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Copyright © da CA UPA. Todos os direitos reserva·
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CAUPA: UM MINISTÉRIO ESPECIAL

A

dinâmica do adventismo estimula muitos moços e moças a cursar estudos superiores.
As estimativas atuais indicam
cerca de 80.000 universitários adventistas em todo o mundo. Aproximadamente a metade estuda
em nossos colégios superiores e
universidades; a outra metade,
por certo, freqüenta instituições
não pertencentes à igreja.
Alguns estudantes deste último
grupo poderiam estudar em nossas escolas superiores, mas decidiram não fazê-lo por. razões como a situação familiar, a distância do lar, ou falta de recurso~ financeiros. A maioria, contudo, estuda em instituições seculares pelo fato de não lhes oferecennos os
programas nos quais eles estão interessados, ou pelo simples fato
de não existirem em seus países
natais quaisquer escolas adventistas de nível superior.
.
Os jovens que vivem em nossos
90 colégios superiores e universidades, desfrutam de vários benefícios: ambiente cristão, aulas
de Bíblia, cultos regulares, programas missionários e apoio espiritual dos capelães. Em constraste, os que empreendem seus
estudos em outras instituições
têm de enfrentar vários desafios:
a influência de professores descrentes, o estilo de vida livre que
predomina, as pressões políticas,
e por vezes exames aos. sábados.
Ainda assim, eles também des~
frutam de oportunidades únicas
no sentido de compartilhar sua fé
com colegas e professores.
Coletivamente, ambos os grupos representam um setor talentoso e altamente motivado de nosso conjunto de membros, e tomam decisões críticas em suas vi·
das. Dentro de poucos anos eles
começarão a definir o rumo de
nosso movimento, na qualidade
de líderes leigos das congregações

locais e no desempenho de funções junto a nossas escolas, instituições de saúde, centros administrativos e outros serviços especializados da igreja como um todo.
Vários líderes denominacionais
sensíveis, em muitas partes do
mundo, reconhecem os desafios
especiais que os universitários
adventistas têm de enfrentar, e
assim procuram prestar-lhes auxílio mediante o' apoio de capelães, bolsas escolares, retiros espirituais, associações estudantis
. e progr~mas destinados a mantêlos ativos no ambiente da igreja.
Ainda assim, nem sempre os seus
esforços têm sido apoiados ou
mais amplamente imitados.
Em vista desta realidade, três
departamentos da Associação
Geral - Capelania, Educação e
Ministérios da Igreja - estão
unindo forças para prover apoio
aos líderes que desejam satisfazer as necessidades espirituais,
intelectuais e sociais deste setor
de nossa igreja. A Comissão de
Apoio a Universitários e Profissionais Adventistas (CAUPA) cuja diretoria aparece na segunda página deste número - tem
à sua disposição alguns fundos
para levar avante um programa
que, inicialmente, se propõe a:
1. Apoiar as divisões mundiais
que desejam organizar seminários e retiros espirituais para universitários adventistas.
2. Cooperar com as divisões
que oferecerem escritórios de trabalho para capelães e pastores de
igreja em centros universitários.
3. Preparar materiais que fortaleçam a vida espiritual dos .universitários e os animem a compartilhar sua fé. Este primeiro
número de DIÁLOGO é parte
deste programa.
Foi sugerido que em cada divisão da igreja mundial se estabeleça uma entidade paralela à
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CAUPA, encarregada de coordenar o programa a nível regional.
Os universitários, capelães, profissionais e outras pessoas interessadas neste ministério especial podem comunicar seus comentários e sugestões com respeito a esta primeira fase do programa. Devem dirigir sua correspondência ao representante regional da CAUPA, cujo nome
aparece à página 2.

Em Ação
Continuação da pág. 27

nal do primeiro ano, sua fé e estilo de vida haviam logrado produzir impressão mui favorável
em seus colegas e professores.
Foi então que ele decidiu convidar os dirigentes da igreja para
que oferecessem cursos gratuitos
.para deixar de fumar, visando a
beneficiar estudantes e professores. O díretor de saúde e temperança da Divisão Sul-Asiática, R.
N. Baird, foi o primeiro a dirigir
tal espécie de curso na U niversidade. Seu êxito foi notável, não
apenas porque vários deixaram
de fumar, como também porque
a comunidade reconheceu que os
adventistas vivem e ensinam a viver a vida mais abundante.
Na atualidade, a Igreja Adventista· está mantendo um acordo
com a Faculdade de Medicina de
Manipal, de modo que a cada ano
podemos inscrever cinco de nossos melhores estudantes nessa
prestigiosa instituição. Por sua
vez, a Faculdade envia seus professores para cursos de especialização na Universidade de Loma
Linda, Califórnia.
Meshach Onguti - estudante
adventista numa universidade
não adventista - foi um· genuíno pioneiro.
John Fowler
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