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anos da facu ldade constituem o

período em que os jovens

experime ntam a maior mudança de
suas vidas. Um tempo em que estudantes

necc..o;sitam apoio e menos controle externo.
A universidade, freque ntemente provê o
ambien te certo para o crescimento. Contudo,
tal ambiente pode ser também amedrontador
para crislüas, tanIa pessoalmente como
cspiri tu ahncnte.
Amizade e sentimento de comunidade
são aspec tos muito importantes para estes
anos de mudança. Estudantes univcrsit ,Í1ios

juntam-se a [calcmidades ou clubes
femi ninos, enquanto outros se envolvem com
outros grupos no campus para satisfazerem
suas necessidades de apo io social. O
envolvimento em organizaçõcs de ministério
de campus provê uma adicional dimensão
espiritu al à vida universitária, cn cori~and o
estudantes a aprofundarem seu
relacionamento com Deus e promovendo
amizades que du rarão por toda a eternidade.
No li vro O Pereg rino, d e João Bunyull .
há uma casa chamada Beleza, à qual o viajor
cristão chega, q ue talvez melhor ilustre esta
runção. Esta é uma casa constlUída por
Emanuel, para acolher em segurança os
viaj antes cansados que deixaram a cidade da
destruição e estão a caminho da C idade
Celestial. Aqui os çri stãos são revigorados,
alimentados c recebe m dircçõcs para a
caminhada à rrente.
De muitas fonnas este modelo descreve
a fun ção de nosso ministério na C asa do
Advento. E.\ite centro representa a Igrej a
Adventista do Séli mo Dia, na U niversidade
do Tennesscc cm Knox viU e (UTK), E.U.A, a
qual inclui 25.000 cs tud antes, j untamente
com mais o u mcnos 6.000 profes..<;orcs e
funcionários.
A Casa do Advento inclui uma ampla
sa la de reuniões. escritório , cozinha, no andar
principal, c algun s quartos no segundo andar.
E.o;;tes quartos são reservados para líderes
estudantis. Dois apartamentos separados
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conectados com a casa principal provêm
alojamento ad icional. O subtérreo inclui uma
sala de recreaçfio, esclit6rio e sala de
conferê ncia.
Este ministério começou 15 anos atrás,
quando estudan tes advcnti sta:-o começaram a
se reunir lias noi tes de sextas- feiras para
reu niõcs de cu lto, compan heirismo e lanche,
sob a iniciativa de Harold e Bcrvcrly Duckell,
ati vos membros na Primeira fgreja Adventista
do Séti mo Dia, em Knoxvillc. Esta reunião
se man al postcrionnente levou à compra da
casa e ao desenvolvimento de um amplo
mini stélio de c<lmpus. Carolyn e eu viemos a
este mini stério cm 1985, ajudando a modelar
e avançar a missão c estrutura do p rograma.
. Cada ano h,í um grupo de 40 a 50
estudantes advclltistas ma triculados na UTK.
O programa da Ca.~a do Advento é
dircciollado primordialmcnte para eles, mas
procuramos também min istrar aos es tu dantes
não adventisrus. Das 30 o u 40 pessoas
envolvidas no programa, aproximadamente
metade pertence 11 ou tril\i denominações e
religiõcs, enquan to algu ns não professam
ne nhuma fé.
Sob a direção do capelão, nosso
ministério de fortalec imen to c e vangelis mo é
dirigido por líderes estudantis
cuidadosamente e~o l hidos. O gru po de
líderes reúne-se para u m retiro allual de
lü.lerança e encontra-se UJIl a vez por mês para
plancjar juntos os eventos. As atividades do
verão incluem encontros com os novos
es tud antes que se mauic ulam e os pais
dUfímtc o período de orie ntação estud an til,
eventos sociais, Ulll programa de meio de
semana para cstudo da Biblia para todo o
ca mpus, um retiro de liderança e um pl;mo de
evangelismo para alc ançar novos estudan tes.
Eventos !'Cllwll ais d uriUlle o ano escolar
inclu em as reu lliões d e sextas-fciras,
pequcnos grupos de es tudos bíb li cos, ullla
refeição caseira preparada por estudantes nas
quartas-reiras à noite, cu lto aos sábados 110
campus, rcuniôe:-o sociai s nos s;íbados à no ite ,
retiros, ação social e eventos ewngclís ti cos.
Nos.<;a lideranç a inclui estudantes
int cmac ioll ai s. De fato, uma de nossas
maiores recompensas é ver o uu'os estu da nt es
intemacionais receberem a Cris to através de
nossos es ro rços. Um banquete para
es tudantes inteI'llac io nais é o ferecido no
in ício do ano, para ramil ializilf aqu cles
estuda ntes COIll o nosso programa, enqu anto
que a refeição do meio de sem:ma perm ite
que e les se socia lizem com estud antes norteamerica nos , bem como com outros
intem acionais.
O orçamen to an ual da Casa do Advento
é de aproximadamclHc US$20.000, o qual

incl ui todas as despesas, exeClO o salário do
cape\[ío. O orçamento inc lui aluguel recebido
d os es tudan tes res identes, subsídios de três
igrejas adventis tas da área c da A~soci ação
Georg ia-Cumbcrlalld , e doa~'ÕCs particu lares.
Atualmentc as d oações constituem 40% do
o rça me nto. A adminis tração é conduzida por
uma mesa e um pequeno concil io
admini stra ti vo.
A chave parJ. o sucesso de nosso
mini stério tem sido a graciosa mão de Deus e
ampla base de apoio vindo das igrejas da
área , da a..;sociação local, da união , e de
muitos indivíduos. Cremos que a Casa do
Advento é um bom excmplo de co mo nossa
igreja podc efetivamente ministrar em campi
universitários. Temos tal confi ança nisto que
estamos comprom issados com o
d esenvo lvimento de p rogramas semelhantes
em ou tros campi d;'l Amé,ica do Norte.
O primeiro passo é dcscobrir rormas de
des ignar capelães adven ti stas do sétimo dia
Piu'a ser virem c m campi públicos. O Ulro
passo que estamos tornando é unir-nos ao
Kettering Mctlical Center para oferecer um
curríc ulo na Casa do Advento, com o
propósito de preparar mini stros advenli sta"
para as dema nd as especiais d o mini stério em
campi públi cos.
O m inistério em co légios públi cos é
tanto compensador como um dcsafio . As
necess idades espiti tuais d e estudan t c..~
universitálios hoje são grandes, e as
o portunidad es para a nossa igreja são
c nonncs. Na C asa do Advcnto scntimo-nos
pri vileg iados em estar adi ante nestc
minis tl!,io e o ramos para que as portas se
abram ampl;unc llle para m ais programas
como o nosso na Divisão Norte-Americana c
no mundo. O
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