa-
batina estimulou tanto o desenvolvimento de sociedades de jovens que, em 1903, já contabilizava 186 grupos ativos 
(SCHWARZ; GREENLEAF, 2016, p. 395).
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Imagem 2: Primeira revista “Youth Instructor” de 1852.

Fonte: Arquivo pessoal, 2022.

Durante essa fase inicial da Escola Sabatina, os livros “Daniel e Apocalipse” (Uriah Smith) 
e “História do Sábado” (John Andrews) eram utilizados como lições sabáticas para os adultos, 
enquanto as crianças dependiam das publicações do Instructor. Em 1869, Goodloe H. Bell2 deu 
os primeiros passos no sentido que classificar as lições de acordo com a faixa etária. Ele começou 
a escrever lições sobre a criação para as crianças e sobre Daniel para os jovens, que se tornaram 
as “Lições Bíblicas para a Escola Sabatina”. As primeiras escolas sabatinas organizadas sobre as 
quais há menção ficavam em Rochester e Bucks Bridge, Nova Iorque (SCHOOL DEPARTMENT, 
1938, p. 15). Logo o departamento adotou o alvo de “cada membro da igreja, um membro da 
Escola Sabatina”: seu lema era “a igreja em estudo” (SCHWARZ; GREENLEAF, 2016, p. 399). 
Assim, originalmente, a Escola Sabatina tinha o objetivo de instruir os jovens da igreja através 
de um estudo sistemático da Palavra de Deus (PLUMMER, 1910, p. 2).

2 G. H. Bell e Eva Bell Giles (secretária correspondente)
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Em 1870, a divisão entre classes de adultos, jovens e crianças se tornou mais evidente e 
professores passaram a ser escolhidos para um período de três meses. Em 1888, a lição trimestral 
dos adultos já era publicada em forma de panfleto, de maneira semelhante a versão atual da 
Escola Sabatina (SCHOOL DEPARTMENT, 1938, p. 16). Com o crescimento das escolas e o 
aumento do número de crianças, surgiu a classe das crianças não alfabetizadas, chamada de 
“ninho do passarinho” ou jardim da infância. Em 1890, então, surgiu o “Nosso Pequeno Amigo”, 
a lição dedicada aos membros mais novos da escola.

A partir de 1891, encontra-se um modelo semelhante ao atual: adultos, jovens, 
adolescentes, juvenis, primários e jardim/rol do berço. Além disso, os professores deveriam 
fazer esforço individual para visitar os alunos e pais, a fim de incentivá-los no estudo diário da 
bíblia e culto familiar. Os professores deveriam oferecer uma instrução bíblica cuidadosa e fazer 
apelos pessoais ao aluno. Em 1913, por exemplo, mais de 3.500 pessoas haviam sido batizadas 
como resultado da abordagem de ganhar almas da Escola Sabatina, dentre os quais muitos eram 
crianças alcançadas pelo projeto (PLUMMER, 1992, p. 73 e 74).

Surgiu, também, o plano do registro perfeito. Neste modelo, os membros que chegassem 
pontualmente durante três meses e estudassem diariamente a lição da Escola Sabatina recebiam 
um ‘’cartão de honra” (SCHWARZ; GREENLEAF, 2016, p. 399).

Imagem 3: Flora Plummer (1862-1945): Serviu ao departamento da 
Escola Sabatina de 1901 até 1936. Tanto como secretária correspondente 

ou como secretária responsável pelo departamento.

Fonte: Arquivo pessoal, 2022.

Esforços também foram feitos a fim de unir as diferentes escolas sabatinas espalhadas 
dentro do mesmo estado. Como resultado, em 1877 foi organizada a primeira Associação da 
Escola Sabatina, no estado da California3, seguido por Michigan, que também fez o mesmo. 
No ano seguinte, a Associação Geral da Igreja Adventista, localizada em Battle Creek, fundou 
a Associação Geral da Escola Sabatina, tendo como presidente D. M. Canright (SCHOOL 
DEPARTMENT, 1938, p. 16).4

3 Em 1878, outras 10 associações estatais forma criadas: Michigan, Iowa, Kansas, Wisconsin, New England, 
California, Illinois, Missouri, Ohio, Minnesota, Vermont, Indiana.

4 Presidente: D. M. canright; Secretário: G. H. Bell e Secretária correspondente: Eva Perkins.
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Imagem 3: D. M. Canright

Fonte: Arquivo pessoal, 2022

Em 1878, tanto os relatos missionários de outras escolas sabatinas como o recolhimento 
de ofertas para a produção de materiais começaram a ser aplicados nas classes.

Primeiro Relato Missionário:

Escolas Membros Frequência
Michigan 43 1.753 1.227
Missouri 14 412 230
Minnesota 12 673 344
Illinois 16 482 314
New England 16 396 281
New York 7 231 145
Iowa 16 679 410
TOTAL 124 4.626 2.951

Além das campais realizadas pelas escolas sabatinas, em 1885 os estados do Oregon e 
Washington começaram a enviar recursos para os campos missionários, especialmente a África. 
Em 1886, o nome da Associação Geral da Escola Sabatina passou a se chamar Associação 
Internacional da Escola Sabatina. Essa organização mundial trouxe unidade doutrinária e 
uniformidade no estudo da bíblia, a fim de que toda a igreja, dos pequenos aos adultos, estivesse 
unidade na compreensão da bíblia e no cumprimento de sua missão. Neste período, as Escolas 
Sabatinas cresceram, se tornaram autossustentáveis e ainda sustentavam outros campos no 
mundo (SCHOOL DEPARTMENT, 1938, p. 19). Sem diminuir a importância de seu objetivo 
original de estudar a Palavra de Deus, a iniciativa da missão mundial tornou-se um novo objetivo 
da Escola Sabatina.
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Durante a história da Escola Sabatina, geralmente, a quantidade de membros da classe 
era maior do que o número de membros da igreja, sendo que nos países em desenvolvimento 
a diferença chegou a mais de 100 mil pessoas que frequentavam a classe e não eram membros 
da igreja (SCHWARZ; GREENLEAF, 2016, p. 401). Assim, percebe-se que a classe possui 
dois objetivos: a missão interna e a missão externa. Em outras palavras: “Começando com 
a perspectiva de que cada igreja é uma escola de treinamento para o desenvolvimento de 
trabalhadores cristãos, a Escola Sabatina (...) busca educar e equipar os membros da igreja para 
proclamar o evangelho de Jesus Cristo no contexto das mensagens dos três anjos de Apocalipse 
14:6-12, e ajudar todos os membros de todas as idades a crescer e amadurecer em sua relação 
com Deus, com outros, e com Sua Igreja” (KUNTARAF. 2020)

Uma publicação que serviu para o crescimento da Escola Sabatina ocorreu em 1900, 
quando foi lançado um livro com testemunhos de Ellen White concernentes as classes sabáticas. 
Já no século 20, uma versão maior foi publicada, com o título “Testemunhos sobre a Escola 
Sabatina” e, posteriormente, foi lançado “Conselhos sobre a Escola Sabatina”, com orientações 
divinas para o bom funcionamento da classe (SCHOOL DEPARTMENT, 1938, p. 23). Neste 
livro ela afirma que “a Escola Sabatina oferece a pais e filhos preciosa oportunidade para o estudo 
da Palavra de Deus. Mas, a fim de receber o benefício que devem conseguir na Escola Sabatina, 
tanto os pais como os filhos precisam dedicar tempo ao estudo das lições, procurando obter um 
perfeito conhecimento dos fatos apresentados” (WHITE, 2006, p. 41), sendo que, diariamente, 
os pais deveriam estudar a lição com os filhos, a fim de compreender melhor os textos da bíblia 
e memorizá-los.

Com a reorganização da estrutura da Igreja Adventista, em 1901, o nome da Associação 
Internacional foi mudado para Departamento da Escola Sabatina da Associação Geral, se 
tornando mais dependente da organização mundial da igreja. A partir de então, o envio de 
recursos para o campo missionário cresceu muito, sendo que, a partir de 1909, todo o recurso da 
Escola Sabatina passou a ser enviado para a missão. Dessa maneira, o sustento das classes passou 
a vir de outros meios enviados pelos campos locais (SCHOOL DEPARTMENT, 1938, p. 25-26). 
Em 1926, uma Escola Sabatina em Braille se tornou disponível para ajudar os cegos e em 1940 o 
departamento lançou a Escola Sabatina Juvenil em Braille (KUNTARAF, 2020).
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Em 1938, a organização da Escola Sabatina funcionava da seguinte maneira:

A Escola Sabatina, então, se tornou a organização pioneira em cada campo e nação do 
mundo. Onde quer que a Igreja Adventista chegue, ela o faz através das classes de estudo bíblico 
nas Escolas Sabatinas. O Manual da Escola Sabatina declara os quatro objetivos específicos da 
Escola Sabática: (1) Estudo da Palavra, (2) Comunhão, (3) Expansão Comunitária e (3) Ênfase na 
Missão Mundial. “Esses quatro objetivos são a base para todas as atividades da Escola Sabatina 
em todas as divisões” (NORTH, 2004, p. 2) Assim, através da história e desenvolvimento desse 
órgão central para a saúde espiritual e missional da Igreja Adventista, evidencia-se que cada 
membro da igreja deve ser um membro da Escola Sabatina, com pontualidade e presença nas 
reuniões, além de estudar diariamente a Bíblia de maneira individual e familiar; trabalhando 
pessoal e ativamente no ganho de almas para Cristo, além de doar generosas ofertas para a 
missão global (SCHOOL DEPARTMENT, 1938, p. 10).
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RESGATE SOBRE O PROCESSO DE ESTRUTUTAÇÃO E EXECUÇÃO 
DA ESDA NO BRASIL: DAS PERSPECTIVAS HISTÓRICA E TÉCNICA

Flávia Caroline Chiosini

Resumo: O presente artigo relata como foi proposto e inserido o projeto da ESDA 
(Encyclopedia of Seventh-day Adventists) no Brasil, em 2015. O objetivo foi mostrar os desafios 
e os passos dados por todos os agentes que fizeram parte desse trabalho que possui grande 
importância para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pretendeu-se explicar de forma clara e 
específica todas as etapas que foram necessárias para que em 2020 fosse publicado o site da 
ESDA.

Palavras-Chave: IASD; enciclopédia; história.



Vol. 01, n. 02 - Ano 2022

15

1. INTRODUÇÃO

A Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia (EASD) é um projeto global da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, criado com o objetivo de preservar e divulgar sua história de modo 
fácil e acessível por meio de uma plataforma on-line. O projeto foi lançado em 14 de abril de 
2015, no concílio anual da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia.  Nos últimos 
cinco anos, contou com o esforço de centenas de pesquisadores da história do Adventismo ao 
redor do mundo. Cerca de 30 editores assistentes e 25 consultores editoriais das 13 divisões 
administrativas da denominação, assim como das uniões do Oriente Médio e África do Norte, 
além da Conferência Geral, contribuíram para a elaboração da EASD.

Uma vez que a ESDA é um meio para que os adventistas da geração atual possam 
conhecer mais sobre a história do adventismo, a lacuna sobre o seu desenvolvimento no Brasil 
motivou o presente trabalho.

A maioria dos adventistas do sétimo dia conhecem a vida e obra dos pioneiros da igreja, 
como Ellen G. White, Tiago White e José Bates. Porém, nas últimas décadas houve pessoas 
importantes para o desenvolvimento da igreja muito mais próximos em distância e tempo. 
Assim, é importante destacar como a ESDA nasceu no Brasil e como pode ajudar os membros 
a conhecerem mais sobre essas pessoas que fizeram um trabalho essencial para que a IASD 
pudesse chegar aonde está hoje.

O presente trabalho tem como objetivo coletar informações sobre as origens da ESDA 
em nível mundial, mas com foco nacional. E desse modo, estudar seus aspectos de formação 
histórica e as técnicas utilizadas para que pudesse se desenvolver. Tendo como ponto de partida 
a Conferência Geral de 2015, será analisado todo o processo de desenvolvimento da ESDA no 
Brasil, incluindo: técnicas utilizadas na formação dos verbetes, pessoas que participaram do 
projeto e outros fatores que serão apresentados no decorrer do trabalho.

A principal fonte bibliográfica da pesquisa é composta de entrevistas com membros da 
equipe que organizaram e conduziram o projeto da ESDA no Centro de Pesquisas Ellen White. 
No primeiro capítulo é apresentada uma abordagem histórica da formação da ESDA no Brasil, 
suas origens e desafios de estruturamento. O segundo capítulo é reservado para a descrição da 
execução dos verbetes – coleta, revisão, tradução, revisão da tradução e postagem. E por fim, o 
terceiro capítulo é destinado para o lançamento, contribuições e relatos dos entrevistados sobre 
os benefícios do projeto.
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2. ORIGENS DO PROJETO
2.1. Como Tudo Começou

Em 2015, o concílio anual da Conferência Geral iniciou o projeto intitulado Encyclopedia 
of Seventh- Day Adventists (ESDA), com o intuito de atualizar e acrescentar dados à enciclopédia 
adventista, uma vez que a última publicação da Seventh-Day Adventist Encyclopedia havia sido 
em 1996. Assim, a história do Adventismo estava atrasada em quase 20 anos, ou seja, a Igreja 
não tinha pesquisado e atualizado dados e informações sobre os seus pioneiros, sobre as pessoas 
que compuseram a história, as biografias e as instituições.

Diante da necessidade de uma atualização, a Igreja Adventista tomou a decisão de criar a 
ESDA. Nesse contexto, foram apontados os órgãos que fariam parte desse projeto. O responsável 
pelo desenvolvimento da ESDA no Brasil foi o Pr. Renato Stencel, diretor do Centro de Pesquisas 
Ellen G. White, local onde os verbetes brasileiros para a Enciclopédia foram produzidos. Na 
entrevista que Stencel disponibilizou para essa pesquisa, ele comenta:

A última versão de 1996 foi feita de forma muito amadora, tanto que foi 
formada por pessoas da Review and Herald que eram funcionários da nossa 
casa editora americana, que fica no estado de Washington, e esses indivíduos 
faziam isso em horário adicional ao trabalho. Então, vamos dizer assim, eles 
fizeram alguma coisa com os instrumentos que tinham em mãos e com as 
condições que tinham em mãos. Então, não houve uma ação planejada. Isso 
resultou em que muitas das informações que estavam colocadas ali precisavam 
ser revisadas, precisavam ser atualizadas e novas informações deveriam ser 
agregadas à enciclopédia.  (STENCEL, 2022).

A enciclopédia anterior à ESDA, além de não estar atualizada, não havia sido feita de 
uma maneira organizada, assim havia alguns dados faltando nas informações contidas nela. 
Então, com base nisso, a Associação Geral tomou um voto de que o Departamento de Estatística 
e Arquivos da Associação Geral iria comandar esse projeto sob a direção do Dr. David Trim 
(STENCEL, 2022).

Os líderes da Associação Geral procuraram primeiramente fazer parcerias com pessoas 
que estavam evidentemente ligadas com a história da Igreja. Então, os primeiros indivíduos 
contatados foram os diretores de Centros de Pesquisa Ellen G. White. Muitos não aceitaram 
porque já tinham outras funções, mas ao serem contatados, os pastores Renato Stencel, Reinaldo 
Siqueira e Bruno Raso, aceitaram estar presentes em uma reunião com os organizadores. 

Assim, em junho de 2015, no Congresso da Associação Geral em São Francisco, esses 
três representantes da Igreja na Divisão Sul-Americana se juntaram ao Dr. Trim, seu assistente 
Jeremy Caker, o Pr. Alberto Timm e o Pr. James Nix, e foi decidido que o Pr. Stencel comandaria 
o projeto na América do Sul.

Stencel recorda que aceitou prontamente o desafio: “eu não tinha muita ideia quanto à 
dimensão do tamanho desse desafio. Foi um desafio muito grande porque em princípio, a gente 
liderava toda a estrutura da divisão. Depois, foi dividida entre Brasil e países hispânicos. Mas foi 
assim que começou o projeto”.
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2.2. Chegada da ESDA no Brasil
2.2.1. Desafios

Como a ESDA foi um trabalho inédito, foi difícil para todos imaginar a sua dimensão, 
até para os líderes da igreja. Assim, ao ser direcionada ao Centro de Pesquisas Ellen G. White no 
Brasil, a equipe não sabia exatamente quantos artigos teriam que ser escritos, então o primeiro 
passo foi fazer um levantamento de nomes. O Pr. Bruno Ferreira (2022), que participou do 
projeto na definição do escopo, relembra:

Quando o pastor [Renato Stencel] retornou da Conferência Geral, eu estava 
completando um mês de trabalho aqui no Centro White. O meu primeiro 
trabalho inicial foi fazer um levantamento de todos os verbetes que já existiam 
na enciclopédia. Por que isso foi importante? Para a gente ter uma ideia do 
tamanho do escopo inicial, ou seja, do que já existia, do que já estava pronto 
para começar a desenhar. Qual seria o escopo adicionado na atualização? 
Quais os novos verbetes e quais novas instituições? O nosso trabalho foi 
primeiro mapear o que já estava produzido e redefinir a parte do que já estava 
pronto para então fazer um levantamento das adições que seriam feitas na 
enciclopédia.

É preciso acentuar que o levantamento efetuado foi dos últimos 20 anos, de 1996 até 
2015, e foi preciso fazer um mapeamento de personagens dos oito países da Divisão Sul-
Americana que tinham informações incompletas na edição de 1996 – Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

A partir do momento que a equipe conseguiu fazer um levantamento desses potenciais 
verbetes, aconteceu o que o Pr. Bruno Ferreira chamou de “processo de triagem”, um processo 
de classificação de quais pessoas, quais personagens, quais verbetes eram prioritários e quais 
não eram mais, não eram tão importantes.

[...] a gente poderia ter uma lista inesgotável de personagens. Então fizemos 
um levantamento prévio que foi inserido e diversas pessoas com potencial 
de serem selecionadas para compor a enciclopédia, e após a descoberta foi 
feita uma triagem, uma definição de quais seriam realmente escolhidos para 
compor a enciclopédia nessa atualização de 2015 (FERREIRA, 2022).

O Centro White organizou esse momento de levantar os verbetes, que foi conduzido por 
fontes históricas e consultas a pessoas importantes e grandes historiadores. Foi realizado um 
mapeamento que veio de diversas fontes, tanto de documentos quanto de personalidades que 
tinham conhecimento histórico da Igreja Sul-Americana, e acadêmicos reconhecidos. E assim 
o processo de triagem e seleção ocorreu logo em seguida; a escolha de quais verbetes realmente 
iriam compor a enciclopédia.

Além dos verbetes bibliográficos, a ESDA também conta com os verbetes institucionais, 
(a separação dos dois vai ser abordada mais adiante) que a equipe teve que começar 
praticamente do zero, pois não havia nenhuma informação registrada. A Igreja possuía 52 sedes 
administrativas no território da Divisão Sul-Americana no registro de 1996. Entre elas existe a 
divisão, as uniões e as unidade administrativas, que compreendem hospitais, clínicas, fábricas 
de alimentos, casas editoras, oitenta associações, entre outras corporações, onde se encontra 
presidentes, tesoureiros, secretários e departamentais, e alocados a eles, os pastores distritais.
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Dessa maneira, pode-se dizer que o desafio foi muito grande. Conforme o levantamento 
mostrou, por mais que o território geograficamente não tenha se ampliado, continuou sendo 
esses oito países e as divisões territoriais, e as unidades dobraram no período sem atualizações 
(FERREIRA, 2022).

Precisávamos ter muita precisão nesse escopo, mesmo porque a igreja passava 
por um momento muito dinâmico. Eu lembro na época que estava fazendo 
esse levantamento de escopo, que já havia previsões de novas associações e até 
possíveis novos desdobramentos, novas distribuições que estavam pendentes 
para os próximos anos. Então, definir o escopo de verbetes foi um processo 
um pouco complexo porque a igreja cresceu muito e ela ainda estava em 
crescimento. Então, a gente também tinha que antecipar um pouco do que 
seria o desenho das iniciativas da Igreja enquanto os verbetes ficassem prontos 
porque eles poderiam não contemplar mais a realidade (FERREIRA, 2022).

Diante dessas considerações, fazer esse levantamento foi muito importante para dar um 
bom direcionamento de que os verbetes da equipe estavam de fato claramente definidos ou com 
uma visão bem segura de quais deveriam estar contemplados no escopo do projeto. E porque 
depois, no processo, ficaria um pouco mais complexo fazer inserções e mudanças. 

 A partir do momento em que esses verbetes foram selecionados ou previamente 
definidos, foram encaminhados primeiro para o conselho da Divisão Sul-americana que fez a 
aprovação, e posteriormente foram encaminhados para a Conferência Geral para apreciação do 
Departamento de Arquivos e Estatísticas.  

Desse modo, esses verbetes foram definidos a partir de todo o processo que foi descrito, 
e enviado para aprovação das instâncias da Igreja responsáveis pela condução, tanto na Divisão 
sul-americana quanto na Conferência Geral. 

2.3. Início do Processo de Estruturação

Como foi mencionado, o projeto começou com a definição do escopo e o segundo passo 
foi a definição da estrutura e as etapas de trabalho.

Quando começou o processo de estruturação e em como a gente elaboraria 
os verbetes que agora estavam selecionados e definidos, o pastor [Renato 
Stencel] como o editor responsável, esteve em reuniões na época com o Pastor 
Reinaldo Siqueira e Bruno Raso, que eram os responsáveis dentro do escritório 
da divisão sul-americana por auxiliar na condução desse projeto. Eles vão ser 
os dois articuladores dentro do escritório para fazer a ponte e providenciar os 
recursos da divisão para que isso acontecesse (FERREIRA, 2022).

Como foi mencionado, o projeto começou com a definição do escopo e o segundo passo 
foi a definição da estrutura e as etapas de trabalho.
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Conforme o relato do Pr. Bruno Ferreira, a partir disso foi definida uma estrutura inicial 
de três funções importantes:

1. O Pr. Stencel, o diretor geral, conduziu o processo de elaboração do escopo, toda 
articulação com a instituição na Divisão e toda articulação com a instituição na 
ASTR. Então, ele fazia a ponte com toda essa estrutura e dava os direcionamentos.  

2. O Pr. Bruno Ferreira fez o mapeamento do escopo e um trabalho mais técnico 
de definição dos processos, acompanhamento, métricas, cronograma, etapas, 
infraestrutura e tecnologia.

3. Em certo momento, a equipe percebeu a necessidade da existência de um outro 
responsável dentro da parte mais textual, e assim, foi definida uma nova função 
que seria como um “editor associado”. Começou então o processo de selecionar 
alguém junto com a Divisão Sul-americana e os pastores Bruno Raso e Reinaldo 
Siqueira, para ser o responsável pela parte textual. Essa pessoa olharia a qualidade do 
texto, dos materiais que estavam sendo produzidos, e acompanharia mais de perto a 
redação dos escritos. A pessoa designada para essa função de editoria associada foi o 
Pr. Carlos Flávio Teixeira.

E assim o projeto começou a ser estruturado. Em março de 2016, a equipe começou a 
escrever os verbetes, e partir do momento em que foi definida essa proposta de três camadas, 
com direcionamentos diferentes, os organizadores permaneceram aguardando a Conferência 
Geral enviar as diretrizes via o Departamento de Arquivos e Estatística, e como eles avaliariam 
os verbetes ou o que deveria estar contido nos verbetes e qual o direcionamento editorial que 
os verbetes deveriam ter. 

3. ELABORAÇÃO (PROCESSOS TÉCNICOS)

O Pr. Bruno Ferreira (2022) declara:

[...] a gente iniciou o projeto da ESDA para os oito países com uma estrutura 
de três pessoas com funções distintas: o pastor Stencel conduzindo todas as 
reuniões trabalhando nos processos junto com a Conferência Geral junto com 
a divisão que junto com a direção do colégio. Uma outra função associada 
mais focada no texto no dia a dia da elaboração e qualidade do texto, o Pastor 
Carlos Flávio. E eu acompanhando na montagem da operação, da infra 
infraestrutura, dos equipamentos, da alocação das pessoas e acompanhamento 
do cronograma. 
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Desse modo, fica claro que o projeto começou a partir do momento que foi definida a 
proposta com três direcionamentos diferentes. Segundo o Pr. Bruno, para que o projeto tivesse 
êxito, a equipe precisava saber:

• A abordagem;
• O que seria importante ressaltar;
• O que poderia e o que não poderia estar contido;
• O enfoque;
• O tom denominacional daquele texto;
• O formato;
• A norma padrão de normatização;
• Como que seriam feitas as referências – como é que seria mencionados os documentos 

que foram utilizados.

Após isso, a equipe começou a escrever os verbetes e ficou aguardando a Conferência 
Geral enviar as diretrizes via o Departamento de Arquivos e Estatísticas. Porém, alguns processos 
de coleta de documentos já haviam começado, visto que a coleta acontecia independente dessas 
diretrizes, que podiam sofrer modificações e adaptações conforme o decorrer do projeto. 

Segundo o relato escrito de Maria Júlia Galvani (2022), uma das redatoras do projeto, 
a equipe começou a escrever os verbetes sem limite de páginas e usando ABNT. Tudo era 
organizado em Excel e em listas no papel. Além disso, foi organizado um guia de referências 
interno, dirigido pelo Pr. Carlos Flávio, que estabeleceu parâmetros específicos, como por 
exemplo, os materiais do cofre. 

Galvani (2022) comenta que o Pr. Renato Stencel e o Pr. Carlos Flávio criaram 
um documento de “coleta de informações”, com tudo o que deveria conter em um verbete 
biográfico.  A diretriz interna era utilizar uma linguagem técnica, objetiva, frases curtas e sem 
muitos conectivos, como o modelo da Enciclopédia antiga de 1996.

Em um primeiro momento, a preocupação não era como o verbete seria redigido. O 
foco inicial do formulário era: quais informações cruciais deveriam ser coletadas. A partir desse 
momento, foi feita uma divisão de etapas. São elas:

Formulário Atribuição Coleta Revisão

ExtratorRedaçãoRevisão da 
RedaçãoTradução

Revisão da 
Tradução Postagem
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Essas etapas aconteciam simultaneamente, por exemplo:

Quando a Pessoa A terminava a revisão, ela encaminhava para a Pessoa B fazer a 
tradução. E a Pessoa A pegava outro verbete para revisar em seguida. Então, cada pessoa tinha 
a sua função, ou funções.

Ainda no primeiro semestre de 2016, a equipe recebeu uma diretriz da Associação 
Geral de como escrever um verbete biográfico, com o modelo de texto (mais detalhes pessoais, 
breves histórias de testemunho, gostos/habilidades interessantes da pessoa ex.: sabia tocar um 
instrumento e abençoava a igreja com isso etc.).

Essa nova diretriz estabeleceu uma divisão entre verbete pequeno, médio e grande. 
Conforme Galvani compartilhou, os médios e longos deveriam ter subtítulos (em inglês, segundo 
a diretriz, eram livres, seguindo a história da pessoa. Mas era obrigatório ter subtítulos nos 
médios e longos). As diretrizes internas da equipe definiram os seguintes subtítulos: primeiros 
anos (data-data), vida e ministério (data-data), últimos anos (data-data), contribuição (essa 
etapa era obrigatória segundo a diretriz da CG). A CG também enviou o manual de referências 
Turabian (notas de fim + lista de referências).

Tendo em mãos essas diretrizes que vieram da Conferência Geral, a 
gente também elaborou formulários para coletar esses dados que estavam 
previstos no conteúdo que a Conferência Geral gostaria de receber. 
Então vamos supor que estava previsto que teria que haver alguma coisa 
relacionada à vida inicial do personagem – primeiros dias, infância. 
Nós elaboramos vários tópicos de formulário que fossem coletados. 
Definido o formulário, atribuímos alguém para fazer a coleta daquelas 
informações. Se eu pedisse a alguém para escrever um verbete sobre tal 
personagem, a pessoa vai definir a estrutura e os conteúdos que achar 
necessário. Se atribuíssemos para 100 pessoas a mesma tarefa, cada uma iria 
dar ênfase e direcionar seu trabalho do seu próprio jeito (FERREIRA, 2022).

Desse modo, o formulário servia como uma forma de direcionar a pessoa a levar em 
consideração que aqueles tópicos deveriam estar contemplados no verbete dela. Independente 
da ordem como um verbete fosse redigido posteriormente. 

Após o preenchimento dos formulários, era feito um processo de revisão. De acordo 
com o relato do Pr. Bruno Ferreira, isso era feito com o intuito de verificar se alguma parte 
estava faltando ou não foi preenchida. Era preciso garantir que as temáticas exigidas fossem 
preenchidas, e a revisão fazia isso.

O Pr. Bruno, Pr. Carlos e Pr. Renato fizeram um fluxograma com os prazos 
para cada tipo de verbete. O Pr. Renato classificou cada verbete como pequeno, 
médio ou longo e o número de palavras.  Até então, tínhamos escrito uns 30 vb. 
Revisitamos os verbetes escritos e fizemos a readaptação da linguagem (novas 
pesquisas/entrevistas para adicionar esse toque de pessoalidade), passagem da 
ABNT para Turabian, classificação entre pequeno/médio/grande com limite 
de palavras para cada uma dessas categorias, redução do número de palavras 
dos verbetes para se encaixar dentro do nº de palavras (com o cuidado de não 
apagar o que era informação essencial), inserção dos subtópicos nos verbetes 
médios e grandes, inserção da “conclusão” (nos médios e grandes) segundo 
as orientações bem específicas das diretrizes da AG (GALVANI, 2022).
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No momento em que esse processo finalizava, extraía-se os dados desse formulário, e 
um texto era montado. O Pr. Bruno Ferreira menciona a criação de um software que tinha essa 
função.

Depois disso, os textos eram construídos separados como resposta a formulários, e 
depois dessas respostas, eram trabalhados para a redação de um texto que tivesse unidade, 
coesão, coerência, sequência e fluidez. Nessa etapa era possível perceber se estava faltando algo 
e as pendências eram resolvidas.

Como revisora, checar cada referência e abrir cada revista/livro indicada pelo 
coletor/redator do verbete, que muitas vezes colocava a referência errada, 
página errada, ou nem colocava, e depois não se lembrava mais onde estava 
cada informação. Também a habilidade de interpretação de texto, que muitas 
vezes faltava no coletor/redator, que se confundia ou expressava as informações 
com ambiguidade. Porém outro desafio eram os autores de monografias, 
artigos na revista ou o próprio indivíduo que escreveu uma autobiografia, mas 
não tem uma escrita muito clara ou ficavam lacunas. A gente tinha que ligar 
para familiares ou checar revistas para tentar entender (GALVANI, 2022).

Quando a etapa da redação se encerrava, era feita uma revisão da redação. Verificava-se 
o estilo, normatização e as fontes utilizadas no texto. E quando todo o material em português 
estava pronto, começava o processo de tradução, e depois revisão da tradução. E por fim, o Pr. 
Renato Stencel fazia a leitura final e o texto encaminhado para a Conferência Geral.

Conforme o Pr. Bruno Ferreira compartilhou, havia muitos fatores importantes para 
o projeto da ESDA, um deles era que havia um volume muito grande de verbetes a serem 
elaborados, então era preciso alocar muitas pessoas, e cada indivíduo da equipe tinha níveis de 
qualificações diferentes. Assim foi necessário fazer um segmento em várias etapas para alocar 
pessoas por competências que elas possuíam. A checagem era feita em duas dimensões: existiam 
pessoas como o Pr. Stencel e o Pr. Carlos que faziam a checagem final, e aquelas que após um 
período demonstravam melhor performance em certa etapa e depois eram selecionadas para 
ajudar no processo de checagem. 

Ao longo do projeto foi possível alocar pessoas que se desenvolviam, que 
tinham se destacado, poque tinham muito domínio do que precisava ser feito. 
Houve desafios nessa etapa. Tivemos massivamente o trabalho de alunos 
bolsistas, o que tinha os seus prós e contras. Porque quanto mais experientes 
eles ficavam, mais próximos eles estavam de se formar, então tínhamos ciclos 
interruptos de 5 anos de preparar, promover e reiniciar esse ciclo após a 
formatura. Então, ao mesmo tempo que estávamos produzindo os verbetes, 
também tínhamos que treinar, qualificar, promover, selecionar, e começar 
tudo de novo (FERREIRA, 2022).

A ESDA em si teve vários ciclos que se complementam: editoração, alocação de pessoas, 
treinamento e infraestrutura, por exemplo. Então, havia vários caminhos diferentes que se 
completavam e levavam no fim para o mesmo lugar, mas cada um era responsável por uma 
parte dessa estrutura. E todas elas precisavam ser reiniciadas porque tinha um novo momento 
de maturidade do projeto de alguém, um aumento de volume de trabalho ou alguma outra 
dimensão que precisaria de reestruturação. E todas essas demandas eram cíclicas.
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O Pr. Bruno Ferreira relata que após um tempo começaram a organizar o projeto no 
SharePoint, que era uma novidade na época. Esse programa servia como repositório para 
os materiais. A maioria dos participantes do projeto não tinham muita familiaridade com 
o software. Além disso, foi necessário resgatar todo o escopo, todos os verbetes que foram 
definidos e criar a estrutura de pasta para cada um daqueles verbetes, e acomodar essa estrutura 
às etapas que seriam necessárias.

Foi um processo tecnológico junto com a parte do escopo, para definir como 
seria o processo de troca de arquivos e documentos ao longo do projeto. 
Serviu, inclusive, como armazenamento de fontes históricas de materiais 
que foram coletados, alguns de forma digital, e precisava ser preservado. 
Então teve uma preocupação não só para ter um repositório para guardar os 
arquivos que estavam sendo redigidos, mas também preservar documentos, 
fotografias e outros materiais digitais que foram coletados ao longo do 
processo (FERREIRA, 2022).

Outra definição tecnológica que foi muito importante naquele momento, foi a utilização 
do Microsoft Planner. Uma vez que, até então, a distribuição de tarefas era feita em uma lousa física. 
Assim, ao aderir a essa nova ferramenta, os verbetes eram anexados aos cards e eram atribuídos aos 
alunos, o que facilitava o acompanhamento do progresso deles. Atualmente, esses softwares não 
são novidades, existem muitos deles disponíveis, mas em 2015 esse recurso não era tão comum.  

3.1. Pessoas envolvidas no levantamento dos verbetes

De acordo com o Pr. Bruno Ferreira, houve dois momentos em relação ao corpo de 
pessoas que trabalharam no projeto. A locação de pessoas para pesquisar os conteúdos dos 
verbetes e ajudar na redação, foi posterior à definição dos verbetes. Conforme o relato do 
pastor, os alunos bolsistas que trabalhavam no Centro White contribuíram no levantamento, o 
que foi muito importante porque eles só conseguiriam dimensionar o cronograma e as pessoas 
do projeto se tivessem uma definição clara do projeto. Esse foi o primeiro momento.

Em um segundo momento, foi preciso que a equipe montasse uma estrutura maior, 
com mais pessoas, a fim de trabalhar na coleta de materiais, redação e no processo de transição. 
Para tanto, a partir da definição do escopo do volume de trabalho, foram montadas equipes em 
etapas diferentes que antes não existiam dentro do conceito do Centro White.

Algumas pessoas importantes para a realização da ESDA:

Equipe Função Observações

Renato Stencel Pesquisador Orientador
Bruno Ferreira Pesquisador Suporte Técnico

Carlos Flávio Teixeira Pesquisador Orientador
Gabriel Pilon Galvani Estudante / Bolsista Redator

Maria Julia Santos Estudante / Bolsista Redator
Lucas Almeida dos Santos Estudante / Bolsista Coletor
Ivo Ribeiro de Carvalho Estudante / Bolsista Coletor

Janaina Silva Xavier Pesquisadora Orientadora
Thais Cristina Benedetti Estudante / Bolsista Auxílio Administrativo
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3.2. Divisão dos verbetes biográficos e os verbetes institucionais

Segundo o Pr. Carlos Flávio Teixeira (2022), a divisão do projeto ocorreu em dezembro 
de 2016, mas começou a funcionar em 2017. Em dezembro de 2016, ele recebeu um chamado 
para trabalhar no Seminário do IAENE, na FADBA. Conforme o que o Pr. Bruno Ferreira 
relatou, com a sua ida, ficou ainda mais evidente essa divisão por áreas do projeto, pois o 
CW ficou sem um dos pilares da organização da ESDA. Era o Pr. Carlos que acompanhava o 
andamento dos textos no dia a dia e já era especializado no projeto.

Dado esse contexto, a Divisão achou interessante desmembrar parte do projeto, tanto 
para manter o Pr. Carlos envolvido, já que ele tinha domínio sobre o tema em questão, e dessa 
forma estabeleceria uma estrutura junto a ele na FADBA. Além de redistribuir os verbetes para 
que houvesse dois centros de operação.  

Por conseguinte, dado o volume e natureza do próprio CW, sua equipe ficou responsável 
pelos verbetes biográficos, pois tinha um volume maior. Além disso, o CW tem um acervo físico 
muito atrelado à vida de pessoas, como: acervos de personagens importantes, documentos 
históricos dessas pessoas e informações que estão preservadas no cofre. 

Por outro lado, as instituições tiveram formações mais pulverizadas em livros, revistas 
e outros formatos de pesquisa, e assim, foi decidido que fossem alocadas para a nova equipe 
que seria montada com o Pr. Carlos. Além disso, essa divisão promoveu outra – verbetes em 
espanhol e em português. Logo foi definido dois novos centros de trabalho – um na UAP e outro 
na UPU, para poder ajudar na coleta e escrita dos verbetes de natureza hispana (FERREIRA, 
2022)

Isso não foi algo planejado, mas sim circunstancial. E de certa forma, houve outra 
alteração no período. O Pr. Reinaldo Siqueira, nesse período, foi transferido para o Unasp-
EC para ser o responsável pelo SALT, e o Pr. Adolfo Suárez acabou indo para a Divisão Sul-
Americana. Segundo o Pr. Bruno Ferreira, esse acontecimento contribuiu no processo de 
distribuição dos verbetes hispanos, porque, devido ao Pr. Adolfo ser hispano, ele ajudou a fazer 
contatos com essa divisão.

Fazer essa fragmentação foi muito importante para o desempenho do projeto 
no CW. A gente se especializou no verbete que estávamos fazendo, o que 
mudou as regras do jogo. Por mais que sejam verbetes da igreja, eles têm 
naturezas diferentes. Então, enquanto nos verbetes institucionais ficamos 
preocupados com a data de fundação, com quais foram os pioneiros, e envolve 
às vezes vários personagens, informações específicas sobre aquela instituição. 
Os verbetes de pessoas têm fontes mais segmentadas; documentais, históricas, 
revistas, documentos oficiais da igreja, e temos o testemunho familiar, pessoas 
que conviveram com a pessoa do verbete. Então, como focamos em um tipo de 
verbete, ficamos mais performáticos na coleta, especializados naquele tipo de 
pesquisa, no tratamento daqueles dados, da checagem daquelas informações 
e naquele tipo de redação. O que acelerou muito o processo, porque é preciso 
treinar pessoas em um tipo de coleta e redação. Em tipos diferentes, o 
processo é mais demorado, pois o treinamento é diferente (FERREIRA, 2022).
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4. LANÇAMENTO DA ESDA E SUAS CONTRIBUIÇÕES

Quando os verbetes foram finalizados, o Pr. Renato Stencel fez a leitura final deles, e em 
seguida foram enviados para a coordenadora editorial da ESDA nos Estados Unidos, Dragoslava 
Santrac. E o trabalho foi finalizado em maio/junho de 2020. 

Segundo Maria Julia Galvani (2022), o número inicial dos verbetes biográficos era de 
283, mas no fim foram escritos 248. Isso ocorreu dado os seguintes motivos: falta de informação 
suficiente nas revistas/parentes para compor um verbete com nº mínimo de palavras; pessoa viva 
– que não podiam ser publicados, mas a equipe não sabia e escreveu e deixou pronto mesmo assim. 

Entre junho/julho, agrupamos e organizamos em pastas todas as fotos, 
documentos, vídeos de cada pioneiro de quem escrevemos verbetes. 
Algumas já haviam sido coletadas em etapas anteriores. Outras tivemos 
que buscar na rede do CW e com familiares. Além disso, tivemos que fazer 
uma checagem em cada foto, para ver se era mesmo a pessoa indicada 
(muitas estavam catalogadas errado) e se a qualidade estava satisfatória. 
Para a organização, fizemos uma tabela excel e, em cores, classificamos as 
fotos entre ruins, médias e boas, além das faltantes, que não conseguimos 
nem em revistas da denominação e nem com familiares (GALVANI, 2022).

Apesar da 61ª assembleia mundial da igreja ter sido adiada para maio de 2021 por causa 
da pandemia do COVID-19, o lançamento da versão on-line da ESDA aconteceu em julho de 
2020, através de uma transmissão ao vivo no YouTube. A partir dessa data, até julho de 2021, os 
líderes da ESDA propuseram publicar cada artigo na língua daquele campo, além de somente 
em inglês. Hoje é possível acessar o site e encontrar a opção “inglês” e “português” dos artigos 
produzidos pelo CW (GALVANI, 2022).

Para isso acontecer, a equipe precisou “retraduzir” os verbetes, que haviam sido traduzidos 
para o inglês, de volta para o português. Visto que os editores da Associação Geral haviam feitos 
várias alterações. Portanto, foi traduzido do inglês (versão oficial postada no site) para o português. 

Ao todo, foram 248 biográficos e 130 institucionais. Atualmente, fev. 2022, 
apenas os biográficos foram postados. Os institucionais estão em processo. 
Além disso, houve o processo de checagem do inglês pois, com a edição, 
algumas informações foram interpretadas de forma equivocada pelos editores 
dos EUA (provavelmente por nossa deficiência em nos expressar em inglês 
da melhor forma, com a sintaxe comum americana com a qual não temos 
tanta familiaridade). Outros erros, só na (re)tradução foram identificados 
(erros de informações, datas etc. na nossa escrita original) (GALVANI, 2022).

4.1. Desenvolvimento dos alunos bolsistas no projeto

O projeto da ESDA no Brasil, como já foi mencionado, foi executado pelo Centro de 
Pesquisas Ellen G. White que está situado no Centro Universitário Adventista de São Paulo 
(Unasp-EC). Esse campus universitário possui um sistema de internato, no qual os alunos que 
possuem bolsas de estudos têm a oportunidade de trabalhar em algum departamento.
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Os alunos bolsistas que trabalharam no CW durante o projeto da ESDA, foram 
essenciais para a produção de verbetes. Os entrevistados comentaram sobre essa experiência 
e quão proveitosa foi. Pois todos se engajaram e participaram desse trabalhado de uma forma 
séria, e hoje, quando você acessa as páginas dos verbetes produzidos pelo CW no site da ESDA, 
é possível ver os nomes dos alunos que participaram (STENCEL, 2022).

Todo mundo que se engaja em um projeto com seriedade, com devoção, 
com dedicação, com zelo, vai crescer, vai ter um ganho. E foi o que 
aconteceu aqui. Os alunos tiveram um desenvolvimento tremendo. Eu 
tenho várias lembranças de alunos que chegaram aqui e se perguntavam o 
que iriam fazer. Agora tem alguns também que faz só para cumprir tabela, 
né? Mas a maioria teve um ganho muito expressivo, com toda a certeza, 
em todos os níveis. Conhecimento de nível técnico, com o SharePoint, 
por exemplo. Nível acadêmico, aprenderam a fazer pesquisa. A área 
linguística, aprenderam a traduzir melhor, aprenderam a usar o português 
melhor. Então, assim, foi um ganho em todos os níveis (STENCEL, 2022).

O CW foi um dos departamentos envolvidos que teve a melhor performance, o que 
incentivou outros centros de operação.

Acho que talvez a parte mais bonita de tudo o que aconteceu, além das 
contribuições para o adventismo, foi perceber o potencial e a capacidade de 
superação das pessoas. [...] Muitos pensam assim: “Vamos colocar pessoas 
especializadas para construir os verbetes, porque assim temos garantias”. 
Mas fizemos o movimento contrário a esse, que foi colocar pessoas menos 
experientes. [...] No entanto, ter mais pessoas leva a desafios, com características 
e dificuldades diferentes. Como selecionamos muitos alunos para ajudarem 
no projeto, muitos deles estavam trabalhando pela primeira vez redigindo um 
material oficial, e é muito legal quando você vai treinar pessoas que não estão 
habilitadas para fazer aquele trabalho, porque precisa ficar muito mais claro o 
que precisa ser feito. [...] Ao mesmo tempo que você treina e habilita a pessoa 
para atingir os resultados do projeto, você também percebe o efeito na própria 
pessoa e como isso reflete em sua vida pessoal. E é muito bacana ver essas 
coisas acontecendo em conjunto (FERREIRA, 2022).

Segundo o Pr. Carlos Flávio Teixeira (2022), a ESDA foi um desafio para todos, poucos 
na equipe já haviam atuado como editores, e para os bolsistas era algo totalmente novo. Ele 
comenta três tipos de desafios em relação aos alunos bolsistas:

1. A rotatividade dos alunos: a cada semestre sai e entra alunos. Então, quando 
alguém ficava experiente e entendia o processo, ele se formava e vinham outros sem 
experiência. E assim, o processo se repetia.  

2. Falta de profissionais preparados: nós tínhamos no UNASP o curso de Jornalismo 
e Tradutor e Intérprete, mas os alunos que vinham desses cursos não estavam 
totalmente preparados também.

3. Recursos financeiros para a infraestrutura: Havia um limite de espaço no CW, 
quantidade de computadores. Era tudo muito difícil, porque isso demanda recursos, 
e a equipe não possuía.
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A experiência dos alunos foi muito boa, porque eles se superaram, eles 
amadureceram muito ao longo do trajeto, foi uma grande oportunidade 
para todos nós para desenvolvermos; a nossa liderança, o nosso aspecto 
de pesquisa. Nós aprendemos muito sobre as instituições da igreja, sobre a 
história da igreja, sobre as biografias da igreja, sobre como funciona o aparato 
da igreja, como funciona o banco de dados da igreja. São experiências que 
vamos levar para a vida, e que também se estendeu para os alunos. [...] Eu tive 
pessoas que trabalharam comigo com pesquisa, redação, revisão, tradução, 
revisão da tradução, com arquivos. Então, tudo isso desenvolveu eles. E hoje, 
alguns alunos que trabalharam com a gente eu indiquei para vários cargos da 
igreja. Tem pessoas que foram para Associações, na Unaspress, na Divisão, na 
Novo Tempo. Então isso desenvolveu neles um senso de preparo institucional, 
porque eles conhecem melhor as instituições da igreja (TEIXEIRA, 2022).

O pastor ainda comenta alguns benefícios que os alunos obtiveram: Bolsa de estudos; 
Experiência profissional, pois eles saíram melhores do que entraram; Perfil; alguns conseguiram 
horas de atividades complementares.

4.2. Contribuições e bençãos da ESDA

Uma das novidades da Encyclopedia of Seventh-Day Adventists é a sua plataforma digital, 
onde é possível acessá-la através de qualquer dispositivo com acesso à internet. É mais acessível 
e muito mais pessoas podem conhecer esse projeto.

Os relatos dos entrevistados disponibilizados para este trabalho encontram-se a seguir 
compreendendo a importância desse projeto. 

Pastor Bruno Ferreira (2022):

“Uma das coisas muito significativas, como contribuição da ESD é você compreender 
com um pouco mais de clareza, com fontes documentais, com documentos históricos, pelo relato 
das pessoas, sobre o que aconteceu com a Igreja nesse período. A igreja passou por tremendas 
transformações desde 1996 até os dias atuais. Estamos falando de mudanças na quantidade de 
instituições, sedes administrativas, e isso implica em recursos necessários para manter essas 
instituições, implica em número de membros, falamos de movimentos missionários diferentes 
da igreja.

Então sobre muitas coisas que se cruzam para que exista esse avanço da igreja nesse 
período. E ao mesmo tempo que você vê um avanço, você também vê desafios que a igreja 
enfrentou nesse período, saída de membros, um volume maior de pessoas que é preciso lidar. 
Então, pensamos no crescimento sempre como algo positivo, mas o crescimento também traz 
consigo complexidades e ter informações ajudar você agir e lidar com essa complexidade, sem 
essas informações você está dirigindo a instituição a cegas com base em intuições. Então esse 
conjunto de informações é importante para administração da igreja tomar decisões, para os 
acadêmicos estudarem a história da igreja, para tentar entender o desenvolvimento da igreja, 
é importante para as pessoas que estão sendo apresentadas ao adventismo entenderem um 
pouco melhor como as instituições estão relacionadas com os seus pilares escatológicos, à 
saúde, educação, para verem como a instituição está ligada a essas áreas. A compreensão do 
adventismo é muito ampliada a partir dos esforços como desse projeto. Sem dúvida alguma, 
sem ele, a gente carecia, a gente teria um déficit enorme de informações para ajudar a igreja a 
lidar com a complexidade de seu próprio crescimento.”
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Maria Julia Galvani (2022):

“[Bençãos que encontrávamos] Ver como Deus usa seres humanos imperfeitos para 
levar avante a sua obra. Como Deus impressiona pessoas pelo Espírito Santo a dedicar suas 
vidas para a pregação do evangelho. Os muitos testemunhos que li e ouvi de milagres de cura, 
transformação, conversões inexplicáveis, o sofrimento e pobreza dos pioneiros, que chegaram 
a comer grama em viagens missionárias, enfrentavam bichos, turbas violentas que ameaçavam 
matar os pastores caso pregassem naquele local. Muitas histórias lindas que pudemos registrar 
na ESDA que aconteceram aqui no Brasil e que pudemos levar para o mundo ler, na língua 
inglesa e em plataforma da Conferência Geral.”

Pastor Carlos Flávio Teixeira (2022):

“[...] um povo que não conhece o seu passado está condenado a repetir os erros 
da história. Essa frase é clássica de todo historiador e eu assino embaixo. Nós temos muito, 
graças a Deus, da história inicial do movimento adventista, mas temos pouco ainda da história 
posterior do movimento adventista. A história das nossas instituições no século XX, e agora no 
século XXI, os nomes das pessoas que contribuíram para que a igreja fosse o que ela é hoje, e 
muito já se perdeu, infelizmente. E muito mais se perderia se perderia se não fosse o projeto da 
enciclopédia. 

Então, nós precisamos ter isso para saber valorizar, a Igreja ela é muito dinâmica. Nós 
temos gerações entrando para a igreja, fala-se muito em novas gerações e tem que se falar 
mesmo, porque é nas mãos das novas gerações que será colocado o bastão, o futuro da igreja. 
Mas essas gerações precisam conhecer a história. Você está aí no UNASP, por exemplo, você 
precisa conhecer a história do UNASP, a história da instituição que você está, saber quem são 
os homens e mulheres que suaram por essa escola, para você hoje não ter o desconforto de 
andar no meio do barro, não ter o desconforto de ter que caminhar para a cidade a pé, não ter o 
desconforto de ter um dormitório precário para dormir, de estar na escola e de repente a escola 
fechar por não estar sólida. 

Então toda essa solidez é construída ao longo de anos, por meio de pessoas que se 
esforçaram muito. Então é importante conhecer isso, saber os altos e baixos da instituição, e 
conhecer as pessoas que estavam por trás disso. A importância para a instituição é enorme. Disso 
depende a nossa identidade, há um critério histórico, a igreja adventista tem um apreço pela 
história, assim como Jesus tinha. A história nos mostra por onde passaram aqueles que vieram, 
no dá uma noção de onde estamos, e nos dá uma calibragem para olharmos para o futuro e 
sabermos para onde precisamos ir. E esse é um privilégio, uma das vantagens da enciclopédia.

[Bençãos do projeto] Maturidade ministerial. Eu resumiria a essas duas palavras. Eu saí 
desse projeto uma outra pessoa. Porque ao longo dele eu tive que lidar com arquivos da igreja, 
com pessoas da igreja, e essas pessoas incluía membros da igreja, família de obreiros, eu tive 
que lidar com instituições, com protocolos da igreja, com a apólices da igreja, com recursos da 
igreja, com relatórios da igreja, olha quanta coisa já falei. E ao lidar com esse leque de coisas, eu 
fui sendo forjado também, eu fui aprendendo o que eu não sabia e eu fui melhorando o que eu 
já sabia, e sem dúvida nenhuma isso me enriqueceu muito.”
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Pastor Renato Stencel (2022):

“A Bíblia fala que nós devemos estar atentos à história dos nossos pais que pregaram 
a mensagem. Se você ler Hebreus 13:7, você vai ver claramente. Fala sobre olhar para aqueles 
que pregar o Evangelho para nós e olhando atentamente o fim de sua vida, imitar a fé que 
tiveram. Paulo escrevendo os hebreus. Então, sempre os nossos olhos devem estar ligados ao 
nosso passado.

Às vezes a gente acha que uma pessoa que morreu, as ideias dela morrem com ela. Até 
tem um ditado, não sei se você conhece, que diz que nós vivemos com as ideias dos mortos 
ou pelas ideias dos mortos. A gente não vive pelas ideias dos vivos, para pra pensar nisso, tem 
fundamento. A gente não tem a Bíblia? Todas essas pessoas já estão mortas. Óbvio que Deus é 
que comandou todo esse processo, você tem os grandes pensadores que fundaram a história, 
a filosofia, ciências, estão todos mortos. Eles pensaram, as ideias deles estão nos livros e hoje a 
gente está fazendo o quê? Ruminando essas ideias, estudando essas ideias. E vem geração, sai 
geração, e a gente vai aprendendo dessa forma.  

É evidente que tem pensadores vivos que contribuem para a ciência em todos os 
campos. Mas se você perder o contato com a história, eu costumo dizer o seguinte: a história 
é uma ciência dinâmica, não uma ciência morta. Por quê? Porque a história nos ajuda não 
apenas a relembrarmos das coisas passadas. A história nos ajuda a construímos o presente para 
transformarmos o futuro. Entendeu? Então a gente se lembra do passado para construir um 
presente sólido e transformar o futuro que precisa ser mudado.  

Então, por que a gente estuda? Os pioneiros que, por meio do exemplo, por meio da 
vida que eles tiveram, do testemunho que deram enquanto vivos, por meio da forma como 
eles fizeram as coisas, o sacrifício que eles empreenderam para fazer as coisas, nós podemos 
aprender preciosas e válidas lições para a gente poder pautar, direcionar a nossa vida hoje. 
Sem a gente ter esse modelo, esse parâmetro, como é que a gente vai proceder? E outra, vou 
falar outra coisa importante. Às vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa nova. “Poxa, 
ninguém fez isso”. Aí você vai estudar e lá na década de 30, de 40, já existia isso aí. Só que iria 
levar outro nome, mas já faziam isso. Entendeu?  

Hoje a gente, por exemplo, tem a internet, tem as redes, mídias sociais. Naquela época, 
eles tinham os panfletos, sabe o que eles faziam? Colocavam nos navios e mandavam para o 
mundo inteiro, toneladas de papel. Punham lá e falavam com o capitão: “chegando lá, você 
distribui no porto para a população, distribui para todo mundo de graça. Hoje a gente faz 
de forma diferente. Então, são coisas que a gente precisa parar e pensar. Então, por que que 
é importante? Porque a história nos ajuda não apenas a relembrarmos o passado, mas a 
construir o presente para transformar o futuro. A gente aprende muito quando a gente olha 
para a história, pra gente não cometer os mesmos erros. Não ficar no erro. Mas fazer as coisas 
certas de acordo com o plano e a vontade de Deus.”
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5. Considerações Finais

Este trabalho teve como objetivo reunir informações sobre a origem da Encyclopedia 
of Seventh-Day Adventists em nível mundial, mas com foco nacional. E desse modo, foi 
possível estudar seus aspectos de formação histórica e as técnicas utilizadas para que pudesse se 
desenvolver.

Assim sendo, é possível afirmar que a ESDA foi um projeto muito bem estruturado, 
com várias etapas organizadas de desenvolvimento. Essa iniciativa beneficiou tanto as pessoas 
envolvidas no projeto brasileiro, quanto à Instituição Adventista em geral, pois garantiu 
a preservação da história de muitas pessoas e instituições importantes para a história do 
adventismo no Brasil. 

Cabe então concluir que, essa iniciativa possui grande importância e eficiência, uma 
vez que está disponível, tanto para aqueles que investigam sobre algo ou alguém relacionado 
à instituição, como também, está aberta a contribuições de todos aqueles que possuem algo a 
compartilhar e acrescentar à história dos adventistas do sétimo dia.
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UNASP: 100 ANOS FORMANDO PESSOAS PARA O REINO
Giovana Souto Pereira

Maria Júlia Galvani

Resumo: A Educação Adventista, desde sua fundação, sempre esteve integrada ao movi-
mento que aguarda a segunda vinda de Cristo. Contudo, a visão pioneira, que considerava não 
ser uma prioridade os estudos, tomou outro rumo ao notarem que era de suma importância o 
treinamento de novos líderes propagadores do evangelho para os anos vindouros. Desse modo, 
muitas instituições começaram a ser estabelecidas ao redor do mundo, e seus formatos iam 
desde o ensino básico ao superior. Ao receber o Adventismo, o Brasil se viu necessitado de mis-
sionários nativos, uma vez que os que havia recebido eram estrangeiros. Nesse ínterim, algumas 
instituições foram fundadas, as quais passaram por erros e acertos em suas estruturas, até o 
futuro Colégio Adventista Brasileiro (atual UNASP) ser construído por seu primeiro diretor 
John Lipke, seus obreiros e alunos. Esta pesquisa foi realizada partindo do método histórico-bi-
bliográfico, de modo a abordar os primórdios do ensino Adventista até a comemoração dos 100 
anos da primeira formatura, realizada em 1922, de nove diplomados que saíram posteriormente 
para o campo missionário. Desde então, o UNASP com seus mais de 11 mil alunos mantém o 
lema de educar e servir a Deus e à humanidade.

Palavras-Chave: 1922; formatura; UNASP; John Lipke; Educação Adventista.
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O dia 10 de dezembro de 2022 será celebrado com grande alegria pelo Centro Universi-
tário Adventista de São Paulo. Isso porque a data marca o centenário de sua primeira formatura 
de graduação, quando a escola ainda se chamava Seminário Adventista. A fim de comemorar 
esse importante marco, faremos uma recapitulação dos passos que levaram ao início do sistema 
educacional adventista no Brasil.

A obra educacional foi de grande importância para o avanço do adventismo pelo mun-
do. Uma vez que as raízes da Igreja Adventista estão ligadas à sua origem como movimento que 
proclama a breve volta de Jesus, suas primeiras escolas, no século 19, foram estabelecidas com o 
propósito de levar o evangelho a toda nação. Contudo, no pensamento dos pioneiros pós-desa-
pontamento, a educação dos filhos não era uma prioridade, visto que seus filhos logo estariam 
no céu, onde não precisariam dos conhecimentos aprendidos na escola. Porém, com o passar 
do tempo e o envelhecimento dos dirigentes, começou-se a perceber a necessidade de treinar 
futuros líderes. Além disso, no início da década de 1870, a igreja estava começando a considerar 
sua responsabilidade pela missão mundial. (KNIGHT, 2015, p. 4).

Hoje, a educação é uma das áreas em que a IASD se destaca mundialmente, com 9.419 
instituições educacionais que vão desde o ensino básico até o superior, atendendo a mais de dois 
milhões de alunos. (SEVENTH-DAY Adventist World Church Statistics. E um ponto central 
para o desenvolvimento da filosofia educacional adventista foram os escritos de Ellen G. White, 
com destaque para o testemunho intitulado A Devida Educação (1872), em que ela expandiu a 
visão da IASD sobre educação para além da formação de novos pastores, visando o desenvolvi-
mento do ser todo — física, mental e espiritualmente.

 Além deste, é possível traçar em seus escritos vários objetivos para a educação adven-
tista. Citamos apenas alguns: “restaurar no homem a imagem de seu Autor, levá-lo de novo à 
perfeição em que fora criado” (WHITE, 1997, p. 15), aprender “os ramos comuns da educação” 
e “as verdades da Palavra de Deus para este tempo” (WHITE, 2006, p.160), glorificar melhor a 
Cristo “por aqueles que o servem inteligentemente”. (WHITE, 2007, p. 45). Tiago White men-
cionou que um dos propósitos para o estabelecimento de uma escola adventista também era 
preparar rapazes e mulheres para outros ramos da obra, como “tipógrafos, editores e profes-
sores”. (WHITE, 2015, p. 150). George Butler ressalta a necessidade de um local onde “nosso 
povo se sinta seguro em enviar seus filhos, sabendo que estarão sob influências favoráveis ao seu 
bem espiritual” e onde jovens missionários pudessem se preparar para “ir a outros países soar a 
última mensagem de advertência”. (BUTLER,1874, p. 44).

Com a chegada do adventismo ao Brasil e a vinda do primeiro missionário em 1893, 
logo percebeu-se a grande necessidade de escolas denominacionais para a formação de obrei-
ros nativos, a fim de espalhar a mensagem por este país de proporções continentais. Apelos 
insistentes eram feitos para que jovens americanos e alemães viessem servir neste campo, mas 
poucos atendiam ao chamado devido aos enormes desafios que se apresentavam — escassez de 
recursos, infraestrutura deficiente, turbulências políticas e econômicas e obscurantismo reli-
gioso. Além disso, muitos dos pioneiros, como Augustus Stauffer e William Thurston, vieram 
como missionários de sustento-próprio.
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A primeira iniciativa educacional feita pela IASD no Brasil foi o Colégio Internacional 
de Curitiba (1896), seguida pelas escolas de Gaspar Alto (1897), Benedito Novo (1898), Santa 
Leopoldina (1898), Taquari (1898) e Porto Alegre (1899). (LINK, 2014, 72 p.). No entanto, o 
tipo de ensino oferecido até então era bastante diferente do que conhecemos hoje. As escolas 
paroquiais eram pequenas e funcionavam aos fundos da igreja, ou mesmo na casa de um mem-
bro. Geralmente havia apenas um professor e as classes contemplavam crianças de diferentes 
idades. Já a educação de jovens voltava-se principalmente à formação de colportores e obreiros 
bíblicos, e não havia uma regulamentação oficial perante o governo. O objetivo era apenas um: 
preparar pessoas para proclamar a mensagem da breve volta de Jesus.

Duas escolas se destacam na história da educação superior adventista no Brasil. A pri-
meira é o colégio de Gaspar Alto, Santa Catarina, fundado em 1897 por Guilherme Stein Jr. e 
que foi a primeira instituição adventista em sistema de internato no país. A escola atendia ao 
ensino infantil, pela manhã, e aos jovens pela tarde, com uma classe de formação de missio-
nários. Apesar do expressivo crescimento sob a direção de John Lipke, o colégio passou por 
obstáculos estruturais e logísticos que levaram à descontinuação da classe missionária e ao pos-
terior fechamento da escola. Para atender a essa necessidade, foi fundado em 1903 o colégio de 
Taquari, no Rio Grande do Sul, também em sistema de internato.

Ambos foram precursores no Brasil do modelo educacional aplicado em colégios adven-
tistas de internato nos Estados Unidos e, conforme a orientação profética, combinava estudo 
com trabalho, buscava o contato com a natureza e privilegiava em seu currículo o conheci-
mento religioso, além das matérias regulares. Contudo, levaria ainda alguns anos para que a 
IASD adquirisse a experiência necessária para fundar uma instituição de ensino no país que se 
sustentasse financeira e academicamente, com um corpo docente mais amplo, e por fim a escola 
foi fechada em 1910. Em razão disso, não houve escola missionária no país por quatro anos e 
meio, e nesse período pensou-se ser mais viável continuar com a realização de cursos de curta 
duração. (SPIES, 1913, p. 213-2015).

Mais tarde, John Lipke comentou que “por anos, sentimos a falta de uma instituição 
onde pudéssemos desenvolver talentos nativos para a obra do Senhor, mas por dois motivos 
não conseguimos estabelecer uma escola – a falta de meios e a falta de obreiros”. (LIPKE, 1918, 
p. 10). Porém, “não há nenhum entre nossos irmãos aqui que não veja a necessidade de uma 
escola de treinamento para obreiros no Brasil. Precisamos de colportores, obreiros bíblicos, 
ministros, enfermeiras, secretárias, professores etc.”. (LIPKE, 1916, p. 14-17).

Nesse ínterim, foi criado o “Grande Fundo da Educação” (PEREZ; AMARAL, 2004, p. 
131), com recursos doados à Conferência União-Brasileira após a venda da escola de Taquari, 
bem como doações obtidas por Spies na quadrienal da Associação Geral em 1909. (SPIES, p. 
2-5; RABELLO; BOEHM, 1991, p. 94). Após muito estudo e oração, em 28 de abril de 1915 
(RABELLO; BOEHM, 1991, P. 94) foi comprado de Pantaleão Teisen uma fazenda de 360 acres 
na cidade de Santo Amaro, atual bairro do Capão Redondo em São Paulo, onde foi estabelecido 
o Seminário Adventista — atual Unasp-SP.
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John Lipke foi eleito o primeiro diretor do novo colégio. Por outro lado, em razão de sua 
experiência na área, John Boehm foi designado para supervisionar as primeiras construções, 
como também o trabalho agrícola que posteriormente seria desenvolvido. Dessa forma, em 6 
de maio de 1915, o professor Paul Hennig e o casal Boehm mudaram-se para a fazenda com o 
intuito de dar início ao futuro internato. (SPIES, p. 3; BOEHM, p. 10-14).

Naquela época, o solo era de grande utilidade para a produção de tijolos, sendo mol-
dados pelos próprios obreiros e alunos, chegando a uma quantidade suficiente para iniciar a 
construção do primeiro prédio da instituição. Assim, no dia 2 de agosto, a pedra fundamental 
do prédio principal, atual prédio administrativo, foi estabelecida, no topo da colina. Ao mes-
mo tempo, diversas construções menores foram erguidas, como um celeiro, uma carpintaria e 
alguns galinheiros. Pouco a pouco, também foram construídos uma cozinha, um refeitório e 
um depósito. Havia também um armário guarda-louças feito de caixas de feira, e um dos gali-
nheiros foi adaptado como dormitório masculino até que a construção do prédio principal fosse 
terminada, assim como o celeiro. Os primeiros animais foram trazidos por Boehm – quatro 
vacas, cabras, algumas mulas e duas carroças. (BOEHM, p. 10-14).

Quanto ao setor agrícola do colégio, entre 1915 e 1916, foram feitas plantações de arroz, 
alface, batata, batata doce, amendoim, milho, feijão e cana. Além disso, cerca de 200 árvores fru-
tíferas de vários tipos foram plantadas, bem como 600 bananeiras.  Produtos de origem animal 
também era produzidos ali, como ovos e lacticínios. Além do consumo próprio, todos os pro-
dutos produzidos pelo colégio eram vendidos nas cidades de Santo Amaro e São Paulo, gerando 
uma renda extra para a instituição.

A ala direita do primeiro prédio (o atual prédio administrativo) foi inaugurada em 15 
de abril de 1916. A ala esquerda foi construída entre 1916 e 1917. Nesse prédio, já concluído, fi-
cavam os quartos dos dormitórios masculino (direita) e feminino (esquerda), cozinha, padaria, 
refeitório, salas de aula, capela e escritório do diretor. (RABELLO, 1991, p. 94).

As primeiras aulas aconteceram em 4 de julho de 1915 (LIPKE, 1918, p.4) e contaram 
com a presença de 12 alunos. Naquele mesmo ano, chegaram ainda mais cinco alunos, aumen-
tando o número para 17, ao todo. (LIPKE, 1918, p. 10; TAYLOR, 1930, p. 2-3). É interessante 
notar que esse primeiro período letivo teve apenas três meses de duração, seguido por um curso 
de colportagem que perdurou até 20 de dezembro. Isso foi feito com o objetivo de diminuir a 
disparidade educacional entre os alunos, devido à falta de um programa nacional de ensino 
como temos hoje. (RABELLO, 1991, p. 104). Passado esse período de adaptação, segundo Lipke, 
as primeiras “aulas regulares, de acordo com o plano delineado em nosso prospecto” aconte-
ceram em 15 de abril de 1916, com 25 alunos matriculados, (LIPKE, 1916, p. 1) somando mais 
dez até o final do ano (13 meninas e 22 meninos). (LIPKE, 1918, p. 10; MOREIRA, 1916, p. 6-7).

Os registros mostram que nesses dois primeiros anos os professores eram Paul Hennig 
e John Boehm, sendo que John Lipke atuava na área administrativa como diretor da institui-
ção e presidente da Missão Paulista. Já Boehm ministrava poucas aulas, como religião, inglês 
e arte culinária, uma vez que se dedicava bastante ao desenvolvimento estrutural e agrícola do 
colégio. (RABELLO, 1991, p. 104-105). Além do português, as aulas também eram ministradas 
em alemão, em vista da grande quantidade de alunos de ascendência germânica que ainda não 
dominavam bem a língua nacional. (SPIES, 1917, p. 2).
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Entre os primeiros alunos, em 1915, estavam João Moreira Castilho, Henrique Simon, Ma-
noel Pereira, Augusto Gross, Willy Hein e Willy Oelke. (LIPKE, 1918, p. 6) Já em 1916, alguns deles 
eram Alfredo Hoffmann, Elena Bartsch, Gustavo Storch, Paulo Schultz, Manoel Pereira da Silva, 
Davi Kümpel e Domingo da Silva Costa.(HENNING, 1916, p. 17-20; ARAÚJO, 1995, p. 35-37).

O desenvolvimento do número de alunos evidencia o sucesso do empreendimento e, em 
1917, já se somavam 56 jovens matriculados. Ao final daquele ano, dezenove foram chamados 
como colportores e nove como obreiros bíblicos, contribuindo assim para suprir “alguns dos 
muitos pedidos para obreiros que nos foram dirigidos”. (LIPKE, 1918, p. 1). No ano seguinte, 
o número aumentou para 65 e, devido a uma nova exigência do governo brasileiro, foi contra-
tada a primeira professora brasileira — Albertina Rodrigues da Silva (Simon) — para lecionar 
português, geografia e história do Brasil. (SIMON, 1991, p. 60). Outros três professores foram 
chamados: Germano Liedke, Blanche Davis e Manoel Kümpel. (SEVENTH-DAY ADVENTIST 
YEARBOOK, 1919).

O ano de 1919 foi marcado pelo início de uma nova administração sob a liderança de 
Thomas Wilson Steen, vindo dos Estados Unidos. Até aquele momento, o curso ministrado era 
de caráter bastante geral e apresentava pouco aprofundamento teológico. Por isso, apesar do 
interesse de Lipke em conferir um diploma correspondente ao dos colégios norte-americanos, 
não houve formatura oficial em 1918. (STORCH, 1982, p. 22). Com Steen, o curso geral (atual 
teológico) passou por uma reestruturação em seu currículo “a fim de elevar sua norma de ins-
trução, visando trazer o curso à altura correspondente aos 12 graus de colégios norte-america-
nos”. (CONCÍLIO Outonal da Comissão da Conferência Divisional Sul-Americana, 1918, p. 2). 
Ele teria quatro anos de duração e, em 1920, passou a ser chamado de curso superior, (STEEN, 
1920, p. 11) abrindo assim caminho para a primeira formatura de diplomados em 1922.

Conforme o Prospecto Anual do Seminário Adventista, de 1921, o ensino era dividido 
em três áreas: curso geral (atual teológico), normal (formação de professoras) e comercial (con-
tábil). Nos dois primeiros anos, as disciplinas eram comuns aos três cursos e abrangiam áreas 
gerais como português, matemática, inglês, história, saúde e formação profissional, bem como 
antigo e novo testamentos. A partir do terceiro ano, os cursos diferenciavam-se com algumas 
matérias específicas como preparo ministerial, homilética e Daniel e Apocalipse (teológico); 
pedagogia, prática de ensino e metodologia (normal); taquigrafia, datilografia e contabilidade 
(comercial). 

Ainda assim, continuavam tendo muitas matérias em comum de cunho religioso, como 
por exemplo doutrinas bíblicas, história denominacional, espírito de profecia e história das 
missões. (A DIREÇÃO, 1921, p. 8-9). Isso mostra que toda a escola estava voltada para um pro-
pósito missionário, como evidencia o lema da primeira turma de diplomados — Rumo ao Mar.

A tão esperada cerimônia é relatada com detalhes por Luiz Waldvogel, um dos partici-
pantes. (WALDVOGEL, 1988, p. 76-77). O evento aconteceu em um pavilhão de lona, armado 
onde hoje se encontra o prédio central. As comemorações começaram no dia 7, quando à noi-
te houve a apresentação de um musical. Na manhã do dia 9, no culto sabático, o Pr. Charles 
Thompson, então presidente da Divisão Sul-Americana, pregou sobre a grande comissão evan-
gélica e animou os alunos a levar a mensagem a todo o mundo. No meio do sermão, um pé de 
vento fez a serragem que forrava o chão se levantar em forma de redemoinho.
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A cerimônia continuou à noite, e cada aluno teve uma participação especial na solenida-
de. Rodolfo Belz, presidente da turma, deu as boas-vindas e discursou sobre a ciência moderna 
e a fé. Guilherme Denz falou sobre as perspectivas futuras e Adolfo Bergold, sobre a educação 
industrial. Luiz Waldvogel, em inglês, discorreu sobre a importância do estudo de línguas. Te-
reza Filonila falou sobre “A Providência”; Alma Meyer, “O último ano no Seminário”; Adelina 
Zorub: “Porque te amo, meu Seminário”. Isolina Avelino declamou o poema Sobre o Mar, de 
sua autoria, e todos cantaram o hino Rumo ao Mar (letra de Isolina e composição de Flávio 
Monteiro). Por fim, Domingos Peixoto pronunciou o discurso de despedida. A colação de grau 
e entrega dos diplomas aconteceu no domingo, 10 de dezembro. (CONVITE de formatura, 
1922).

Em 1922, o corpo docente havia crescido bastante e, segundo Waldvogel, era composto 
pelos seguintes professores: George B. Taylor, preceptor e vice-diretor, professor de ciências e 
matemática; Flávio Lopes Monteiro, português, história e geografia do Brasil; Pastor Emanuel 
Ehlers, Bíblia, história da civilização; Eli Miles Davis, história e Bíblia; Ida Davis, ciências domés-
ticas e costura; Margaret M. Steen, inglês, música, órgão e solfejo; Cora G. Taylor, inglês; Mable 
F. Patterson, preceptora e diretora do departamento Normal. (WALDVOGEL, 1988, p. 76-77).

É importante ressaltar que, apesar de ter havido somente nove alunos diplomados em 
1922, isso não significa que o papel do Seminário Adventista no envio de obreiros para o campo 
era pequeno naquela data. Já em 1919, referindo-se ao ano anterior, Steen reportou à Revista 
Mensal que 25 alunos haviam deixado o colégio para ingressar na colportagem. Outros torna-
ram-se obreiros e não tencionavam retomar os estudos: Henrique Simon, São Paulo; Henrique 
Stoehr, Espírito Santo; Leopoldo Nabuco, Minas Gerais; Antonietta Preuss, secretária no Rio 
Grande do Sul; Alfredo Hoffmann, escritório da Missão Paulista; José Mendes, diretor de colpor-
tagem em Pernambuco; Catharina Pinto, missionária no Rio de Janeiro. (STEEN, 1919, p. 2-3).

Em 1924, Walter Murray apresentou à Revista Mensal estatísticas impressionantes sobre 
o colégio, tornando evidente a sua relevância para o progresso da obra no Brasil. Segundo ele: 

Do mês de julho de 1915 até julho de 1923 foram matriculados 354 diferentes 
alunos. Oitenta e quatro destes entraram num ou noutro ramo da obra orga-
nizada, cento e nove matricularam-se de novo e 161 foram espalhados nas 
diferentes igrejas, como membros leigos. Destes que entraram na obra 12 são 
obreiros bíblicos ou ministros licenciados, 15 são professores, 14 são colporto-
res, 3 são diretores da obra da colportagem e representantes em outros ramos 
da obra. (MURRAY, 1924, P. 4-5).

Os formados da turma de 1922 também tiveram papel expressivo na obra adventista, 
confirmando o propósito pelo qual o Seminário foi estabelecido em primeiro lugar — prepa-
rar obreiros para suprir a grande demanda dos campos. Adolfo Bergold casou-se com Alma 
Meyer e, em 1923, ambos foram chamados para trabalhar no colégio, onde serviram por 26 
anos. Adolfo foi gerente da fazenda e, sob sua administração, a produção de gado e suco de 
uva se destacaram no mercado. Alma lecionou matemática, piano, caligrafia, datilografia, 
inglês e artes. Mais tarde, foram para os Estados Unidos, onde serviram no colégio denomi-
nacional Sandia View Academy. (GENERAL Conference of Seventh-day Adventists, 2020).
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Adelina Zorub, paulista, era filha do Pr. Elias Thomé Zorub, natural da Síria e o primeiro 
converso ao adventismo no país. (CENTRO de pesquisas Ellen G. White, 2020). Foi a única da 
turma que não se tornou obreira. Cursou enfermagem no Sanatório Adventista em Washing-
ton, Estados Unidos (JOHNSON, 1924, p. 16). E, após voltar ao seu país natal, atuou na Casa de 
Saúde do Rio de Janeiro. (HOSOKAWA, 2001, p. 113-114; ATIVIDADES dos Diplomados do 
Colégio Adventista no Campo Mundial,1939, p. 57).

Domingos Peixoto da Silva foi evangelista nos estados Minas Gerais, São Paulo, Rio 
Grande do Sul e Rio de Janeiro. Exerceu papel importante na época da Segunda Guerra Mun-
dial para a diplomacia entre a Igreja Adventista e o governo brasileiro. Na área administrati-
va, foi diretor do Colégio Adventista Brasileiro, presidente da Associação Sul-Rio-Grandense 
e vice-diretor da Casa Publicadora Brasileira. Além disso, foi líder nacional na área de relações 
públicas da Igreja por mais de 30 anos (CENTRO de pesquisas Ellen G. White, 2020) e foi o 
segundo pastor ordenado no Brasil, em 15 de março de 1928. (OLIVEIRA, 1954, p.44).

Isolina Avelino e Luiz Waldvogel foi outro casal que se formou na primeira turma de 
1922 e, juntos, serviram à Igreja na Casa Publicadora Brasileira. Ela foi poetisa, escritora, tradu-
tora e editora e ele foi redator e editor por 43 anos, sendo 30 como editor chefe. (CENTRO de 
pesquisas Ellen G. White, 2020).

Rodolfo Belz atuou como pastor evangelista em São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janei-
ro. Destacou-se na área administrativa, como presidente das Associações Paulista e Rio-Minas 
Gerais, bem como das Uniões Sul e Este Brasileiras e secretário da Divisão Sul-Americana. 
Também serviu como diretor do Colégio Adventista Brasileiro, onde foi professor de teologia. 
(CENTRO de pesquisas Ellen G. White, 2020).

Guilherme Denz, filho do primeiro adventista batizado no Espírito Santo, foi pastor 
evangelista nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Sul e São 
Paulo. Ele também se formou pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco e atuou como 
professor no Colégio Adventista Brasileiro por 22 anos. (LESSA, 1986, p. 29; LIMA, 1984, p.11). 

Por fim, Teresa Philonila dos Santos, baiana, foi convidada em 1923 para ser professora 
da escola adventista primária da igreja de São Paulo. Ela seguiu a carreira e lecionou em escolas 
denominacionais em São Paulo, Campos dos Goytacazes (RJ) (ATIVIDADES dos Diplomados 
do Colégio Adventista no Campo Mundial, 1939, p.57) e Vitória (ES). (HOSOKAWA, 2001, p. 
114, 200).

O Unasp, que já formou ao longo de seu percurso diversos pastores, contribuindo com 
a formação da história e pensamento da igreja no país com o maior número de adventistas, 
não teve um começo fácil. Contudo, sua estrutura tem crescido e agora, com quatro campus, 
aumenta a sua qualidade de ensino e serviço sendo localizados em São Paulo, Hortolândia, 
Engenheiro Coelho e o último, e mais recente, é o campus virtual, que dispõe de cursos online 
possibilitando aos alunos de diversas partes do mundo a oportunidade de estudarem e se for-
marem na Instituição. 
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Juntos somam mais de 11 mil alunos que cursam do ensino infantil até a faculdade, 
sendo muitos desses de várias regiões brasileiras além de representantes de aproximadamente 
30 países. Oferece ainda mais de 40 cursos de graduação, dentre eles Administração, Tradu-
tor e Intérprete, Direito, Ciência da Computação, Pedagogia e outros, dando aos estudantes a 
possibilidade de viverem no próprio campus na opção de residência. O processo seletivo para 
ingresso na Educação Superior da Instituição é realizado em várias cidades do Brasil. Ações 
de convênios e parcerias com instituições de educação superior de diversos continentes tem 
facilitado o intercâmbio de alunos. Atualmente muitos estudantes têm participado todos os 
anos dessa oferta, destacando convênios com instituições nos Estados Unidos, na Europa e na 
América do Sul.

 
A faculdade de Teologia também passou por mudanças mais profundas em sua estru-

tura curricular, e muitas dessas mudanças se devem ao fato da escolarização dos estudantes da 
época, de modo que havia algumas matérias que necessitavam um conhecimento maior em 
algumas áreas que, com o tempo, passaram a não ser mais tanto exigidas. Também foram reti-
radas da grade algumas matérias que se assemelhavam ao (ginasial) da época como aritmética. 
Por outro lado, houve um ajuste quanto às matérias complementares segundo as necessidades 
de um pastor no campo de trabalho, bem como no nome do seminário que, no ano de 1942, 
passou de “introdutório ministerial” à “curso de Teologia”.

Já no ano de 1955, o Seminário por passar a exigir o ensino médio, tornou-se oficial-
mente uma faculdade. Nesse mesmo ano, foi mudado o nome para Faculdade Adventista de 
Teologia (FAT). Ao passo que, em 1956, foi inaugurado o curso de “instrutora bíblica” para 
as mulheres na área de evangelização (REVISTA Adventista, 1955, p. 24) e foi aberto o “Curso 
Teológico de Extensão” que era feito nas férias de verão (REVISTA Adventista, 1955, p. 24).

Anos depois, o curso Teológico foi transferido para o campus de Engenheiro Coelho, 
onde duas turmas se estabeleceram. Nesse período de transição houve muitas implicações refe-
rentes à realização de estágio e até mesmo às oportunidades de trabalho para que os estudantes 
pudessem pagar o curso, dentre outras. Contudo, com o passar do tempo, o novo IAE foi se 
reestruturando e encontrando meios para solucionar cada obstáculo.

Em 14 de julho de 2003, a FAT recebeu a aprovação do Ministério da Educação (MEC). 
Esse processo concedeu aos futuros formandos um curso reconhecido e que ao mesmo tempo 
não perdesse a identidade adventista. (RODOR, 2013). Já em 2012, o currículo foi reestruturado 
para o ano de 2013 com mudanças quanto ao número total de horas e disciplinas, acréscimo 
de umas poucas novas disciplinas, alteração no nome de várias disciplinas. Mais de 120 alunos 
ingressaram no curso anualmente e uma média próxima a 100 novos pastores são formados. 
Em 101 turmas de teologia o Curso já formou 3.841 pastores.

Apesar das mudanças, os ideais do curso continuam os mesmos: preparar pastores com 
um destacado senso de missão, zelosos no estudo da Palavra de Deus e do Espírito de Profecia 
a partir de uma educação que prima pelo desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, 
mentais e espirituais.
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Tendo como alvo a frase na placa em destaque na entrada do Unasp, campus Engenhei-
ro Coelho, em ocasião do lançamento da Pedra fundamental pelo Pastor Neal Nilson, presiden-
te mundial da IASD em 17 de junho de 1984: “Nesta colina, pela graça de Deus, será edificada a 
Universidade Adventista do Brasil, para educação e salvação dos jovens e engrandecimento da 
Pátria”, o UNASP tem investido na formação de servidores e alunos, e no aprimoramento de 
sua infraestrutura a fim de poder cumprir sua missão educacional com excelência. Ao trilhar 
o caminho constante em prol da efetivação de um sonho, a visão 2030 traz consigo o anseio de 
estruturar-se como universidade, que trará diversos  benefícios técnico-administrativos, tais 
como maior  autonomia na abertura de cursos de graduação; acesso a financiamento público e 
privado para linhas  de pesquisa; maior credibilidade para a internacionalização da pesquisa e 
do ensino, dentre outros, para que haja mais condições ao Unasp de fazer a diferença na socie-
dade como instituição de formação acadêmica e profissional.

Como o lema da turma pioneira propunha “Rumo ao Mar”, os diplomados pelo Semi-
nário Adventista partiram das colinas do Capão Redondo em Santo Amaro, São Paulo, para 
enfrentar o campo missionário desafiador. A missão, hoje, permanece com o objetivo de educar 
no contexto dos valores bíblicos para um viver pleno e para a excelência no serviço a Deus e à 
humanidade, aliada à visão institucional de educação que é ser reconhecida pela excelência nos 
serviços prestados, pelos seus elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de 
seus egressos.
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ESTUDO SOBRE OS DINOSSAUROS NA LITERATURA BÍBLICA E 
ADVENTISTA

Davi Vieira de Amorim1

Renato Stencel2

Resumo: Desde o século 19, o tema dos dinossauros tem aparecido de forma recorrente na 
literatura da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Com as constantes descobertas de fósseis desses 
animais, muitos estudiosos buscam conciliar o relato bíblico da criação do mundo e a coexis-
tência desses seres (uma vez que eles, por princípio, eram usados por cientistas não denomina-
cionais como evidência da evolução). O objetivo deste artigo é investigar a percepção adventista 
quanto ao assunto, desde os primórdios até o início do século 21, analisando o desenrolar das 
discussões e as influências envolvidas. Para a realização deste trabalho foi utilizado o método 
de análise bibliográfica. Dentre os principais autores pesquisados estão Ellen G. White, George 
M. Price, James L. Hayward, Samuel P. Tregelles, e Francis H. Nichols. A pesquisa conclui que 
não há uma posição definida da Igreja quanto ao tema, sendo que a crença da origem dos dinos-
sauros por criação divina ou amalgamação é clara e compreensível dentro de seus respectivos 
contextos hermenêuticos.

Palavras-Chave: Dinossauros; origem; dilúvio; amalgamação.

1 Graduando do 5° semestre de Teologia na Faculdade Adventista de Teologia na Univer-
sidade Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho- SP.
2 Doutor em História da Educação, diretor do Centro de Pesquisas Ellen G. White – 
UNASP e do Centro Nacional da Memória Adventista. Professor de História da Teologia na 
Faculdade Adventista de Teologia do UNASP – EC e do Departamento de Pós-graduação em 
Teologia do UNASP – EC
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1. INTRODUÇÃO

O século 19 foi marcado por grandes inovações científicas. Com o impulso do 
pensamento iluminista, este período foi marcado por uma independência da sociedade quanto 
aos meios primitivos de construção e manutenção social. As pessoas poderiam circular por 
lugares distantes em menos tempo, com o advento da locomotiva e dos navios a vapor; não 
dependeriam mais da luz solar nem do gás das lamparinas, pois poderiam manter-se vívidos no 
período noturno com o advento da luz elétrica; automóveis, dirigidos pela Ford, incendiavam o 
mundo, e tudo isso culminava em fortalecimento de uma sociedade econômica e culturalmente 
estatizante. Neste sentido, a filosofia e a religião começaram a perder espaço na vida do homem 
moderno. Esta segregação amplia-se mais com a formulação das teorias evolucionistas de 
Charles Darwin e o socialismo de Karl Marx.

Neste contexto surge o tema que, por princípio, fortaleceria o pensamento antirreligiosos 
e colocaria em xeque o relato bíblico e sua literalidade: os dinossauros. O documento mais 
antigo acerca de descobertas de ossos de dinossauros, foi a descrição de um fêmur de um 
megalosauro, em Oxfordshire, Inglaterra, feita por Robert Plot em 1677, na qual ele descreveu 
como “um grande osso de homem ou ao menos de outro animal” (WEISHAMPEL, DODSON, 
OSMÓLSKA, 1990, p. 2. Tradução Nossa). Na era moderna, a primeira descoberta foi em 1818, 
próximo de Stoniesfield em Oxfordshire, na qual o pesquisador Buckland descreveu em 1824 
como um Megalosauros, “grande lagarto” (idem, 1990). A partir disso, várias descobertas se 
seguiram em toda a Europa.

Em 1841 o biólogo Robert Owen codifica o termo dinossauro (terrível lagarto), que 
segundo ele, foram animais que viveram no período mesozoico, antes da era dos mamíferos 
(analisando dentro de uma progressão evolucionista). Entre 1858 e 1892 vários esqueletos de 
dinossauros estavam montados e, em 1896 o doutor Marsh cataloga 20 por cento dos dinossauros 
que nós conhecemos hoje (idem, 1990).

Mas as descobertas geológicas por si só, não apresentam um quadro informativo por 
completo. Sobre isso, o paleontólogo Michael J. Benton diz:

Como a maioria dos paleontólogos, às vezes me sento na cama durante a noite e 
me pergunto se o registro fóssil é informativo ou não. Charles Darwin escreveu 
sobre a “imperfeição do registro geológico”, e ele estava bem ciente de que a 
maioria dos organismos nunca são fossilizados, e por isso os paleontólogos 
não têm acesso a grande parte da vida primitiva (BENTON, 2008, p. 6).

A teoria quanto a existência dos dinossauros mudou ao longo dos anos. Atualmente, a 
teoria mais comum é de que os dinossauros vieram a existência 215 milhões de anos atrás, frutos 
de variações climáticas, geológicas e radioativas que promoveram a proliferação e adaptação 
destas espécies (SERENO, 1999).

Mas apesar de ser a mais aceita, esta teoria não fica isenta de discordância por parte 
da própria academia cientifica. Tratando das três diferentes dimensões que buscam retratar a 
origem dos dinossauros, o paleontólogo Kevin Padian afirma que “nenhuma destas dimensões 
sozinhas respondem à questão dos dinossauros, e às vezes fornecem implicações conflitantes” 
(PADIAN, 2013, p.423. Tradução Nossa).
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Considerando toda esta diversificação quanto ao tema, o seguinte artigo tratará o assunto 
dentro do viés bíblico e da literatura adventista, uma vez que a compreensão é estudada por 
estudiosos membros de instituições de pesquisas pertencentes a esta denominação. O presente 
artigo analisará o entendimento dos maiores estudiosos bíblicos em geral quanto a questões 
específicas concernentes a aparição de possíveis dinossauros no Texto Sagrado e a compreensão 
de estudiosos adventistas, a partir da Bíblia e dos escritos de Ellen G. White.

2. BÍBLIA

É de comum entre muitos teólogos e linguistas bíblicos que a palavra dinossauro 
(dinosaurus no grego, que significa lagarto terrível) não aparece na Bíblia. Há três possibilidades 
defendidas pelos estudiosos, na qual serão analisadas no original hebraico e na tradução grega 
da Septuaginta (a mais antiga versão do Antigo Testamento).

2.1. No texto Hebraico

 A primeira e mais comum dos casos é o que aparece em Jó 40:15 e 41:1, onde o autor 
bíblico aponta dois animais, o ְּבֵהמֹות (“behemót”) e o ִלְוָיָתן (“liv’yatán”), na qual não há nenhuma 
referência conhecida no reino animal hoje. Mas isso não garante que estes animais, em específico, 
sejam dinossauros. Sobre este ponto, o geólogo Raul Esperanto, em seu artigo “Dinossauros, a 
Bíblia fala sobre eles?” comenta:

A Bíblia menciona duas estranhas criaturas: beemote (Jó 40:15-18) e leviatã 
(Jó 41:1), que alguns interpretam como possíveis exemplos dos dinossauros 
pós-diluvianos. Entretanto, a maioria dos eruditos não aceita essa explicação, 
e esses termos são geralmente traduzidos respectivamente como hipopótamo e 
crocodilo. Não estão relacionados aos dinossauros (ESPERANTO, 2009, p.6).

Outra suposta teoria para a aparição dos dinossauros nos textos Sagrados é o uso 
das palavras hebraicas ִמין (“min”) e ַּתִּנין (“tannin”). A primeira aparece em grande parte no 
pentateuco1, mas é fortemente estudada em Gênesis 1:24, na qual o doutor William L. Holladay 
aponta duas traduções: “tipo” e “espécie” (HOLLADAY, 2010). O comentário Bíblico Adventista 
salienta que a palavra engloba todos os tipos de espécies, não dando margem para afirmar 
uma em específico (NICHOL, 2012). A segunda, aparece em todo o Antigo Testamento2, mas 
especialmente é analisada em Genesis 1:21, na qual o doutor Samuel P. Tregelles traduz como 
“grande monstro do mar” ou “variedades de peixes” (TREGELLES, 1964). O doutor Clifford 
Goldstein, em um artigo publicado na Adventist Review, argumenta:

Além disso, a menos que você acredite que Deus criou os dinossauros nos 
primeiros seis dias, a linha de fábrica é bastante rebuscada, não é? Bilhões 
de anos atrás - o quê? Então devemos também acreditar que os produtos 
químicos orgânicos, por si próprios, se organizam em células vivas que podem 
se reproduzir, e por conta própria. (GOLDSTEIN, 2018, p. 1. Tradução Nossa).

1 Gn.1:21,24, 25; 6:20; 7:14; Lv.11:14-16,19,22,29; Dt. 14:13-15,18. Esta palavra também aparece em 
Ezequiel 47:10.
2 Gn.1:21; Ex.7:9-10,12; Dt. 32:33; Ne. 2:13; Jó 7:12; Jó 30:29; Sl. 44:19; 74:13; 91:13; 148:7; Is. 13:22; 27:1; 
34:13; 35:7; 43:20; 51:9; Jr. 9:11; 10:22; 14:6; 49:33; 51:34,37; Ez. 29:3; 32:2.
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Há uma terceira possibilidade, muito pouco creditada, mas importante de ser citada. Ela 
foi apresentada em um artigo da Ministry Magazine, na edição de abril de 1978, onde o doutor 
Robert F. Correia afirma que Gênesis 6:4 pode-se referir aos dinossauros, uma vez que Ellen 
White afirmou ter existido animais gigantes antes do dilúvio (CORREIA, 1978 cf. WHITE, 
1945). No entanto, ao comentar sobre este texto, a escritora diz:

Havia muitos gigantes, homens de grande estatura e força, afamados 
por sua sabedoria, hábeis ao imaginar as mais artificiosas e maravilhosas 
obras; sua culpa, porém, ao dar rédeas soltas à iniquidade, estava em 
proporção com sua perícia e habilidade mental (WHITE, 2007, p.54).

Fazendo uma análise do original deste texto, a palavra hebraica que ali aparece é 
 ,”Sobre esta palavra, Tregelles afirma referir-se a homens de “grande estatura .(nefilim) ְנִפיִלים
mas também está relacionado a “caídos”, “rebeldes” e “apostatas” (TREGELLES, 1964). O 
Comentário Bíblico Adventista segue a mesma linha de interpretação. O livro destaca:

Esses “gigantes”, nefilim, não eram produto de casamentos mistos, como 
alguns sugerem. [...] Uma vez que nessa época toda a raça humana era de 
grande estatura, pode ser que a palavra designe o caráter, em vez da estatura. 
[...] Dotados de inteligência e habilidade, eles devotaram persistentemente 
suas capacidades físicas e intelectuais à gratificação do próprio orgulho e das 
paixões, e a opressão do próximo (PP. 80,84,90). (DEDEREN, 2012, p.238).

2.2 Na Septuaginta (LXX)

É importante fazermos uma análise destas palavras na tradução da LXX, uma vez que 
esta tradução é mais antiga do que os textos hebraicos que temos hoje, e que pode oferecer uma 
interpretação mais próxima do que seria o significado da palavra original hebraica do texto.

Analisando o texto de Jó 40:15, a palavra traduzida de beemont, na LXX é tería (θηρία). 
Esta palavra vem da mesma raiz de teríon (θηρίον), que segundo Henry George Liddel e Robert 
Scott, significa um “animal selvagem”, “besta hostil e odiosa para o homem” (LIDDEL, SCOTT, 
1897). Esta mesma palavra aparece em Apocalipse 13, ao tratar das duas bestas: uma que se 
levanta da terra, e a outra que se levanta do mar. Tratando do texto de Jó 41:1, a LXX traduz a 
palavra leviathan para “draconta” (δράκοντα), fruto da mesma raiz da palavra dracon (δρáκων), 
que Liddel e Scott identificam como “dragão” ou “serpente” (Idem,1897). Esta palavra aparece 
em Apocalipse 12, ao retratar o conflito do dragão (diabo) e Miguel. Marvin H. Pope argumenta:

A LXX delineia theria, “animais”, que é similar ao targum, mas a vulgata e a 
Syr. traduzem a palavra referindo-a a um único animal. Alguns intérpretes 
têm entendido que o termo pode se aplicar para o elefante. Contudo, desde 
Bochart, críticos mais modernos têm identificado este animal como o 
hipopótamo (POPE, 1974, p.320. Tradução Nossa).

Dentro da perspectiva de Genesis 1:24, a LXX a palavra min do hebraico é traduzida 
por tretápoda (τετράποδα), do grego, no qual Liddel e Scott identifica como referindo-se a 
“quadrúpedes” ou “animais de quatro patas” (Idem, 1897). A outra palavra, tannin, que se 
encontra em Gênesis 1:21, o texto da Septuaginta aponta a palavra kéte (κήτη), no qual os 
mesmos especialistas traduzem para “monstros” ou “peixes grandes” (Idem,1987). Sobre este 
ponto, o Comentário Bíblico Adventista diz:
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Pela segunda vez a palavra criou, “bara”, é usada no Capítulo 1 para indicar 
a introdução de algo totalmente novo: a criação de animais. Ao executar a 
sua palavra, Deus criou os grandes animais marinhos, tanninim. A tradução 
“baleias” (ARC e KJV) tem um escopo limitado. A palavra tem diferentes 
significados, como “serpente” (Êx. 7:9, 10,12), e “dragão” (Is. 51:9, Ez. 29:3, 
ARC), mas deve significar “monstro marinho” nesta passagem, como no 
Salmo 148:7. [...] Como no caso das plantas criadas no terceiro dia, é feita 
a declaração de que tanto os peixes quanto as aves foram criados “segundo 
as suas espécies”, indicando explicitamente que as diferentes espécies de 
animais foram estabelecidas na criação [...] (DEDEREN, 2012, p.195-196).

A última palavra a ser averiguada é nefilim, de Gênesis 6:4. A LXX faz uma equivalência 
no grego com a palavra gigantes (γίγαντες), na qual Liddel e Scott traduzem por “gigantes” 
(LIDDEL, SCOTT, 1897). Sobre este ponto, o E. A. Speiser comenta que este nome está em 
paralelo com Números 13:33, que retrata do relatório dos espias de Israel quanto a Terra 
prometida, e que constataram a presença de homens grandes (SPEISER, 1964).

Mais uma vez, é notório perceber que não há como afirmar a presença dos dinossauros 
na Bíblia Sagrada, mas apenas cogitar possibilidades ou propor especulações.

3. A ORIGEM DOS DINOSSAUROS NOS ESCRITOS DE ELLEN G. WHITE

 É de comum acordo entre os especialistas que Ellen G. White não menciona o termo 
dinossauros em seus escritos. Por ser uma palavra usada primariamente em seus dias, com 
base em recentes descobertas de animais fossilizados, alguns supõem que ela tenha retratado 
indiretamente esses animais em seus escritos.

 A primeira declaração encontra-se no livro Spiritual Gifts, volume 3, na qual Ellen G. 
White afirma que “Toda espécie de animal que Deus criou foi preservada na arca. As espécies 
confusas, as quais Deus não criou e eram resultado de amálgama, foram destruídas pelo dilúvio.” 
(WHITE, 1945, p.75).
 
 Em resumo, a escritora afirma que existia animais frutos de amalgamação. Por possuírem 
características disformes e até mesmo monstruosas, há uma possível associação dos dinossauros 
como um dos animais amalgamados citados por ela. Porém, sem nenhuma afirmação específica 
de White com relação a isso, as discussões ficam no campo das especulações.

 Outro texto, no qual se levanta a hipótese da presença destes monstros pré-históricos, é 
oriundo do mesmo volume dessa série, onde White aponta que:

Ossos de homens e animais são encontrados no chão, montanhas e vales, o 
que demonstra que homens e animais muito maiores habitaram na terra no 
passado. Foi-me mostrada que animais enormes e poderosos, os quais não 
existem mais, existiram antes do dilúvio. (WHITE, 1945, p. 121).

Ao analisar esta frase, em paralelo com a anterior, fica uma dúvida: seriam estes animais 
que foram extintos no dilúvio, os mesmos animais frutos de uma amalgamação? Sobre a extinção 
dos dinossauros, George McCready Price comenta: “Os dinossauros eram verdadeiros répteis; 
e muitos desses grupos ainda sobrevivem hoje, como os crocodilos, os lagartos e as cobras” 
(PRICE, 1952, p.2. Tradução Nossa).
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No terceiro texto, novamente pertencente a série Spiritual Gifts volume 3, a autora 
comenta “Há uma classe de animais muito grandes que pereceu no dilúvio. Deus sabia que a 
força do homem diminuiria e que esses animais mamutes não poderiam ser controlados por um 
homem debilitado.” (WHITE, 1945, p. 121). Sobre este texto, Raul Esperanto, argumenta: “Ellen 
White também não os menciona, e não estamos absolutamente seguros quanto ao significado 
de sua afirmação referente a ‘animais muito grandes’ (ESPERANTO,2009, p.9).

Como pode-se notar, não há nada nos escritos proféticos que apontem a origem dos 
dinossauros, mas apenas possíveis especulações quanto alguns textos, que não são claros para 
resolver a questão.

3.1. Amalgamação

Na época de Ellen G. White, a palavra amalgamação era comumente usada para 
referir-se a união entre raças, ou união entre negros e brancos (DOUGLASS, 2001). No 
dicionário de Cambridge, amalgamação (amalgamation em inglês), refere-se a união de grupos 
organizacionais, ou adesão de grupos separados. Este mesmo significado é usado pelo dicionário 
de Oxford (WEHMEIER, 2000). Sobre o referido tema, Francis D. Nichol afirma: “A acepção 
primária da palavra ‘amalgamação’ indica a fusão de certos metais, envolvendo especialmente o 
mercúrio” (NICHOL, 2020, p. 245).

Mas, qual o significado da palavra amalgamação utilizada por Ellen G. White? Em um 
texto do Spiritual Gifts III, a autora diz:

Mas se havia um pecado acima de outros que exigia destruição da raça 
pelo dilúvio, era o nefando crime de amalgamação de homem e animal, 
que desfigurava a imagem de Deus, e causava confusão por toda parte. 
Era propósito de Deus destruir por um dilúvio aquela poderosa e longeva 
raça que havia corrompido diante do Senhor (WHITE, 1945, p.64).

Acerca desta citação, Nichols argumenta

Acreditamos que o significado da frase em questão seja este: “amalgamação 
de homem e [de] animal”. Dessa forma, a passagem estaria falando da 
amalgamação de diferentes etnias e da amalgamação de diferentes raças de 
animais. A construção gramatical e o uso comum do termo “amalgamação” 
nos permitem entender que a preposição “de” está implícita (NICHOL, 2020, 
p.245).

Além do sentido de mistura de raças, Ellen White emprega o mesmo texto para tratar da 
união de crentes fiéis e mundanos. Esta preocupação em relação a possível união de homem com 
animal, ou homem com homem e animal com animal, dá-se pelo fato de colocar em voga uma 
relação estrita dos monstros antigos (que eram frutos de uma mistura de humanos e animais), 
descredibilizando os seus escritos. Sobre isso, Nichols afirma que:

[...] todo o teor dos escritos de Ellen White fornece um testemunho forte contra 
a alegação de que ela está procurando apresentar como fato algumas histórias 
antigas sobre a união de homens e animais e a respectiva descendência deles. 
Seus escritos não são maculados com antigas fábulas fantasiosas. Eles têm um 
caráter fortemente prático (NICHOLS, 2020, p.245).
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Esta preocupação é recorrente entre os estudiosos adventistas. No intuito de não 
criar conflito com a ciência, o método científico começou a ser parâmetro para interpretação 
dos Testemunhos. Acerca da ciência, por exemplo, Nichols afirma que em debates com 
evolucionistas, os adventistas que buscaram defender este termo, como geralmente é entendido 
e aparece no texto, foram derrotados (NICHOLS, 2020).

Porém, tratando sobre a segurança do método científico para as interpretações, o filósofo 
Karl Popper argumenta: “A ideia equivocada da ciência trai a si mesma no desejo de estar correta; 
porque não é a posse de conhecimento, de verdade irrefutável, que produz o fazer científicos, 
mas sua busca persistente e incansável pela verdade (POPPER, 1968, p. 281. Tradução Nossa).

A ciência moderna, como é defendido por Popper, não é a interpretação absoluta das 
coisas, mas pensamentos especulativos como um dos meios de interpretar a natureza. No livro 
Educação, Ellen White faz um alerta quanto a busca de harmonizar Bíblia e Ciência em todo 
tempo. Apesar de não se referir aos seus escritos, o princípio poderia ser aplicado aos mesmos, 
uma vez que estes também são inspirados. Ela diz:

Inferências erroneamente tiradas dos fatos observados na Natureza têm, 
entretanto, dado lugar as supostas divergências entre a ciência e a revelação; e 
nos esforços para restabelecer a harmonia, tem-se adotado interpretações das 
Escrituras que solapam e destroem a força da Palavra de Deus (WHITE, 1997, 
p.128).

Em suma, é coerente afirmar que o debate quanto ao assunto da origem dos dinossauros 
e amalgamação nos escritos de Ellen G. White estão ainda indefinidos em seus parâmetros. 
Mas, deve-se atentar que, a busca incessante por respostas usando como chave hermenêutica o 
método científico, não oferece uma interpretação segura dos textos, além do risco de colocar em 
xeque a autoridade dos escritos inspirados.

4. AS PUBLICAÇÕES DA REVIEW AND HERALD QUANTO A ORIGEM DOS 
DINOSSAUROS

Nenhuma das publicações oficiais da Review and Herald apresenta uma posição oficial 
quanto a origem dos dinossauros, dentro de uma perspectiva Bíblica Adventista (HAYWARD, 
1993). A primeira vez que aparece a palavra dinossauros em uma publicação oficial adventista 
é em 1878, na edição N°24. Nesta impressão consta um curto parágrafo no qual é descrito uma 
descoberta científica feita em Morrison, Bear Creek53. O que chama atenção é que o título desta 
seção é Antediluvian Monsters (Monstros antediluvianos), uma expressão similar que aparece 
nos escritos de Ellen White, onde ela descreve animais muito grandes que pereceram no dilúvio 
(LITTLEJOHN, 1878 cf. WHITE, 1945).

A Igreja estava mais preocupada em resolver os dilemas entre a ciência e a Bíblia, do 
que necessariamente discutir o tema dentro do viés da Igreja. Por isso, não se segue declarações 
claras acerca deste assunto até o ano de 1978, com a publicação do livro “Dinosaurs” (“Os 
Dinossauros”, na versão portuguesa) dos autores Ruth Wheeler e Harold G. Coffin, para o 
público infanto juvenil. Nesta obra, eles afirmam:

3 Tratando desta descoberta, o dr. William Shea comenta: “A formação Morrison, de 100 metros de espessura, 
que contém os restos de muitos dinossauros, se estende sobre mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, e o 
grupo Shinle, que encerra madeira petrificada, cobre 800 mil quilômetros quadrados” (SHEA, 1997).
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Como foi que os dinossauros chegaram à existência? [...] a Bíblia 
nos diz que Deus criou vários tipos de plantas e animais durante a 
Semana da Criação [...]. O pecado resultou em mudanças nos animais e 
plantas criados por Deus. Como consequência do pecado, apareceram 
algumas coisas como espinhos, cardos, garras, presas e ferrões. O 
pecado resultou em mudanças que fizeram com que alguns dinossauros 
se tornassem ferozes e feios (WHEELER, COFFIN, 1978, p. 21-22).

Este livro foi divulgado como “recomendados” da Review and Herald até 1979. No 
entanto, 7 anos depois do lançamento deste livro, o editor da revista, Eugene F. Durand, publica 
um artigo em 1985, sob o título “Dinosaurs Dilemma” (O dilema dos dinossauros). Neste artigo, 
Durand fundamenta-se no texto de Ellen G. White no qual ela afirma que os animais frutos de 
amalgamação não entraram na arca de Noé, mas foram destruídos no dilúvio (WHITE, 1945). 
Assim sendo ele afirma:

Parece que os dinossauros se enquadram nesta última categoria. Pode haver 
alguma verdade na ideia de que “o homem está aqui porque os dinossauros 
desapareceram”, e que Deus os destruiu para tornar mais fácil para os humanos 
sobreviverem após o Dilúvio (DURAND, 1985, p.13. Tradução Nossa).

Como percebe-se, existia um conflito de opiniões sobre o assunto, onde um dos palcos 
era a Review na Herald. A discussão parece ficar mais acalorada quando em 1993, o cientista 
James L. Hayward escreve um artigo de capa respondendo perguntas de pessoas acerca da 
origem dos dinossauros – fruto de uma grande aceitação popular destes animais.

Neste mesmo ano, foi lançado o primeiro filme da série Jurassic Park (Parque dos 
Dinossauros). Discordando da ideia de que os dinossauros foram frutos de amalgamação, o 
autor afirma: “Os dinossauros, creio eu, fizeram parte do maravilhoso desfile da vida ordenado 
pelo Criador”. (HAYWARD, 1993, p. 14. Tradução Nossa).

Além disso, comentando sobre o mesmo texto de Spiritual Gifts tratado no artigo do 
pastor Eugene F. Durand, Hayward comenta:

O criacionista adventista Frank Marsh, por outro lado, rejeitou a ideia de que 
o amálgama pudesse ter causado mudanças tão dramáticas nos animais. Ele 
acreditava que Deus fez os dinossauros com outros répteis e mamíferos no sexto 
dia da Criação. Embora a opinião de Marsh tenha recebido pouca publicidade 
na igreja, é consistente com a opinião de criacionistas não adventistas como 
Duane Gish, do Institute for Creation Research (HAYWARD, 1993, p. 13. 
Tradução Nossa).

Este artigo gerou muita repercussão naquele ano. Na seção de “cartas” da Review, criou-
se um bloco chamado “Dinosaurs and Other Saurs”, onde pessoas escreviam textos comentando 
sobre as publicações relacionadas ao assunto. Dois meses depois do artigo de Hayward, um o 
pastor adventista Kris Widmer escreveu uma crítica a revista, dizendo:

Acredito que tenha sido apenas uma coincidência que a capa e a contracapa 
da edição de 12 de agosto tenham sido dedicadas a essas feras antigas, e 
não “minha Review” sucumbindo à dinomania! Foi colorido e interessante, 
mas inoportuno, na minha opinião. Por favor, mais fotos de capa de Jesus, 
a igreja, Seu corpo e as pessoas tomando sua posição pelo Senhor. Afinal, a 
Review é o jornal da igreja! “Gostaríamos de ver Jesus”, não sensacionalismo 
e identificação com a cultura pop! (WIDMER, 1993, p.2. Tradução Nossa).
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Por outro lado, o pastor Gregory Hoenes, na mesma seção de cartas da Review, acerca 
do artigo do doutor James L. Hayward, diz:

Tive de escrever para expressar minha gratidão por “Dinosaurs”, de James 
L. Hayward. Agora, não posso mais dizer que esse é um problema biológico 
ao qual ainda não vi os adventistas responderem de forma satisfatória. Sua 
franqueza e compromisso com os fatos devem estabelecer novos padrões para 
os ensaios denominacionais sobre tópicos dessa natureza (HOENES, p.2, 
1993. Tradução Nossa). 

De todo este panorama, pode-se perceber as divergências deste assunto, no que diz 
respeito ao ambiente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Além disso é notável a influência 
fruto da popularização dos dinossauros e a chamada “dinomania” (expressão que caracteriza a 
grande aceitação popular dos dinossauros) na percepção dos estudiosos adventistas quanto as 
origens dos dinossauros.

5. AS PUBLICAÇÕES DA SIGNS OF THE TIMES QUANTO A ORIGEM E EXTINÇÃO 
DOS DINOSSAUROS

O primeiro artigo oficial na qual discorre academicamente sobre os dinossauros, nesta série 
de revistas, foi no ano de 1918, na edição de novembro. Em um texto, intitulado Preserved from 
Flood (Preservados do Dilúvio), o biólogo George McCready Price define o que seria os dinossauros, 
e a sua extinção dentro do relato Bíblico. Apesar de não citar diretamente quanto a origem dos 
dinossauros (se foram criados por Deus ou fruto de uma mutação genética), o autor argumenta:

Cada um que já visitou qualquer um dos grandes museus contemplou com 
espanto que não deixa de ser misturado com horror sobre esses esqueletos 
de monstros pré-históricos que antes perambulavam por ali, e a maioria das 
pessoas que veem esses ossos, realiza uma prece silenciosa de agradecimento 
por tais criaturas não serem mais encontrados vivos na Terra (PRICE, 1918, 
p. 2. Tradução Nossa).

A expressão “monstros pré-históricos” é similar que apareceu na edição de junho de 
1878, da revista Review and Herald. Este termo reverbera nos escritos de Ellen G. White, quando 
ela trata de animais antediluvianos que foram destruídos por Deus por não serem criados por 
Ele. Isso fortalece-se ainda mais pelo fato dos trabalhos de George McCready Price serem 
fortemente influenciados pelos escritos de Ellen G. White.

Em outro artigo publicado, 6 anos depois, no volume 51, N° 34, Price aponta algumas 
características singulares com relação a extinção destes animais. Citando no fim do artigo o 
texto de II Pedro 3:6, o autor salienta o dilúvio como a causa mais provável para a extinção 
destes animais (PRICE, 1924).

No entanto, um ano depois, o então professor de Biologia do Colégio da União do Pacífico 
(Pacific Union College), Haroldo W. Clark, em seu texto, intitulado The Earth speaks to the 
Evolutionists (A terra fala para os Evolucionistas), buscou demonstrar as evidências que apontam 
a coexistência de humanos e dinossauros no mesmo período, a partir de um achado arqueológico 
na região de Hava Supai Canyon, no Arizona. Usando o texto de Jó 12:7-9, Clark comenta:
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Então, podemos chamar a atenção do Dr. Osborn [evolucionista] para o fato 
de que o texto de Jó nos fala para ouvirmos a voz da terra como uma evidência 
de que “O Senhor criou isso”, e não foi fruto de forças naturais no processo de 
evolução (CLARK, 1925, p. 3. Tradução Nossa).

Apesar de estar respondendo aos evolucionistas, o autor afirma que Deus criou os 
dinossauros. É a primeira afirmação feita na série de revistas da Signs of Times, quanto a este 
assunto. Em 1935, George McCready Price publica outro artigo sobre o tema, intitulado Bones, 
Bones (Ossos) no qual ele mantém as ideias apresentadas onze anos antes, quanto a extinção 
dos dinossauros. Ele comenta:

Uma coisa que a respeito deste fenômeno nós temos que considerar: é que 
todas essas criaturas - plantas, peixes, mamíferos, e enormes répteis - parecem 
ter sido muito repentinamente opressos e soterrados pela água em movimento; 
e estamos tentando atribuir a mesma causa para todos esses casos. E isso 
significa o Dilúvio (PRICE, 1935, p.5).

Há maior preocupação de grande parte dos estudiosos adventistas em combater as 
teorias evolucionistas, dentro dos limites científicos, do que reivindicar as suas crenças dentro 
de um viés teológico ou doutrinário- como foi afirmado em um editorial da revista em 1925 
(BAKER, 1925).

Porém, na seção Your Bible Questions Answered (Suas questões bíblicas respondidas), 
em 1952, é publicado a pergunta de um leitor acerca dos tipos de animais foram preservados na 
arca. Em resposta, tratando dos dinossauros, Price responde: “Os dinossauros eram verdadeiros 
répteis; e muitos desses grupos ainda sobrevivem hoje, como os crocodilos, os lagartos e as 
cobras” (PRICE, 1952, p.2. Tradução Nossa).

Em um artigo publicado em 1961, intitulado The Earth . . . Shall Teach Thee (a Terra...
devo te ensinar), Richard H. Utt afirma o dilúvio como uma catástrofe universal responsável 
pela extinção dos grandes animais que não vemos hoje, como os dinossauros (UTT, 1961). O 
Dr. Richard H. Utt, tratando dos possíveis motivos para a extinção dos dinossauros, comenta:

O livro de Deus declara que, na época do grande dilúvio, “morreram todos 
os seres vivos que se moviam sobre a terra: aves, animais domésticos, animais 
selvagens, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra[...]” (Gênesis 
7: 21) - exceto aqueles animais salvo vivo na arca. Será que dinossauros, por 
algumas razões óbvias, foram excluídos da arca? Temos apenas que aceitar 
o relato do dilúvio como verdadeiro, e as páginas que faltam dessa “história 
misteriosa” podem ser fornecias logicamente (UTT, 1961, p.21. Tradução 
Nossa).

Em resumo, é notório perceber a preocupação dos criacionistas adventistas em 
estabelecer um diálogo harmonioso com a Ciência. É o que exposto pelo doutor Francis D. 
Nichol, em seu artigo, Amalgamação e os Escritos de Ellen White, no qual ele comenta:

Poderíamos deixar a questão assim, considerando as duas afirmações dela 
em Spiritual Gifts como estando além do alcance de investigação ou prova. 
A própria Bíblia contém algumas afirmações parecidas, como todos os 
estudantes das escrituras bem sabem. No entanto, há outra explicação para 
as passagens que falam sobre a amalgamação, a qual é mais satisfatória e evita 
qualquer conflito com o método científico (NICHOL, 2020, p. 245).
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Assim como nas séries de artigos da Review, não há uma definição clara quanto a origem 
dos dinossauros dentro de um escopo bíblico cristão adventista, o que torna visível o conflito de 
conceitos dentro da Igreja quanto ao assunto. Apesar de na Signs of the Times não terem tantas 
divergências de ideias quanto na Review – possivelmente por ser uma revista mais aberta para 
um público externo fora da Igreja.

6. A ORIGEM E EXTINÇÃO DOS DINOSSAUROS NA REVISTA YOUTH’S 
INSTRUCTOR

A primeira vez que aparece a palavra dinossauros nesta série de revista é em 1902, edição 
50, n°1, em um curto parágrafo onde constata uma descoberta de fósseis nos estados de Nova 
Jersey, e no Kansas. Ao total, 26 artigos desta revista, entre os anos de 1902 e 1969, usam a 
palavra dinossauros em seus textos.

A primeira vez em que um artigo trata especificamente sobre o assunto referido foi 
em 1933, edição 81, n°28, na seção Counsel Corner. Escrito pelo biólogo George M. Price, o 
texto trata de questões quanto a existência dos dinossauros, a veracidade dos fósseis, a datação 
dos esqueletos, e a possível relação da extinção dos animais com o dilúvio. Tratando sobre a 
formação dos fósseis, Price comenta que “não temos nenhum desses animais vivos hoje porque 
não pareceu bem a Deus que estes animais extremamente grandes sobrevivessem ao dilúvio.” 
(PRICE, 1933, p. 14. Tradução Nossa).

Atualmente, este argumento não é mais defendido na academia em geral, uma vez que a 
maioria dos fósseis encontrados apontam que 85% dos dinossauros eram pequenos, pesando em 
média até 60 quilos (DODSON, 2006). Em 1933, outro artigo é publicado na revista, intitulado 
Monstros pré-históricos e o dilúvio. Escrito por Walter F. Specht, professor de Teologia na 
Universidade de Loma Linda naquele período, o texto retrata os fósseis mais famosos, que foram 
extintos no passado. Assim como em outros artigos deste período, o autor utiliza de expressões 
como ‘Monstros”, animais “bizarros” e “estranhos”. Sobre a origem destes animais com formas 
“bizarras”, Specht não argumenta a respeito, porém salienta que, a fossilização destes animais 
ajuda compreender a ocorrência do dilúvio (SPECHT, 1935, p. 10).

Os dinossauros voltam a tomar as páginas da revista em 1941, na edição 89, n°7, em um 
artigo intitulado “Alice no País das Maravilhas”, escrito por Alice Meelen, na qual ela descreve 
sua experiência visitando uma pedreira de fósseis na região de Vernal, Utah. No texto, a autora 
usa a expressão “Bestas pré-históricas”, expressão similar que aparece na Review and Herald em 
1878, e na Signs of the Times, em 1918. Sobre o contato com os fósseis, Meelen afirma:

O guia nos levou por toda pedreira, e nos mostrou onde os esqueletos e 
partes de esqueletos foram retirados, bem como espécimes que estavam 
sendo escavados. Não eram apenas esqueletos de dinossauros lá, mas ossos 
de milhares de criaturas pré-históricas e mais recentes. Porém, eu estava 
interessada nos répteis. Veio em minha mente, a característica de Satanás. 
Eram verdadeiros “dragões voadores”, com asas de morcego (MELLEEN, 
1941, p. 6. Tradução Nossa).

 Em um artigo publicado em 1955, escrito por Hazel O. Austin e intitulado “Pegadas do 
Passado”, é analisado as descobertas da época quanto aos fósseis dos dinossauros, estruturas e formas 
dos animais. Seguindo a mesma linha de pensamento defendida por George Price, Austin afirma 
que estes animais foram extintos no dilúvio, certamente por conta da contínua queda de força do ser 
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humano, que ocorria com o passar do tempo, graças ao pecado (AUSTIN, 1955, cf. WHITE, 1945).
Nas edições subsequentes da revista, até 1969, os artigos não tratam do referido assunto 

dentro do viés adventista. Por ser uma revista aberta ao público não denominacional, a discussão 
é traçada entre o conflito de conceitos: Evolucionismo e criacionismo, similiar as publicações 
da revista Signs of the Times. Nas edições de 1956, 1965 e 1969, o assunto é voltado a discutir 
as descobertas de fósseis recorrentes da época e a veracidade desses. No entanto, assim como 
nas outras revistas, não se vê uma posição dogmática das instituições de pesquisa da Igreja e 
de estudiosos adventistas quanto a origem e extinção dos dinossauros neste referido tempo de 
publicações da revista Youth’s Intructor.

7. A ORIGEM E EXTINÇÃO DOS DINOSSAUROS NOS ARTIGOS PUBLICADOS NA 
REVISTA MINISTÉRIO ATÉ O FINAL DO SÉCULO 20

NO primeiro artigo publicado na revista Ministério na qual aparece a palavra 
dinossauros, foi em 1934, em uma série publicada em dois números da revista, intitulado The 
Small Beginnings of the Evolution Theory (O pequeno início da teoria da Evolução), escrito por 
George M. Price. Neste artigo, Price alerta aos ministros da Igreja quanto perigos da influência 
da teoria da evolução no mundo cristão, apresentando toda a argumentação dos evolucionistas 
para fundamentarem sua teoria, na geologia, e rebatendo-a (PRICE, 1934). É evidente, neste 
texto, a preocupação dos cientistas adventistas em contestar as doutrinas da evolução.

O segundo artigo na qual é tratado sobre os dinossauros foi publicado em 1940, escrito 
por Francis D. Nichol, que era editor associado da Review and Herald neste ano. Em seu texto, o 
autor levanta o seguinte questionamento: “Por que permitir que o diabo use os restos do antigo 
mundo réptil dos dinossauros e criaturas semelhantes para nos confundir hoje?” (NICHOL, 
1940, p.36. Tradução Nossa). Sobre isso, o próprio autor diz:

Nós somos o povo da profecia, e procuramos falar com alguma autoridade 
acerca do fim do mundo. Nós deveríamos também ser o povo da 
antiguidade, e aprender a falar com autoridade acerca do princípio de 
nosso mundo. Não é muito, dizer que nós deveríamos ser familiares 
com as evidências e provas das histórias de Gênesis tanto quanto as 
histórias e provas relacionadas aos livros de Daniel e Apocalipse. [...] se 
perdermos na linha de batalha do Gênesis, pouca relevância terá a nossa 
defesa do Êxodo ao Apocalipse. (NICHOL, 1940, p. 36. Tradução Nossa).

O tema dos dinossauros não é tratado na revista até o ano de 1978, com um artigo 
escrito por Robert F. Correia, intitulado Drama of the disappearing dinosaurs (O drama do 
desaparecimento dos dinossauros). Neste artigo, Correia usa uma expressão até então inusitada, 
quando analisamos as publicações adventistas sobre o assunto, referindo-se aos dinossauros como 
“animais maravilhosos”, o que contrasta com os termos “monstros antediluvianos” e “monstros 
pré-históricos”, que recorrentemente apareciam na Review and Herald e na Signs of the Times 
(CORREIA, 1978). Tratando da origem e extinção destes animais, o autor faz a seguinte consideração:

O rápido desaparecimento de todas as espécies de dinossauros, que é tão 
complexo para os paleontólogos, é exclusivamente explicado por Ellen 
G. White: “Havia uma classe de animais muito grandes que pereceu no 
dilúvio”. No entanto, por causa da confusão causada pela amalgamação, e a 
impossibilidade dos seres humanos de lidarem com esses animais gigantescos, 
a Providência Divina encerrou um dos memoráveis capítulos na história da 
vida dos vertebrados nesta terra. (CORREIA, 1978, p. 31. Tradução Nossa).
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Outra vez que a revista trata acerca do tema dos dinossauros é em 1984, na edição n° 
5, na qual o é apresentado um artigo que aborda 14 temas relacionados à ciência criacionista 
e à evolução, escrito pela equipe de estudiosos da Geoscience Research Institute. No tema 12, 
é tratado acerca do Archaeopteryx, um animal fossilizado o qual foi encontrado no sul da 
Alemanha em 1861. Sobre este animal, os estudiosos afirmam ser um pequeno dinossauro 
que, como o tamanduá bandeira e o ornitorrinco bico de pato, foi um tipo de animal criado 
(GEOSCIENCE, 1984). Esta foi a última publicação sobre o tema na revista até o final do século 
20.

Como percebe-se, não havia uma distinção clara quanto a origem dos dinossauros nos 
artigos publicados da revista. Há uma divergência de ideias que, como nas outras revistas, 
demonstram uma incerteza dos estudiosos quanto a resolução do assunto.

7. A ORIGEM E EXTINÇÃO DOS DINOSSAUROS NA REVISTA DIÁLOGO

A revista Diálogo é recente dentro da história das publicações da Igreja, sendo lançada em 
1989 e, desde então, dirigida por estudantes universitários, professores, capelães e profissionais 
adventistas do sétimo dia em todo o mundo. Nesta revista, a palavra dinossauros aparece entre 
os anos de 1991 e 2015, em 19 artigos publicados nas edições em português, e em 14 artigos nas 
edições em inglês.

A primeira vez em que os dinossauros são mencionados, foi em um artigo escrito pelo 
físico Benjamin L. Clausen, intitulado Pode a ciência explicar tudo? Neste artigo, o doutor busca 
esclarecer as limitações científicas para interpretações fenômenos naturais. Porém, em relação 
a ciência, que visa explicar eventos catastróficos, como a extinção dos dinossauros, o doutor 
salienta ser limitada, pois é um produto de esforços humanos (CLAUSEN, 1991).

O tema dos dinossauros aparece pela segunda vez nas páginas da revista em 1993, em um 
artigo intitulado Os intrigantes dinossauros, escrito por Elaine Graham Kennedy, paleontóloga 
e cientista do Instituto de Geociência de Loma Linda, EUA. Segundo a autora, até o início dos 
anos de 1980, algumas pessoas recusavam crer que Deus havia criado estas criaturas, por conta 
da escassez de fósseis. Porém, isto muda por volta dos anos de 1990, quando um número de 285 
dinossauros foi identificado mundialmente (KENNEDY, 1993). Além disso, a autora manifesta 
a crença na possibilidade que estes animais estivessem vivos após o dilúvio, uma vez que a Bíblia 
apresenta a descrição de criaturas que se assemelhariam a dinossauros, como o Leviatã. Porém, 
esta ideia não é defendida pelos eruditos estudiosos das Escrituras Sagradas.

Além disso, a Elaine Kennedy realiza uma pequena crítica ao livro e o filme Jurassic 
Park, lançado no nesse mesmo ano, no qual gerou repercussão na instituição adventista em 
geral. Sobre o material da arte do filme, ela afirma que, “A coloração dos dinossauros, tanto no 
filme como no livro, está baseada na teoria evolucionista e nos supostos relacionamentos entre 
os dinossauros, pássaros e lagartos.” (KENNEDY, 1993). Kennedy conclui o artigo tratando das 
incertezas quanto ao assunto, afirmando que:

Como cristãos adventistas do sétimo dia necessitamos exercer precaução 
porque os dinossauros não são mencionados nem na Bíblia nem nos escritos 
de Ellen White. Aquelas descrições geralmente atribuídas aos dinossauros, 
(ex. “grandes animais,” e “amalgamação”) podem ser aplicadas a outros 
organismos que são preservados no registro dos fósseis (KENNEDY, 1993).
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A discussão silencia nos anos finais do século 20 após a publicação deste artigo. Porém, 
no início do século 21, volta à tona, com um texto escrito por Raul Esperante, cognominado 
Archaeopteryx: um réptil voador. O autor apresenta a discussão entre os paleontólogos 
ao determinar se este fóssil de dinossauro, descoberto no ano de 1861, na Alemanha, se 
enquadraria no grupo de réptil ou pássaro. Alguns estudiosos, segundo Esperante, o classifica 
como “dinossauro com penas” (ESPERANTE, 2005). Sobre o animal, ele comenta:

Acredito que o Archaeopteryx era uma criatura única com características que 
talvez não possam ser catalogadas em nenhuma categoria atual de seres vivos. 
Sua origem e natureza parecem obscuras, e, é possível que seja apenas mais 
um exemplo da enorme capacidade criativa do Criador (ESPERANTE, 2005).

Porém, o fato desse dinossauro não se enquadrar em nenhuma categoria de espécies 
atuais, pode permitir a possibilidade que o mesmo seja enquadrado na categoria de animais 
amalgamados, conforme apresentado por Ellen G. White no livro Spiritual Gifts volume 3.

Um ano depois, outro artigo sobre os dinossauros é publicado, mais uma vez, escrito 
pela Elaine Kennedy, intitulado Dinossauros: perguntas que os cristãos fazem. A autora discorre 
sobre as dúvidas que as pessoas levantam quanto a origem destes animais. Sobre o surgimento 
destas questões, Kennedy afirma que, tais questões se originam pela dificuldade de conciliar a 
existência dos dinossauros e a compreensão da natureza de Deus (KENNEDY, 2006). Tratando 
da categoria biológica dos dinossauros, ela comenta:

Enquanto estudavam os ossos, os cientistas também desenvolveram um 
sistema de classificação a partir de várias estruturas ósseas distintas, exclusivas 
desse grupo de animais. [...] O exame da estrutura dentro dos ossos sugere que 
os dinossauros são um grupo único de animais, muito distinto dos mamíferos 
e répteis (KENNEDY, 2006).

Esta linha de pensamento corrobora com o que foi apresentado por Esperante, no que 
diz respeito ao fóssil do Archaeopteryx. Do mesmo modo, a autora sugere que esta evidência 
poderia demonstrar que os dinossauros eram uma espécie única, criada por Deus, conforme 
registrado no Gênesis (KENNEDY, 2006).

Ainda abordando sobre a possível origem dos dinossauros estar atrelado às atividades 
Satânicas, ou algo paralelo, Kennedy afirma que:

Satanás alterou o DNA de alguns animais para produzir os dinossauros? 
Os seres humanos são responsáveis pela origem dos dinossauros? Os seres 
humanos criaram geneticamente os primeiros dinossauros? A resposta a todas 
essas perguntas, em minha opinião, é “Não”. Os dinossauros eram organismos 
distintos. Eles tinham estruturas e características que eram exclusivas deles. 
Isso significa que sua origem exigia mais do que mistura ou alteração; exigia 
novas informações, uma atividade criativa que a maioria dos cristãos acredita 
que reside somente no poder de Deus. (KENNEDY, 2006).

Por fim, quanto a questão da presença destes animais na arca de Noé, ela salienta que 
“não existem dados científicos que sustentem essa ideia. A crença de que os dinossauros estavam 
na arca de Noé é uma declaração de fé.” (KENNEDY, 2006).
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Como é perceptível, não há uma definição clara quanto ao assunto e, assim como nas 
publicações de outras revistas da Igreja. Além disso, é perceptível um entendimento diversificado 
dos estudiosos adventistas quanto ao assunto, que pode incorrer em diferentes interpretações 
quanto a origem e extinção destes animais.

As descobertas destes animais geraram um impacto na cosmovisão bíblica e adventista, 
colocando em xeque a sua veracidade e, aparentemente, evidenciando a evolução dos seres. No 
entanto, os pesquisadores denominacionais, desde o século 19, buscaram rebater tais teorias 
a fim de fundamentar cientificamente suas ideias. O tema dos dinossauros continuará sendo 
pauta de discussão por muito tempo, pelo que indica, sem uma afirmação concreta quanto a 
origem e extinção destes animais. As duas coisas estão atreladas, e uma pode justificar a outra, 
quando observado à luz da Bíblia Sagrada e dos escritos de Ellen G. White.

Neste sentido, percebe-se que não há uma posição concisa por parte dos estudiosos 
adventistas quanto a origem dos dinossauros, apenas teorias distintas (criação ou amalgamação), 
mas que analisadas em seus respectivos contextos, são possíveis. Além disso, nota-se a influência 
cultural e social exercida na construção do pensamento desses pesquisadores, os quais buscavam 
evitar um conflito com a ciência evolucionista.

Este artigo forneceu uma compreensão geral acerca da percepção de pesquisadores 
adventistas ao longo da história, e como deu-se a construção e formulação de seus pensamentos. 
Apesar de não abranger todos os autores que comentaram a respeito, o presente artigo destacou 
as principais ideias dos principais escritores que hoje, constroem o entendimento de muitas 
pessoas acerca do assunto.

Para pesquisas posteriores, sugiro um maior aprofundamento da influência cultural na 
percepção do tema, em especial a partir dos anos de 1980. Este período foi marcado pelo início 
de uma massificação mundial do assunto, conquistando pessoas de diferentes faixas etárias. 
Além disso, desdobrar a influência da ciência “secular” em face a compressão adventista com 
respeito aos dinossauros e as descobertas de fósseis.
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VIDA, OBRA E CONTRIBUIÇÕES DE FRANKLIN E. BELDEN PARA 
A MÚSICA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA

Rute Ávila de Andrade

Resumo: Franklin Edson Belden esteve presente na história da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia e foi um importante compositor da época. Até hoje suas composições são cantadas, mos-
trando a relevância de seu trabalho e revelando o talento que possuía no âmbito musical. O ob-
jetivo desse trabalho é discorrer sobre a vida de Belden, desde as influências de sua família para 
a IASD até o findar de seu ministério, além de suas obras e contribuições para a Igreja tanto na 
área da música quanto em outros departamentos, como colportagem, Escola Sabatina, editoria e 
outros. A música, desde o princípio, se tornou um meio para a propagação do evangelho. Assim 
sendo, Belden utilizou desse meio para alcançar não somente as pessoas de sua época, mas todas 
que desfrutam de seu trabalho.

Palavras-Chave: Franklin Belden; Música; Hinário; Adventista.
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1. INTRODUÇÃO

Em meados de 1850, a Igreja se desenvolvia na área de publicações, inaugurando 
periódicos como The Present Truth e Advent Review que tinham por objetivo espalhar as 
mensagens doutrinárias do movimento. Havia um interesse em transmitir os ensinos doutrinários 
para a região leste e oeste dos EUA. Muitos estudos e artigos foram produzidos em relação 
a temáticas escatológicas, eclesiológicas (apesar da Igreja não ter uma instituição formada) e 
litúrgicas (com o desenvolvimento do estudo do santuário). Além disso, os primeiros hinários 
foram desenvolvidos nesse período.

Em meio a esse cenário, no dia 21 de março de 1858, nasce Franklin Edson Belden, 
na cidade de Battle Creek, Michigan. Vindo de uma família totalmente ativa no movimento 
adventista, Belden também esteve presente na história da Igreja, sendo um importante compositor 
da época. Com mais de 400 letras de músicas e mais de 250 composições que aparecem nos 
hinários desde 1878, seu trabalho têm sido uma benção para a Igreja, desde sua época até os dias 
de hoje, alcançando milhares de pessoas.

Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo discorrer sobre a vida de Belden, 
desde as influências de sua família para a Igreja Adventista do Sétimo Dia até o findar de seu 
ministério, além de suas obras e contribuições para a Igreja tanto na área da música quanto em 
outros departamentos, como colportagem, Escola Sabatina, editoria e outros.

2. BIOGRAFIA
2.1. Influências e Mudanças

Sendo filho de Stephen T. Belden e Sarah Harmon Belden, irmã mais velha de Ellen G. 
White, nota-se que o parentesco de Franklin é constituído por pioneiros da Igreja Adventista 
do Sétimo Dia. Tudo começou com Albert Belden, avô de Franklin, que cedeu sua casa em 
Rocky Hill para a realização de uma conferência sabática no ano de 1848. Nessa ocasião, Tiago 
e Ellen White estiveram presentes, pois o irmão Ezra L. H. Chamberlain, um dos organizadores 
da conferência, insistiu que eles comparecessem (CAMPBELL, 2018; p. 336). Os laços então 
começaram a se estreitar entre os Belden e os White. Segundo Campbell, durante as frequentes 
viagens do casal White, vez ou outra paravam para visitar a família Belden, e lá Ellen G. White 
recebeu duas visões. Logo, em 1849, os Belden convidaram os White para morar com eles 
(CAMPBELL, 2018; p. 337).

Quando a família White se mudou para a casa dos Belden, é possível que Sarah Harmon 
estivesse junto, pois segundo David Olson (1974), ela ainda não estava casada na época. Logo, 
essa permanência fez com que Sarah conhecesse Stephen, filho de Albert, e como Olson aponta, 
a estadia na casa dos Belden produziu resultados. O primeiro periódico adventista sabatista The 
Present Truth foi feito em 1849 (SCHWARZ, GREENLEAF, 2009; p. 72), e em agosto de 1851, em 
Saratonga Springs, Tiago White realizou o casamento de Stephen e Sarah (COLLINS, 2018; p. 
341). No ano seguinte, o novo casal foi trabalhar na obra de publicações juntamente com Tiago e 
Ellen White (CHASE, 2018, p. 341). Como Stephen entendia muito de mecânica, exerceu papel 
significativo na produção das publicações (SCHWARZ, GREENLEAF, 2009; p. 75).
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Em meio a tantas mudanças devido o trabalho com as publicações, finalmente, em 
1855, Stephen e Sarah se mudaram para Battle Creek, local onde os escritórios da Review and 
Herald Publishing Association seriam estabelecidos. Lá Stephen trabalhou como supervisor da 
tipografia e gerente da editora (CHASE, 2018; p. 341). Nesse contexto então, em 1858, nasce 
Franklin Edson Belden, o primeiro filho do casal.

A formação de Franklin se constituiu entre as mudanças de região que a família realizava 
e uma perda significativa. Em 1862, eles se mudaram para Illinois, por atraírem muita atenção 
de pessoas curiosas que buscavam saber sobre Ellen G. White. Assim, foram morar em uma 
localidade rural, de topografia acidentada. Dois anos depois, foram para Berlin, Connecticut 
(CHASE, 2018; p. 341). Lá permaneceram até a morte de Sarah, em 1868. Franklin tinha 10 
anos quando perdeu sua mãe. Após esse acontecimento, retornaram novamente a Battle Creek. 
Lá, por volta dos 16 anos, Belden frequentou o colégio de B.C. e trabalhou nos escritórios da 
Review and Herald (BELDEN, 1961), a fim de arrecadar recursos para os estudos. Em 1875, 
novamente a família se mudou, agora a Oakland, Califórnia, juntamente com os White. Lá, 
Franklin trabalhou na Signs of the Times e começou a compor músicas (HOOPER, 1999; p. 627).

Durante esse período, Franklin morou um tempo com Tiago e Ellen White, mas depois 
se mudou para a casa de seu primo James E. White, que era casado com Emma McDearmon 
(CHASE, 2018; p. 337). Algum tempo depois, Belden acabou desenvolvendo bronquite, o que o 
levou a mudar-se para o Colorado em 1880, a fim de melhorar a saúde. Lá, ficou hospedado na 
casa da família McDearmon e, em virtude disso, conheceu Harriet, irmã de Emma.

2.2. Casamento, composição de músicas, formação musical e filiação

É possível notar que a hospedagem na casa dos McDearmon foi uma grande oportunidade 
para Franklin, pois em 1881 ele se casou com Harriet. Após esse acontecimento, o casal foi 
trabalhar durante um ano nas reuniões campais escrevendo e cantando músicas que Belden 
compunha após a pregação (BELDEN, 1961; ver também CHASE, 2018; p. 338). Sua habilidade 
para música e poesia foi revelada através da prática frequente de escrever uma música adequada 
ao assunto do sermão enquanto era pregado (HOOPER, 1999; p. 628; ver também CHASE, 
2018; p. 338). De acordo com Hooper:

Belden tomava o texto bíblico do sermão como tema e, usando a exposição do 
pregador, escrevia o texto do hino. Então, compunha a música para as palavras 
recém-escritas. Finalmente, ele e sua esposa se ofereciam para cantar o novo 
hino no lugar daquele escolhido para concluir o culto. Eles então davam o 
manuscrito original do hino ao pregador como lembrança (HOOPER, 1999; 
p. 628 – Tradução Nossa).

Harriet também foi uma grande ajuda na carreira musical de Franklin (BELDEN, 
1961), pois essa capacidade de ler à primeira vista indicava que ela era uma boa musicista por 
direito próprio (BUTLER, 1978; p. 2). De fato, a música não somente fazia parte da vida de 
Belden, mas era também a sua vida (BELDEN, 1961). Desde jovem começou a compor, tendo 
estudado composição (BELDEN, 1961). De acordo com G. B. Starr, em seu relato na revista 
Union Conference Record (1906), nota-se que a formação musical de Belden se deu com seu 
pai Stephen, pois,
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O irmão [Stephen] Belden gostava de música e, em sua juventude, 
ensinou em escolas de música. O irmão Frank Belden diz que deve tudo 
o que conseguiu realizar na linha musical, sob Deus, ao ensino fiel de 
seu pai, que continua a ser uma inspiração para ele (STARR, 1906 – 
Tradução Nossa).

Ainda no Colorado, Franklin e Harriet Belden tiveram uma filha, Linnie Louise, que 
nasceu em dezembro de 1882 na cidade de Boulder (BUTLER, 1978; p. 2). Logo depois, a família 
retornou a Battle Creek.

2.3. Contribuições para os ministérios da Igreja

De volta a Battle Creek, Franklin trabalhou em diversos departamentos da Igreja 
contribuindo em cada um deles. Pode-se observar, por exemplo, que o Boletim Diário da 
Conferência Geral relata uma reunião realizada de 13-27 de novembro de 1887, em Oakland, 
Califórnia, para discutir sobre o progresso da Igreja em todas as partes do campo missionário. 
Ao discutir sobre os escritórios de publicações que estavam crescendo cada vez mais, os 
membros presentes nessa reunião aprovaram algumas resoluções para que esse departamento 
pudesse atender a obra da melhor forma possível, e uma delas foi a nomeação de uma comissão 
permanente de treze pessoas para o ano seguinte, ficando conhecida como Comissão Editorial. 
Seu dever seria trabalhar para a melhoria e ampla circulação da literatura denominacional da 
Igreja. Nisso, Franklin Belden é escolhido para ser um dos membros dessa comissão (HASKELL 
et al, 1888; p. 28).

Ainda nessa mesma reunião de 1887, houve uma outra voltada para a Escola Sabatina 
Internacional, em que o Relatório da Review and Herald informa alguns dados relacionados ao 
crescimento da obra, os objetivos para o ano de 1888 e os oficiais responsáveis de cada cidade. 
Belden então é citado como oficial de Battle Creek, Michigan (HASKELL et al, 1888; p. 44).

Passando agora para o campo da colportagem, Belden também teve grande participação 
nesse departamento. Participou da comissão nomeada pela Sociedade Internacional para publicar 
um jornal sobre colportagem (CHADWICK, 1889; p. 1); foi agente distrital de publicações 
juntamente com J. E. Froom (CHADWICK; JONES, 1890; p. 16) e, por meio disso, instruiu 
muitos colportores a levar a mensagem através da literatura. Segundo H. P. Holser, Belden foi 
um dos agentes de publicações que obteve sucesso ao vender os livros de forma adequada no 
campo (COLCORD; SPICER, 1892; p. 140).

2.4. Participação e produção de hinários

Em 1878, quando ainda estava em Oakland, CA, Belden, juntamente com D. S. Hakes e J. 
E. White colaboraram em escrever o primeiro hinário da Escola Sabatina, Song Anchor, A Choice 
Collection of Favorites for Sabbath School and Praise Service (OLSON, 1974; p. 17). Produzido 
pela Pacific Press e publicado por J. Edson White, esse hinário foi o primeiro livro adventista 
em que todos os hinos eram acompanhados por música. Essa coleção inclui dez composições de 
J. E. White e a primeira aparição do trabalho de Franklin E. Belden (MACK, 2011; p. 3). Logo 
em 1880, há a produção de outro hinário, o Temperance and Gospel Songs, voltado agora para os 
Clubes de Saúde e Temperança da Igreja. Nele, as músicas estão relacionadas a temas de saúde 
nos quais vários compositores contribuíram com suas composições, sendo Belden um deles 
(KELLOGG, 1880; p. 222; ver também MACK, 2011; p. 4).
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Além desses, houve a produção de outro hinário voltado para ocasiões especiais, o Pearly 
Portals for the Sabbath School. Compilado por D. S. Hakes e publicado em 1882, esse hinário 
mostra o excelente trabalho de Hakes e Belden, pois muitas das músicas foram compostas 
por Hakes e suas letras escritas por Belden. Além de músicas com temas sobre temperança e 
outros no geral, ele também trouxe seções designadas para hinos infantis e canções compostas 
especialmente para feriados, como Natal e Páscoa (MACK, 2011; p. 4).

Logo após, em 1886, é publicado o segundo hinário oficial da Igreja: The Seventh-day 
Adventist Hymn and Tune Book for Use in Divine Worship, mais conhecido como Hymns and 
Tunes. Durante a década de 1980, a Igreja estava com o propósito de preparar um hinário maior 
e mais abrangente. Logo, no outono de 1884 a Associação Geral nomeou uma comissão de cinco 
pessoas para o planejamento do livro. Essa comissão então designou um grupo de 25 pessoas 
vindas de vários lugares do país para reunir os hinos favoritos e mais cantados pelas igrejas. 
Após isso, a comissão realizou o trabalho de seleção das músicas juntamente com Edwin Barnes, 
professor de música do Battle Creek College, e Franklin Belden, que se juntou a eles para fazer a 
edição musical (MACK, 2011; p. 4; ver também SMITH, 1886; p. 601).

Segundo Linda Mack,

O trabalho resultante foi o maior e mais abrangente hinário já publicado pela 
igreja. Mais de 1.400 hinos e canções foram incluídos, representando não 
apenas autores e compositores adventistas (11), mas também grandes autores 
protestantes como Isaac Watts, Charles Wesley, (...) e compositores como 
Lowell Mason, William Batchelder Bradbury e John Bacchus Dykes (MACK, 
2011; p. 4 – Tradução Nossa).

Além de estarem como editores musicais do hinário, Barnes e Belden também fizeram 
contribuições originais significativas para a coleção: Barnes, com 21 melodias originais, e 
Belden, com 80 textos e 87 melodias (MACK, 2011; p. 5). Esse hinário permaneceu até 1941 
como o livro de músicas oficial da Igreja (MACK, 2011; p. 4).

Ainda em 1886 J. Edson White produziu outro hinário: Joyful Greeting for the Sabbath 
School. Nele há também uma grande contribuição de Belden, com 21 letras musicadas por 
Hakes, Edson White e outros, e 44 novas músicas escritas e compostas por ele mesmo (MACK, 
2011; p. 5). Outros hinários como Bible Object Lessons and Songs for Little Ones (1892) e The 
Gospel Song Sheaf (1895) também obtiveram o excepcional trabalho de Franklin Belden em suas 
páginas (TENNEY, 1893; p. 48; ver também HOOPER, 1999; p. 628).

Por último, Belden esteve à frente da produção do hinário Christ in Song, seu legado 
mais duradouro para a Igreja. O livro esteve em preparação durante cinco anos e, em 1900, foi 
publicado por Belden e vendido pela Review and Herald. Com 414 páginas, o hinário continha 
mais de 700 dos melhores hinos e canções populares, tanto novos quanto antigos (MACK, 2011; 
p. 6). Belden, porém, desejava que o hinário fosse um compilado de três livros em um: um 
hinário da Igreja, um da Escola Sabatina e mais 250 músicas destinadas aos jovens. Por conta 
disso, revisou a primeira edição de Christ in Song e ampliou para 576 páginas, contendo quase 
mil hinos evangélicos (MACK, 2011; p. 6). Logo a edição de 1908 seria lançada.
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No entanto, em 1907, enquanto finalizava as revisões do hinário, Belden se envolveu em 
algumas discussões em Battle Creek. Essas circunstâncias fizeram com que a Review and Herald 
tomasse providências para consolidar seus interesses no hinário afastando Belden publicamente 
do projeto. Segundo a ata da RHPA de 24 de setembro de 1907, a editora comprou, por um 
preço único de 6 mil dólares (cerca de seis anos de salário na época), os clichês de impressão e 
os direitos para publicação e distribuição desse hinário em todo o mundo (apud CHASE, 2018; 
p. 339).

Podemos ver que “Christ in Song representou o ponto alto da produção musical de 
Belden” (CHASE, 2018; p. 339), além de ser “um dos cancioneiros mais populares entre os 
adventistas do sétimo dia, a obra se tornou o hinário não oficial da igreja, continuando a ser 
usada assiduamente, mesmo depois do lançamento de Church Hymnal (‘Hinário da Igreja’), em 
1941” (CHASE, 2018; p. 339).

2.5. Desafios que enfrentou com a Igreja e últimos anos

As discussões da assembleia da Associação Geral em 1888 causam debatem até hoje. 
As declarações de Ellen White causaram grande hesitação e revolta em muitos participantes 
da conferência, inclusive em Franklin Belden, visto que ele e Rufus A. Underwood foram os 
principais a questionarem o dom profético de Ellen White quanto ao que havia afirmado sobre 
a mensagem apresentada por Waggoner e Jones.

Na época, Belden era secretário da Review and Herald, e atuou como um dos líderes da 
assembleia. Nessa reunião, propôs que todos aqueles que desejassem seguir a obra ministerial, 
deveriam colportar como pré-requisito, porém, Ellen White discordou de sua declaração.

A partir dessa assembleia, a irritação de Belden com Ellen White ficou cada vez mais 
aparente. Junto com Clement Eldridge, dificultou a distribuição do Grande Conflito (1858) e 
o Desejado de Todas as Nações (1898) ao estabelecer somente a venda do Bible Readings na 
colportagem. E, com o tempo, sua espiritualidade foi sendo ofuscada pela revolta.

Enquanto Frank Belden permaneceu humilde, ele foi uma grande bênção para 
a causa de Deus. Mas à medida que suas responsabilidades cresciam e sua 
influência se estendia, ele passou a depender cada vez menos de Deus, a Fonte 
de toda sabedoria e poder (OLSON, 1966; p. 117 – Tradução Nossa).

Em 1905, Belden moveu uma ação contra a Review and Herald, e assim, a equipe da 
editora decidiu abrir mão dos direitos autorais da Hymns and Tunes, passando a ser propriedade 
da Associação Geral.

Belden acabou sendo removido do rol de membros da igreja, em 1907, ao promover 
uma ação judicial contra a transferência do Tabernáculo de Battle Creek para a Associação do 
Michigan Ocidental. Por conta disso, como já foi mencionado, a Review and Herald afastou 
Belden do projeto Christ in Song.
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Essa decisão da Review foi muito significativa, uma vez que o Christ in Song foi umas 
das maiores, se não a maior produção de Belden. Durante a sua produção, em 1900, Belden 
pareceu ter se reconciliado com sua tia, mas por conta do conflito com seu primo, William C. 
White, continuou a se posicionar contra ela. Torna-se evidente que Belden guardava rancor de 
seu primo, e acreditava que não podia trabalhar com Ellen White por causa dele.

Em rebeldia, associou-se a Kellogg na publicação e distribuição do livro Plain Facts 
(1901). E, mesmo que seus hinos continuassem a ser usados pela igreja abençoando muitos, seus 
últimos anos de vida foram dedicados a denunciar Ellen White e a denominação. Mesmo no 
leito de morte, negou-se a orar com amigos que foram lhe visitar (Kenneth H. Wood e Carlyle 
B. Haynes), por afirmarem que ainda acreditavam no dom profético de Ellen White. Wood e 
Haynes relataram que Belden justificou: “Não enquanto vocês acreditarem naquela velha”.

Arthur L. White escreve para E. E. White a respeito de Franklin Belden dizendo que, em 
seus últimos anos, tornou-se uma pessoa amarga. Além do mais, no momento de sua morte, ele 
não estava firme na mensagem do evangelho.

Infelizmente, a reconciliação entre Belden e Ellen White nunca aconteceu. Diante disso, 
é importante ressaltar a advertência que ela lhe escreveu em 1895: “Os homens podem trabalhar 
em ligação com a obra de Deus como o fizeram os carpinteiros de Noé, e ainda assim resistirem 
às influências divinas” (Carta 15, 1895, apud CHASE, 2018, p. 340).

De acordo com Linnie Belden, em seus últimos anos, Franklin “esteve em um negócio de 
impressão em Cleveland. No dia 22 de dezembro de 1945, ele faleceu” (BELDEN, 1961).

2.6. Hinos que até hoje são cantados pela IASD

Apesar de todos os problemas que Belden teve com a Igreja durante o ministério, suas 
músicas enriqueceram muitos hinários adventistas ao longo da história (OLSON, 1966; p. 117) 
e continuam sendo cantadas até hoje por muitos adventistas. Os temas de seus hinos tratam de 
todas as doutrinas, interesses e programas importantes da Igreja, como também são para todas 
as idades, desde as crianças menores até os patriarcas (MACK, 2011; p. 5). Segundo Arthur 
Spalding,

[...] sua produção de hinos e canções cristãs foi notável, chegando a centenas de 
composições, variando em apelo da criança ao patriarca, e em caráter cobrindo 
todo o campo das necessidades cristãs, do pastoral ao milenar, do luto da 
morte para o júbilo da ressurreição. [...] Sua música é geralmente impecável 
e melodiosa, e seus versos em muitos casos atingem as alturas da inspiração. 
Mais do que qualquer outro escritor moderno, Belden impressionou esta igreja 
com seus hinos [...] (SPALDING, 1962; p. 137,138 – Tradução Nossa).

Podemos observar que algumas de suas músicas foram traduzidas para vários idiomas 
(OLSON, 1966; p. 117), inclusive no português. A seguir será apresentado algumas músicas que 
Belden compôs e que foram traduzidas para o português.
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Música Original Autor da Letra Autor da Melodia Música Traduzida

‘Tis Shining Still Franklin E. Belden Franklin E. Belden Estrela de Luz
There’s No Other 
Name Like Jesus

F. E. Belden F. E. Belden Não Há Nome Mais 
Amável

The Coming King Is 
at the Door

F. E. Belden F. E. Belden O Rei Vindouro

Let Every Lamp Be 
Burning Bright

F. E. Belden F. E. Belden Jesus à Terra Voltará

We Know Not the 
Hour

F. E. Belden F. E. Belden O Dia Não Sei

What Says the Bible? F. E. Belden F. E. Belden Que Diz a Bíblia?
O Tender and Sweet 
Was the Father’s 
Voice

Mrs. N. K. Bradford F. E. Belden Só Um Passo

Desconhecido F. E. Belden F. E. Belden Tens Vida em Olhar
‘Tis Love That Makes 
Us Happy

F. E. Belden F. E. Belden Amor Nos Faz 
Contentes

I Will Sing of Jesus’ 
Love

F. E. Belden F. E. Belden Cantarei de Meu 
Jesus

Father, We Come to 
Thee

F. E. Belden W. J. Bostwick Pai, Eu me Achego 
a Ti

Hark! The Voice of 
Jesus Calling

Daniel March F. E. Belden Eis de Cristo a Voz 
Que Chama

Pillar of Fire F. E. Belden F. E. Belden O Anjo do Senhor
A Shelter in the Time 
of Storm

Vernon J. 
Charlesworth

F. E. Belden Refúgio em Temporal

Desconhecido F. E. Belden F. E. Belden Sentado às Ribas 
d’Água Viva

Joy By and By F. E. Belden F. E. Belden Sim, Glória Haverá 
no Final

To Obbey Is Better 
Than Sacrifice

F. E. Belden F. E. Belden Obedecer é Melhor

The Judgement Has 
Set

F. E. Belden F. E. Belden O Juízo

Fonte: Hinário Adventista do Sétimo Dia, 2007 – 1ª edição.

3. Considerações Finais

Como foi colocado, o presente trabalho teve por objetivo discorrer sobre a vida de Franklin 
Edson Belden, desde as influências de sua família até o findar de seu ministério, além de suas 
obras e contribuições para a Igreja tanto na área da música quanto nos outros departamentos.

Podemos observar que a música para a IASD tem se tornado, desde o princípio, um meio 
para a propagação do evangelho. Como Ellen G. White escreveu em seu livro Testemunhos 
para a Igreja, vol. 1, p. 497, “a música, quando bem utilizada, é uma grande benção”. De fato o 
trabalho de Belden foi uma benção para a IASD, desde sua época até os dias de hoje, pois suas 
composições conseguiram e ainda conseguem alcançar muitas pessoas.
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TIAGO WHITE: PIONEIRO DA EDUCAÇÃO ADVENTISTA
Dr. Renato Stencel1

Marcelo Pfeiffer2

Resumo: O presente artigo visa reforçar o papel de James Springer White como pioneiro da 
rede de Educação Adventista. Ao sintetizar historicamente o princípio da Educação Adventista, 
desde sua fase doméstica, perpassando as primeiras escolas de ensino primário e secundário, 
até culminar na primeira faculdade, percebe-se a crucialidade de James White na instituição 
da estrutura educacional adventista. O método utilizado é a pesquisa histórica/bibliográfica, 
e baseia-se em fontes primárias e secundárias, principalmente em artigos do século XIX da 
editora Review and Herald, e como autoridade na área, o historiador da igreja George R. Knight. 
A tese consiste em explicitar a maneira e o motivo pelo qual James White pode ser considerado 
o fundador do atual sistema de Educação da IASD (Igreja Adventista do Sétimo dia).

Palavras-Chave: Educação Adventista; Tiago White.

1 Doutor em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba. Diretor do Centro de Pesquisas “Ellen 
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Adventista de Teologia (FAT), no Centro Univeristário Adventista de São Paulo (UNASP). E-mail: renato.stencel@
ucb.org.br.
2 Bacharelando em Teologia pela Faculdade Adventista de Teologia (FAT) no Centro Univeristário 
Adventista de São Paulo (UNASP). Aluno pesquisador no Centro de Pesquisas Ellen G. White. E-mail: marcelo.
pfeiffer@ucb.org.br.
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1. INTRODUÇÃO

James1 Springer White foi um homem zeloso pelo avanço da obra de Deus, sendo 
considerado pelos historiadores da Igreja Adventista do Sétimo dia (IASD) como um pioneiro 
e iniciador de vários segmentos da denominação. Seu compromisso com o desenvolvimento da 
IASD foi assim descrito por ele: “Eu considero perigoso deixar com o Senhor o que Ele deixou 
conosco, e assim sentar-nos no banquinho de fazer pouco ou nada”.2

Desta forma, ele não gostava de ver os ministros adventistas sendo pouco instruídos e 
preparados para a obra, e como exemplo de seu zelo em ver ministros educados, quando um 
jovem chamado Dudley M. Canright o conhece, Tiago diz a ele: “Não se contente em ser um 
pregador insignificante”, e ”ao estudar, estude com todas as forças, ao visitar, visite com todas as 
forças, se exercite energicamente.”3 Já em 1853, em Buck’s Bridge, Nova York, e em Battle Creek, 
Michigan, nos Estados Unidos, James liderou uma escola-família em que as crianças adventistas 
eram educadas nos próprios lares. 

2. FASE EMBRIONÁRIA: ESCOLAS DOMÉSTICAS E PANO DE FUNDO HISTÓRICO 
(1850-1857)

Por que apenas 28 anos depois do desapontamento de 22 de outubro de 1844 foi que Tiago 
White e os demais pioneiros da IASD deram os primeiros passos para a educação adventista? 
Ainda em 1862, um membro da igreja escreveu a Tiago White, perguntando se era “Certo e 
consistente para nós, que cremos de todo o coração na vinda imediata do Senhor, procurar 
dar uma educação aos nossos filhos? Em caso afirmativo, devemos mandá-los para uma escola 
distrital ou municipal, onde aprendem duas vezes mais o mal do que o bem?”

Tiago respondeu que “o fato de que Cristo virá muito em breve não é razão para que a 
mente não seja melhorada. Uma mente bem disciplinada e informada pode melhor receber e 
acalentar as verdades sublimes do Segundo Advento.”4 Sua resposta é reveladora porque indica 
uma parte da lógica que mais tarde se tornaria a base para o desenvolvimento de um sistema 
adventista de escolas. Até então, eles mantinham, mesmo depois do desapontamento de 1844, 
um “estilo de vida escatológico” em que pensavam que Cristo voltaria em breve, e por este 
motivo, não haveria necessidade de empenho em educar-se formalmente, já que os filhos dos 
crentes nem chegariam a fase adulta.

1 James é seu nome americano original, que traduzido para o português torna-se “Tiago”. Opto por usar de 
maneira intercambiável os dois nomes, se tratando da mesma pessoa no presente artigo.
2 KNIGHT, George. EARLY ADVENTIST EDUCATORS, p. 12, 1983. Andrews University Press, Berrien 
Springs, Michigan.
3 WHITE, Arthur. ELLEN WHITE MULHER DE VISÃO, p. 151-152, 2015. Casa Publicadora Brasileira, 
Tatuí, SP. (apud. Review and Herald, 20 de maio de 1873).
4 WHITE, James. “Perguntas e Respostas”, RH, 23 de dezembro, 1862, p. 29
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Esta consulta a Tiago também é informativa, uma vez que mostra uma desconfiança 
precoce do sistema público de educação. Essa desconfiança se baseava na falta de disciplina 
em muitas escolas e, mais importante, no fato de que os adventistas tinham uma concepção 
da verdade e do valor que, muitas vezes, era contrária a dos ensinos das escolas públicas. O 
problema de para onde enviar seus filhos para à escola perturbou tanto alguns adventistas em 
meados da década de 1850 que os membros da igreja em Buck’s Bridge, Nova York, estavam 
fazendo experiências com escolas domésticas, na liderança de Tiago White.

Esta preocupação começou a aparecer nos periódicos da denominação. Em 1850, Joseph 
Bates escreveu um artigo na Review and Herald sobre o “Dever para com Nossos Filhos”, no 
qual advertia os pais a darem instrução religiosa aos filhos em casa, dizendo que “os pais devem 
sentir a responsabilidade que agora recai sobre eles. A salvação de seus filhos depende de sua 
estrita atenção em cultivar suas mentes para servir a Deus, por preceito e exemplo”, disse ele. 
Bates concluiu com uma forma prática de implementar sua admoestação, relatanto que “entre 
nós, reservamos uma parte do sábado para orar com e instruir todas as crianças que vêm às 
nossas reuniões. Somos sensatos [em admitir], que nosso tempo para fazer mais por nossos 
filhos é curto, e deve ser feito rapidamente, ou será tarde demais.”5

A ênfase neste artigo foi colocada na responsabilidade da família, em vez de ser colocado 
nas instituições, neste sentido, o objetivo educacional de Bates era o de proteger e preparar os 
jovens do movimento adventista para a segunda vinda de Cristo. Já por parte de Tiago White, 
o líder do movimento, em julho de 1852 ele publicou um texto entitulado “Um Artigo para 
as Crianças”. Nele, fica explícita a preocupação e a liderança dele no movimento de educação 
doméstica da década de 1850 entre os adventistas, quando ele escreve:

Deus está trabalhando entre os filhos que têm pais ou tutores crentes, e muitos 
deles estão sendo convertidos e precisam ser instruídos na verdade presente. 
Há uma parte dos filhos que têm pais ou tutores crentes que são negligenciados 
e não têm a instrução correta e, consequentemente, não manifestam muito 
interesse por sua própria salvação. Acreditamos que um jornal como o que 
projetamos para publicação interessaria a essas crianças e seria o meio de 
despertar seus pais ou tutores para o senso de seu importante dever [referindo-
se ao Youth’s Instructor]. Sobre eles repousa a terrível responsabilidade de 
treinar almas para o Reino de Deus. Mas é um fato lamentável que muitos 
de seus filhos tenham ficado sem instrução adequada. Sentimos mais sobre 
este assunto do que podemos expressar. Que Deus desperte o seu povo para o 
sentido de dever daqueles jovens, confiados aos seus cuidados, de os guiar no 
caminho da virtude e da santidade.6

Tiago materializou este desejo através do seu dom de publicações, instituindo um jornal 
direcionado aos jovens, chamado The Youth’s Instructor (O Instrutor da Juventude), em 1852. 
Claramente, este fato relaciona-se com o início da Educação Adventista, pois, nas primeiras 
páginas do periódico, ele escreveu que “muitos pais que professam religião se tornaram tão 
mundanos e descuidados que não instruem seus filhos no caminho para o céu.”7 Dando a 
entender, que esta era a proposta da nova revista, instruir os jovens nos caminhos religiosos, o 
que estava em falta nas escolas públicas da época.

5 BATES, Joseph. “Dever para com Nossos Filhos”, RH (janeiro de 1851) p.39. Embora o artigo seja datado 
de 24 de novembro de 1850, ele não foi publicado até janeiro de 1851.
6 WHITE, James, “Um Artigo para as Crianças,” RH, 8 de julho de 1852, p. 37.
7 WHITE, James, “Um Discurso para Aqueles que Estão Interessados no Youth’s Instructor,” The Youth’s 
Instructor, agosto de 1852, pp. 1-2.
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James Edson White, filho de Tiago e Ellen White, afirmou que foi aluno da primeira 
escola adventista em Battle Creek junto com seus irmãos Henry Nichols e William Clarence 
White.8 De acordo com as lembranças de Edson White, a escola começou em 1856.9 A primeira 
escola adventista em Battle Creek foi dirigida por M. Osgood em uma pequena casa, perto da 
igreja Black. A Sra. Osgood recebia 25 centavos para cada aluno que frequentava as aulas em sua 
casa, e ela era a responsável pela instrução de todas as disciplinas.10 Funcionou com sucesso por 
cerca de um ano.11 No ano seguinte, Mary Louise Morton12 dirigia a escola no segundo prédio 
da igreja quando foi erguido no início de 1857.13 A escola de Morton, portanto, é significativa 
porque foi a primeira realizada em um prédio da igreja. Ainda não era, entretanto, uma escola 
patrocinada pela denominação. Infelizmente, Morton teve que se mudar de Battle Creek, e uma 
“mulher anônima dirigia a escola de doze alunos em uma cozinha”.14

Em 1857, pode-se ver a liderança de Tiago White nas escolas domésticas, quando ele 
escreveu outro artigo na Review entitulado: “Crianças observadoras do sábado”, em que ele diz:

Servos de Deus, comecem seu trabalho no ponto certo, convertam esses pais 
professos mundanos. Façam com que o padrão seja elevado entre eles, então 
as crianças serão facilmente levadas a chegar ao mesmo alto padrão. Só assim 
algo duradouro será realizado. Mas seu trabalho é mais do que perdido com 
essas crianças, quando seus pais falham em atingir um padrão salvífico.15

8 Ambos os filhos do casal Ellen e Tiago White também. Eles tiveram 4 filhos no total, porém com apenas 2 meses 
e meio de idade faleceu John Herbert, em 1860, o último a nascer. Restando, no fim apenas estes três citados acima.
9 Edson White erroneamente aponta 1865 como o ano para a primeira escola em Battle Creek (Edson 
White, “As Primeiras Escolas entre os Adventistas do Sétimo Dia em Battle Creek”. Allan G. Lindsay, um historiador 
adventista recente, argumenta em sua tese de doutorado que o relato de Edson White “contém várias imprecisões” 
e 1865 como o ano para a primeira escola é um deles. De acordo com Lindsay, isso “é claramente um erro, muito 
provavelmente um erro tipográfico; os dois últimos dígitos devem ser invertidos. “Assim, o ano da primeira escola 
em Battle Creek deve ser 1856 (Allan G. Lindsay,” Goodloe Harper Bell: Pioneer Seventh-day Adventist Christian 
Educator “[dissertação de doutorado, Andrews University, 1982]. Como Edson White foi testemunha e participante 
desses eventos, muitos pesquisadores deram peso ao seu relato.
10 Allan G. Lindsay, Goodloe Harper Bell, Pioneiro e Educador Cristão Adventista do Sétimo Dia, Resumo, 
junho de 1982 (James White. Library, Andrews University).
11 SDA Encyclopedia, Vol. 10, pág. 109, (Review and Herald Publishing Association: Washington DC, 1966).
12 Spalding erroneamente dá o nome de Eliza H. Morton. Eliza tinha apenas cinco anos em 1857, portanto 
não poderia ser professora naquele ano (Spalding, Origin and History of SDA, 115; SDAE, 1996 ed., S.v. “Morton, 
Eliza H.”). Cadwallader refere-se a ela como Louise M. Morton (E. M. Cadwallader, History of SDA Education, 4ª 
ed. [Payson, AZ: Leaves of Autumn Books, 1975], 6). Ela é referida como Louisa M. Morton em The Story of Our 
Church, 398, editado pelo Departamento de Educação. A mulher em questão parece ter ensinado em Battle Creek 
apenas por um ano. A pouca informação conhecida sobre esta mulher é que ela se casou várias vezes e tinha 92 
anos em 1924 quando Edson White se referiu a ela como Mary Louise Morton-Maxon-Davill [DeVal] (Edson 
White, “Primeiras Escolas”, 46; ver também Brown, Cronologia, 63).
13 Edson White, “Primeiras Escolas”, p. 46; Vande Vere, Buscadores da Sabedoria, 16; Cadwallader, História 
da Educação SDA, 6; Olsen, Origem e Progresso, 332; Spalding, Origem e História, 2:115.
14 Cadwallader, História da Educação SDA, 6; Mary Kelly-Little, “Desenvolvimento das Escolas Elementares 
dos Adventistas do Sétimo Dia nos Estados Unidos” (tese de M.A., Universidade de Washington, 1932), 9.
15 WHITE, James. “Crianças Observadoras do Sábado,” RH. 20 de agosto de 1857, pp. 125-126; 27 de agos-
to de 1857, pp. 133-134; 3 de setembro de 1857, p. 141.
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Aqui Tiago faz um apelo forte aos pais sobre a educação no lar, de seus filhos. Neste 
artigo ele fala sobre a influência maléfica das escolas contemporâneas, em que os filhos dos 
observadores do sábado sofriam, algo que lhe preocupava muito. Isto, 15 anos antes da fundação 
da escola de Battle Creek, a primeira instituição educacional adventista. Isso nos remete a 
imaginar que a ligação de Tiago White com processos educacionais não era uma novidade, pois 
inclusive, desde a sua infância ele dava muito valor ao estudo, tanto é que se tornou professor 
na fase adulta, mesmo possuindo apenas 29 semanas (7 meses) de estudo formal, como aluno.

Porém, olhando para trás neste período embrionário da Educação Adventista, o primeiro 
ministro ordenado da IASD, Washington Morse lembrou que:

Durante os anos de 1853-54 o sentimento prevaleceu amplamente entre os 
Adventistas do Sétimo dia de que seus filhos deveriam ser educados mais 
diretamente sob a supervisão de pessoas da mesma fé, do que era possível 
na escolas públicas. Em conformidade com esta ideia, houve muitos casos de 
escolas domésticas entre nosso povo, onde os filhos de uma ou mais famílias 
foram reunidos, e um professor que era firme na fé, e competente para instruir 
em questões de religião, bem como nos ramos comuns da educação escolar, 
foi contratado. Esse costume prevaleceu por mais ou menos dois anos, quando 
foi geralmente abandonado, e as crianças foram novamente enviadas para as 
escolas públicas.16 

Para resumir nosso primeiro tópico, é necessário ter-se em mente que o conceito de 
Educação Adventista costuma ser retratado como iniciando apenas em 1872, quando Ellen G. 
White, esposa de Tiago, escreve suas primeiras linhas sobre o assunto. Entretanto, ficou bem 
claro que os fundamentos e a necessidade de uma educação denominacional, já eram existentes 
desde a década de 1850, principalmente à partir da liderança de James White.

3. NO CAMINHO: O COMEÇO DA BATTLE CREEK SCHOOL (1867-1872)

Em nosso mundo hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia opera um sistema educacional 
que circunda o globo e inclui mais de cinco mil instituições. No entanto, nem sempre foi assim. 
Essa excelente estrutura da Educação Adventista teve seu início em Battle Creek, Michigan, no 
Estados Unidos.

Em 1867, o professor de escola pública Goodloe Harper Bell estava se recuperando 
no Sanatório de Battle Creek quando um grupo de meninos adventistas descobriu que ele era 
professor. Os meninos perguntaram a Bell se ele poderia ajudá-los com gramática, redação 
e aritmética. Bell concordou, e logo se viu instruindo doze alunos locais. Entre esses doze17 
estavam: 1. Homer Aldrich, 2. E. R. Jones, 3. E. C. Loughborough, 4. J. Byron Sperry, 5. James 
Edson White, 6. William Clarence White, 7. Henry Nichols White, 8. John Harvey Kellogg e 9. 
William Keith Kellogg.18

16 WASHINGTON, Morse. “Itens da experiência do advento durante os últimos cinquenta anos - No. 6,” RH. 
6 de novembro de 1888.
17 Encontramos, como pode-se observar, na presente pesquisa apenas 9 nomes dos 12, restando apenas mais 
3, tarefa que fica para futuras pesquisas.
18 Emmett K. Vandevere, Os Buscadores da Sabedoria p. 16 (Southern Publishing Association, Nashville, TN 
1972).
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Entretanto, em pouco tempo, a escola fechou, demonstrando-se um fracasso novamente, 
como as escolas domésticas anteriores. Na verdade, o sonho de James White, era estabelecer 
uma escola para formar mais e melhores obreiros19, isto é, um colégio de terceiro grau, não 
apenas com ensino primário e secundário.20 Causa pela qual ele já lutava, desde a década de 
1850, como se vê na Review and Herald de 1861, ali James desabafou: “Tivemos um julgamento 
completo de uma escola em Battle Creek, sob as mais favoráveis circunstâncias, e desistimos, 
pois não atendeu às expectativas dos interessados”.21

Infelizmente, todas as tentativas de Tiago no estabelecimento de uma escola 
denominacional vinham fracassando por falta de apoio, pois nem todos tinham a mesma visão 
que ele.22 Finalmente, em abril de 1872, os primeiros passos foram dados. W.C. White, relata:

Nessa época, 1869 e 1870, havia um grande número de rapazes e moças de 
habilidade superior empregados na editora e na instituição de saúde. Eles 
estavam constantemente implorando por vantagens educacionais. Aulas 
de caligrafia pela manhã, e aulas noturnas de gramática eram frequentadas 
com entusiasmo, mas a necessidade de instrução nas doutrinas bíblicas e nas 
ciências era instada aos líderes da causa.23

Abaixo é citado o pensamento e visão de Tiago, no contexto da fundação da escola:

Devemos nos apegar, como povo, ao tema da educação, e formar uma Sociedade 
Educacional? Teremos uma escola denominacional, cujo objetivo seja, da 
maneira mais curta e factível, qualificar rapazes e moças, para desempenharem 
alguma parte, mais ou menos pública, na causa de Deus? Haverá algum lugar 
em que nossos jovens possam ir para aprender os ramos das ciências que 
possam colocar em uso imediato e prático, e ao mesmo tempo ser instruídos 
sobre os grandes temas da profecia e de outras verdades bíblicas?24

Segundo George Knight25, a escola seria formada no verdadeiro estilo Tiago White, com 
a venda de ações que incluiriam privilégios de voto aos compradores por 10 dólares cada. As 
tarefas gerais da sociedade seriam “levantar fundos para o propósito de alugar, comprar ou 
construir prédios escolares e adquirir aparelhos escolares”.26 

19 Correspondente hoje ao curso de Teologia.
20 No Brasil chama-se comumente de “Faculdade”, mas nos Estados Unidos, de “College”.
21 WHITE, James, RH, 24 de setembro de 1861, p. 134.
22 Por isso ele é chamado de “Overcomer”, uma expressão em inglês que significa “Vencedor”, por que mesmo 
com falta de apoio, ele não desistiu de lutar pela implantação de uma Educação Adventista.
23 Instituto de Ensino Cristão, Departamento de Educação dos Adventistas do Sétimo Dia, FÉ E 
APRENDIZAGEM NO BATTLE CREEK COLLEGE, 1874-1901 Meredith Jones Gray, Departamento de Inglês, 
Andrews University 374-99 Instituto de Ensino Cristão 12501, Old Columbia Pike, Silver Spring: Preparado para o 
24º Seminário Internacional de Fé e Aprendizagem Andrews University, junho de 1999, p.138.
24 Uma Escola em Battle Creek - Sociedade Educacional Adventista do Sétimo Dia,” RH, 16 de abril de 1872, 
p. 144; veja também James White, “Escola Denominacional,” RH, 6 de agosto de 1872, pp. 60-61.
25 Historiador da IASD e por muitas décadas docente na Andrews University, George Knight é o autor que 
mais publicou livros na IASD após Ellen G. White, sendo também um pioneiro nesta área de pesquisa histórica, 
neste sentido devo muito ao livro Early Adventist Educators, editado por ele, para realizar a atual pesquisa.
26 KNIGHT, George. EARLY ADVENTIST EDUCATORS, p. 18, 1983. Andrews University Press, Berrien 
Springs, Michigan.
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Parece, no entanto, que Tiago pretendia levar adiante os planos de uma escola antes 
mesmo que a Sociedade pudesse ser formada, uma vez que, ao relatar esta reunião para a igreja 
em geral, ele enfatizou que: “A necessidade mais imediata é começar a escola para este fim, 
gostaríamos de uma resposta imediata de todos os que ficariam contentes em frequentar essa 
escola, arranjos podem ser feitos e achamos que as operações começaram na hora especificada.”27

Para Tiago White, os adventistas estavam atrasados em relação a reforma educacional, 
e não havia tempo a perder. Os alunos foram convidados a se inscrever e os crentes foram 
solicitados a enviar suas promessas financeiras como uma indicação de seu interesse e apoio a 
este novo empreendimento.28 Finalmente, em 1872 Tiago passou a conseguir apoio. Na Review 
divulgou-se sobre a reunião de 11 de maio de 1872:

Resolvido, que convidemos a comissão da Associação Geral a fim de empregar 
professores adequados para a escola contemplada; dar os passos que se 
consideram apropriados para obter os recursos necessários para sustento da 
escola até que se torne autossuficiente, e para assumir a supervisão geral do 
empreendimento.29

Evidentemente, isso foi aceito e a data de abertura da escola foi marcada para segunda-
feira, 3 de junho de 1872.30 A escola de 12 alunos em 1872, cresceu para 60 ou 70 alunos em 
dezembro e iniciou o ano letivo de 1873 com 80 alunos.31

O professor seria Godlooe Harper Bell, o qual defendia um princípio: “Algo que merece 
ser feito, merece ser bem-feito”.32 Seus alunos aprenderam rapidamente a valorizar seus esforços 
para ajudá-los a compreender as lições. Na verdade, eles ficaram tão impressionados com sua 
clareza e meticulosidade que imploraram aos pais para que Bell abrisse uma escola. Após algumas 
considerações, os pais contrataram Bell para começar a instruir seus filhos e forneceram a ele 
uma sala de aula no antigo North Lodge. Esta sala havia se tornado “um local de despejo de 
materiais descartados”33 do escritório da Review, mas com um pouco de “limpeza e reforma, 
tornou-se o local da Bell’s Select School (Escola Selecionada de Bell).”34 Mary Alice Steward, 
uma das alunas de Bell lembrou-se do Select School como sendo velho, frágil e sem pintura. Ela 
prosseguiu descrevendo:

A sala de aula ficava no segundo andar, então subíamos as escadas instáveis e 
nos encontrávamos entrando em uma sala longa e baixa, com longos bancos de 
madeira como assentos. No centro da sala de um lado, de frente para a porta, 
estava a mesa do professor, e as classes reunidas em bancos na frente dela.35 

27 A Escola em Battle Creek, RH, 16 de abril de 1872, p. 144.
28 KNIGHT, George. EARLY ADVENTIST EDUCATORS, p. 19, 1983. Andrews University Press, Berrien 
Springs, Michigan.
29 (Ibid).
30 A Escola, RH, 14 de maio de 1872, p. 176.
31 FÉ E APRENDIZAGEM NO BATTLE CREEK COLLEGE, 1874-1901 Meredith Jones Gray, Silver Spring, 
Andrews University, junho de 1999, p. 138.
32 KNIGHT, George. EARLY ADVENTIST EDUCATORS, p. 50, 1983. Andrews University Press, Berrien 
Springs, Michigan.
33 Allan G. Lindsay, Goodloe Harper Bell, Pioneiro e Educador Cristão Adventista do Sétimo Dia, p. 51, 
(Resumo de junho de 1982).
34 Allan G. Lindsay, Goodloe Harper Bell, Pioneiro e Educador Cristão Adventista do Sétimo Dia, p. 57, 
(Resumo de junho de 1982).
35 (Ibid).
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O professor Bell acreditava que a instrução em sua “Escola Selecionada” deveria coincidir 
com sua fé adventista recém-fundada. Quando livros contendo material adequado não estavam 
disponíveis, Bell escreveu à mão as lições para seus alunos. Se os jovens não podiam frequentar 
sua escola porque tinham que trabalhar durante o dia, ele começou a dar aulas pela manhã e à 
noite. No entanto, como o conceito de Educação Adventista privada era novo, Bell também passou 
grande parte de seu tempo justificando a necessidade desse novo programa educacional. Seus 
esforços para promover a educação que seus alunos estavam recebendo eram frequentemente 
interpretados como um esforço para exaltar a si mesmo. Consequentemente, enquanto Bell 
continuava a operar uma escola de sucesso, os desafios que ele enfrentou cobraram seu preço 
e sua saúde começou a sofrer “devido ao excesso de trabalho em seus esforços educacionais”.36 
Neste contexto, é oportuno o apelo feito por Uriah Smith:37

Para alguns, isso pode parecer um pequeno começo. Mas um começo, embora 
pequeno, é algo; e esperava-se que começasse de uma forma pequena e 
humilde, e chegasse à sua verdadeira posição por um crescimento constante e 
saudável. Como o grão de mostarda entre as plantas, esperamos que esta escola 
venha a ocupar um lugar importante entre as agências em operação para o 
avanço da verdade. Amigos da causa, vocês agora têm outra instituição para 
lembrar em suas orações. Não se esqueçam da escola.38

Em suma, o processo de implantação da primeira escola adventista se deu em um 
contexto de amplo incentivo por parte dos jovens da Review, dos filhos dos adventistas, todos 
eles, porém, sob a liderança de James White através das páginas da Review, e seus discursos nas 
reuniões da Assembleia da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo dia, entre 1867 e 1872, 
respectivamente.

4. FASE FINAL: BATTLE CREEK COLLEGE (1875-)

Segundo George Knight, essa escola da igreja de 1872, no entanto, não era o que Tiago 
White realmente queria, por mais que tudo tenha ocorrido bem, ele tinha planos maiores em 
mente. Isso se tornou evidente em 11 de março de 1873, quando ele discursou na sessão da 
Conferência Geral  sobre o tema da educação, explicitando seus planos que, não eram de uma 
escola primária ou secundária apenas, mas de uma escola avançada  para formar obreiros para a 
causa de Deus. Em frases incisivas, ele defendeu a causa da educação cristã, dizendo:

36 Allan G. Lindsay, Goodloe Harper Bell, Pioneiro e Educador Cristão Adventista do Sétimo Dia, p. 47, 
(Resumo de junho de 1982).
37 Pioneiro adventista, foi editor-chefe da Review and Herald por cerca de 50 anos, conhecido também por 
seu livro sobre as profecias de Daniel e Apocalipse (Thoughts on Daniel and the Revelation).
38 SMITH, Uriah. A Escola dos Adventistas do Sétimo dia, RH, 11 de junho de 1872, p. 204.
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Provavelmente não há nenhum ramo desta obra que sofra tanto no tempo 
presente quanto a educação adequada de homens e mulheres para proclamar 
a mensagem do terceiro anjo. Agora eu digo que queremos uma escola. 
Queremos uma escola denominacional, por favor; não, como eu disse, para 
dar aos homens e mulheres um longo curso de educação completa. Não 
sei se temos tempo para isso. Mas queremos uma escola em que as línguas, 
especialmente as línguas faladas e escritas dos dias atuais possam ser ensinadas, 
aprendidas por rapazes e moças para prepará-los á se tornarem impressores, 
editores e professores; e se não pudermos fazer mais nada, onde nossos jovens 
que estão prestes a entrar no ministério, e também mulheres, que devem ser 
trabalhadoras nesta grande obra, possam ser instruídos minuciosamente nos 
ramos comuns, onde suas mentes podem ser disciplinadas para estudo, onde, 
se não for por mais de três meses, nossos jovens possam receber a melhor 
instrução e, durante esse tempo, pelo menos aprender a estudar.39

Ele repreendeu aqueles que fizeram a vinda iminente do Senhor uma desculpa para a 
falta de obter educação.“Isso”, delcarou, “é um grande erro. Não conheço nenhum ramo que 
necessite tanto de nossa atenção atualmente como uma escola denominacional.”40 A Sociedade 
Educacional Adventista do Sétimo Dia tornou-se realidade em 11 de março de 1874 e, em maio, 
o trabalho começou no novo prédio da escola, durante aquele ano, o número de matrículas 
cresceu para 289.41

Então, no dia 4 de janeiro de 1875, o Battle Creek College foi inaugurado. E foi Tiago 
White quem fez o discurso inaugural. Por mais que este colégio não estivesse localizado na 
região rural que Tiago e Ellen White haviam sugerido, e nem estivesse seguindo o currículo42 
que eles haviam aconselhado a ser seu padrão, isso não os impediu de apoiar a instituição e ainda 
lutar por seu sucesso. Tiago White serviu como seu presidente titular nos cinco anos seguintes, 
mas, de acordo com Emmet K. Vande Vere, “é errado imaginar Tiago como uma figura de proa43 
, em questões como redução de dívidas, abertura de novos departamentos e adoção do sistema 
de tutores estudantis, suas políticas moldaram as ações da administração”. Ele se sentia um tanto 
desconfortável com o título de “presidente”, já que tinha tão pouca educação formal. Apesar de 
sua desconfiança para a posição educacional, a Tiago nunca faltou zelo pela educação cristã.44 
Na opinião de Tiago: ”O primeiro objetivo de nossa escola é o aperfeiçoamento mental e moral 
daqueles que são chamados por Deus para pregar Sua palavra.”45 

39 KNIGHT, George. EARLY ADVENTIST EDUCATORS, p. 20, 1983. Andrews University Press, Berrien 
Springs, Michigan.
40 WHITE, James, “Conference Address,” RH, 20 de maio de 1873, p. 181. (apud. Early Adventist Educators, 
p. 21).
41 FÉ E APRENDIZAGEM NO BATTLE CREEK COLLEGE, 1874-1901 Meredith Jones Gray, Silver Spring, 
Andrews University, junho de 1999, p. 138.
42 A frase “Currículo que eles haviam aconselhado a ser seu padrão”, refere-se aos conselhos de Ellen G. 
White, que segundo as revelações que Deus havia dado a ela, dizia que a Educação Adventista não deveria consistir 
de um currículo baseado nas universidades seculares, onde se dava preeminência ao estudo do latim e dos clássicos 
gregos, muito em voga na época, que era exatamente o contrário da orientação profética de Deus a IASD (Igreja 
Adventista do Sétimo Dia), que deveria ser a Bíblia como centro da Educação Adventista, e não os clássicos.
43 Significa um “agente passivo” e não “ativo”.
44 KNIGHT, George. EARLY ADVENTIST EDUCATORS, p. 22, 1983. Andrews University Press, Berrien 
Springs, Michigan.
45 WHITE, James, “Nossa Escola”, RH, 11 de outubro de 1875, p. 124.
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Ele acrescenta:

A Sra. White e o escritor (Tiago) não pleitearam nossa escola porque nosso país 
carece de escolas onde os homens possam ser educados. Não; estes abundam. 
Mas temos sentido a importância de uma influência santificadora exercida 
sobre nossos rapazes e moças na escola, como se pode esperar em Battle Creek, 
para assegurar uma educação pura. O padrão de treinamento moral e religioso 
deve ser mantido elevado na escola e pela igreja, que tem a responsabilidade 
de localizá-la em seu meio. Com isso mantido, o Battle Creek College será uma 
grande bênção para a causa. Se não for mantida, será uma maldição. 46 

Em síntese, destaca-se claramente através da implementação do Battle Creek College, 
que o grande objetivo da pedagogia de Tiago, era a preparação de obreiros para a causa do 
advento, e, para tanto, era mais do que necessário a fundação de uma faculdade superior.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, Tiago White, por ter em sua personalidade, as características de ser um 
empreendedor inovador, ousado e persistente, não é de se surpreender que ele fosse o pioneiro 
da Educação Adventista. O fato de dentre os pilares denominacionais, a Educação ter sido a 
última a ser estabelecida47, deve-se ao fato de que os adventistas da época herdaram um “instinto 
escatológico” dos mileritas, e criam que não era necessário uma escola paras seus filhos, pois 
Jesus voltaria muito em breve.

Todavia, ao transcorrerem os anos após o desapontamento de 22 de outubro de 1844, 
os filhos dos guardadores do sábado passaram a sofrer más influências em seus ambientes 
acadêmicos públicos, e foi aí que surgiu a necessidade de uma escola denominacional privada. 
Em primeiro lugar, começando já na década de 1850, a preocupação ocasionou uma ênfase na 
educação dos filhos no lar, por parte dos pais e de tutores crentes, o que foi a fase embrionária 
da Educação Advenista. Em segundo lugar, na década de 1860, especificamente o ano de 1867, 
Goodloe Harper Bell foi escolhido pelos próprios alunos como o primeiro professor de uma 
escola adventista, com 12 estudantes, sendo esta, a fase transitória. 

Esta, no entanto, ainda não era uma escola oficial patrocinada pela igreja, ela era apenas 
uma escola na qual os filhos dos obreiros podiam aprender gramática com um professor da 
mesma fé. Por isso, Tiago White, sabendo que suas expectativas não estavam sendo atendidas 
suficientemente, propôs em 1872, em solenes apelos, que a administração da igreja deveria 
fundar uma escola denominacional. Depois de muita luta, foi aprovada a ideia, e Tiago recebeu 
o devido apoio. Então, a inauguração da primeira escola adventista foi marcada para 3 de junho 
de 1872. Para Tiago White, entretanto, não era ainda o suficiente, pois seu objetivo não era que 
os alunos aprendessem somente de ciências, mas, principalmente, da Bíblia e da fé adventista, 
para que todos os alunos, de alguma forma, se tornassem obreiros. 

46 WHITE, James, “Conference Address,” RH, 13 de março de 1878, p. 81.
47 Costuma-se dividir da seguinte forma: 1) Conferências Sabáticas (Unidade Doutrinária, 1848-1850), 
2) Ministério de Publicações (1849), 3) Organização da Igreja (1863), 4) Reforma de Saúde (1866), 5) Educação 
Adventista (1872) e 6) Missão Além-mar (1874).
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Por este motivo, em terceiro e último lugar, é que foi que fundado o Battle Creek College, 
em que não se limitava apenas a ensino primário e secundário, pois havia ensino superior com 
outros cursos comuns, porém com ênfase especial à formação de ministros. E no discurso 
inaugural do dia 4 de janeiro de 1875, o líder e fundador, Tiago White, foi quem fez o discurso, 
deste modo, começando uma nova era na Educação Adventista.

Para resumirmos, segundo Medardo Esau Marroquin, em sua dissertação doutoral pela 
Andrews University, ao longo das declarações promocionais para uma escola denominacional 
de 1844 a 1874, cinco propósitos principais emergiram para os quais o Battle Creek College foi 
estabelecido: (1) fornecer aos jovens influências morais e positivas, (2) treinar obreiros para a 
igreja em um curto período de tempo, (3) para transmitir verdades bíblicas aos alunos, (4) para 
apresentar uma educação equilibrada e prática, e (5) para fornecer uma educação de qualidade.48 
Podemos inferir, ainda, que o papel de Tiago White foi crucial no estabelecimento desta escola 
denominacional, liderando e pondo em prática os conselhos de sua esposa, Ellen G. White, na 
pauta da filosofia da Educação Adventista, com foco total na religião bíblica, algo que diferencia 
a Educação Adventista das demais, ainda hoje.

7. APÊNDICE
7.1. Apêndice A

O que a Review and Herald falava em 1868 sobre o estabelecimento da Battle Creek 
School:

TOUR ORIENTAL

A perspectiva é muito encorajadora para o estabelecimento de uma boa escola 
em Battle Creek, onde não apenas as ciências possam ser ensinadas, mas os 
princípios e o espírito da religião de Jesus possam ser impressos nas crianças e 
jovens que podem participar. Espera-se que pelas liberalidades de todos os que 
sentem interesse na devida educação da juventude, principalmente entre nós, 
esta escola possa ser estabelecida em um plano tão extenso que nossos irmãos 
nos vários estados possam considerá-lo um objeto para enviar seus filhos e 
filhas para lá. [...] Uma boa escola para salvar nossos jovens da influência 
errada, e para trazê-los sob as influências corretas e salvadoras, é um ramo da 
obra de grande importância.49

O que a Review and Herald falava em 1868 sobre o estabelecimento da Battle Creek 
School:

A Escola de Battle Creek está quase cheia. Lá, no entanto, há espaço para mais 
alguns alunos, os preços da mensalidade por um período de doze semanas (3 
meses) são fornecidos abaixo. Para a longo prazo, eles são aumentados em 
proporção a seu comprimento. Para aqueles que estão entrando no estudo 
dos ramos comuns, $ 4,00. Para aqueles mais avançados nos ramos comuns, 
sendo: História, Fisiologia ou Álgebra, $ 5,00. Para aqueles que estudam 
Filosofia Natural, Retórica, Geometria ou Química etc., $ 6,00. Por fim, 
Línguas, Antigas e Modernas (extra), cada $ 2,00.50

48 MARROQUIN, Medardo. THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE RELIGION CURRICULUM 
AT BATTLE CREEK COLLEGE, 1874-1901. Dissertation Andrews University, p. 41. July 2001.
49 THE ADVENT REVIEW AND SABBATH HERALD, VOL. 32, NUM. 21, BATTLE CREEK, MICHIGAN, 
THIRD-DAY, NOVEMBER 17, 1868, P. 244.
50 WHITE, James, THE ADVENT REVIEW AND SABBATH HERALD, VOL. 44, NUM. 13, BATTLE 
CREEK, MICHIGAN, THIRD-DAY, SEPTEMBER 15, 1874, P. 104.
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7.2. Apêndice B

A transição de Battle Creek School (Ensino primário e secundário) para Battle Creek 
College (Ensino superior):

     Segundo Gerald Wheeler51, na Conferência Geral de 1873, Tiago e Ellen White 
começaram a apelar pelo levantamento de fundos para uma faculdade adventista. No final de 
1873, havia ofertas de 54 mil dólares. O interessante é que, o homem que não teve a oportunidade 
de estudar em uma faculdade, organizou uma para a Igreja Adventista do Sétimo dia. Em 24 de 
agosto de 1874, com 100 alunos, foi inaugurado o Battle Creek College, embora seu prédio de 3 
andares tenha sido concluído e dedicado somente em 4 de janeiro de 1875.52 A escola ainda não 
tinha dormitórios e os alunos tiveram que encontrar seus próprios lugares para morar. Alguns 
moravam em casas locais, outros moravam juntos.

     As idades variavam de 7 a 45 anos, pois a faculdade também oferecia ensino primário 
e secundário, ou seja, ensino fundamental e médio53. O fato de tantos alunos serem jovens 
e viverem em situações não supervisionadas criava problemas, por isso, a escola também se 
esforçou para definir sua filosofia e missão educacional. Seus administradores e professores 
seguiram o então popular currículo orientado para os clássicos gregos e latinos; Tiago e Ellen 
White, em contraste, incentivaram um programa que não apenas preparasse os alunos para 
servir à igreja, mas também lhes proporcionasse habilidades práticas que os capacitassem a 
ganhar a vida em qualquer lugar. A discussão continuou por muitos anos, vários funcionários 
da editora deram aulas na faculdade. Os tradutores da Review ofereceram cursos em línguas 
estrangeiras, e por um tempo Uriah Smith foi o único instrutor de Bíblia da faculdade.

     Tiago White esperava que sua família aproveitasse as oportunidades na nova instituição, 
por isso ele escreveu a seu filho Edson e sua esposa, Emma, que ele gostaria que “todos os meus 
filhos estudassem no Battle Creek College”. Ele ofereceu a seus filhos um quarto e 100 dólares 
por ano para que cada filho o frequentasse, pagou as mensalidades de suas esposas e o uso de 
sua casa.54 (Alguns anos antes, ele havia dito a seus filhos que eles deveriam ir para a escola seis 
meses de cada ano e trabalhar os outros seis para ele.)55 Um detalhe interessante é que se seus 
pais fossem ricos (dos alunos da escola), ele anotaria na carta que o aluno não deveria receber 
nenhum desconto nas mensalidades.”

51 Editor da Review and Herald por mais de 47 anos e autor do livro James White: Innovator and Overcomer, 
o qual devo muito para escrever o Apêndice B.
52 Por isso, costuma-se datar o dia 4 de janeiro de 1875 oficialmente, pois foi nesta datada concluída a 
construção do prédio.
53 Como se chama no Brasil
54 WHITE, Tiago para Edson White e Emma White, 8 de março de 1879; Tiago White para William Clarence 
White, 10 de março de 1879.
55 WHITE, James, para Edson White e William C. White, 30 de dezembro de 1872.
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Em 1881, o ano de sua morte, o Battle Creek College tinha 490 alunos. Ao longo dos anos, 
até um quinto do corpo discente consistia em não adventistas da comunidade vizinha. Depois 
de uma série de dificuldades frustrantes em Battle Creek, o colégio mudou-se em 1901 para a 
zona rural de Berrien Springs, Michigan, e se renomeou como Emmanuel Missionary College. 
Em 1959, a faculdade fundiu-se com a Universidade Potomac, a escola de pós-graduação da 
denominação, e a instituição combinada tornou-se a Universidade Andrews, em homenagem ao 
primeiro estudioso do adventismo, J.N Andrews. A universidade combinou suas várias coleções 
de livros para estabelecer a Biblioteca James White em homenagem ao fundador da escola da 
denominação.56

56 WHEELER, Gerald. JAMES WHITE: INNOVATOR AND OVERCOMER, Review and Herald Publishing 
Association, Hagerstown, Maryland, 2003, pp. 189-191.
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