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m 1960, os alunos adventistas
universitários na ilha Mindanao,
localizada no sul das Filipinas, foram
exemplos de fé e fidelidade. pois estiveram
dispostos a sofrer castigos por faltarem às
aulas aos sábados. Os administradores das
escolas, percebendo a entrega e detenninação
do grupo, decidiram dar-lhes o sábado livre e,
em outros casos, permitiram que fizessem
certos trabalhos substitutivos. Naquela época
não houve necessidade da intervenção dos
líderes da igreja em favor dos estudantes.
Contudo, poucos anos depois, tudo
mudou. Com o aumento do número de
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estudantes adventistas nos colégios e
universidades, alguns deles começaram a
assistir às aulas ou fazer provas aos sábados.
O resultado foi a eliminação dos privilégios
anterionnente concedidos a todos os
adventistas do recinto. Este acontecimento
impressionou a muitos dos alunos adventistas
fiéis e levou-os a organizarem associações de
estudantes, através das quais poderiam
aproximar-se das autoridades universitárias e
requerer certas isenções que lhes pennitissem
pennanecer fmnes em suas convicções
religiosas.
Foi assim que nasceu em Mindanao o
Movement of Adventist Students (MAS) ou seja, Movimento de Estudantes Adventistas
- e tomou-se uma poderosa força de
unificação. Entretanto, com a declaração da lei
marcial no país, as organizações estudantis
foram dissolvidas. Alguns anos depois, os
dirigentes universitários permitiram novamente
essas organizações e, então, MAS reassumiu
suas atividades em vários campi públicos.
Em meados da década de 1980, os
objetivos de MAS foram ampliados e
passaram a incluir atividades missionárias

dentro e fora do campus, programas sociais,
visitas às igrejas, encontros jovens e retiros.
Tais atividades tiveram recepção entusiasta
pelos alunos de diversos campi. Nesse período
a Associação Geral criou a Committee on
Adventist Ministry to College and University
Students (AMiCUS) - ou seja, Comissão de
Apoio a Universitários e Profissionais
Adventistas (CAUPA) - cujos representantes
provêm de todas as divisões mundiais. A
União do Sul das Filipinas escolheu um
coordenador que representasse esse ministério
e proporcionasse apoio aos adventistas de
colégios e universidades não adventistas.
Também foram escolhidos coordenadores
desse ministério nas missões e associações,
cidades, municípios e distritos. Foram
organizadas novas agrupações, e as já
existentes foram revitalizadas. Atualmente, 62
grupos AMiCUS-MAS prestam serviços a
quase 10.000 membros em Mindanao.
Com o passar do tempo, o evangelismo
no campus tomou-se a atividade mais
importante do programa MAS. Os alunos
aprenderam a dar estudos bíblicos e a
compartilharem métodos práticos de cuidado
da saúde. Foi assim que, na Universidade de
Mindanao Central, em Musuan, Bukidnon,
quatro professores, suas famílias e alguns
funcionários foram batizados. Hoje,
aproximadamente 100 alunos, professores e
funcionários assistem aos serviços religiosos
naquela universidade. No verão passado,
membros do MAS e grupos profissionais
dirigiram seis campanhas simultâneas da Voz
da Juventude na Missão Mindanao do Sul.
Estas foram estágios para aqueles que assistiam
aos seminários de evangelismo jovem. Os frutos
destas foram 137 pessoas batizadas.
Na Universidade do Estado de Mindanao,
no Campus Central da Cidade de Santos,
MAS recebeu reconhecimento como a mais
preminente associação de estudantes devido
ao comportamento exemplar de seus membros
e suas contribuições extraordinárias à
comunidade escolar. A engenheira Hayde
Bustamante, ex-diretora de MAS e atual
professora e ativa auspiciadora deste grupo na
universidade, contou que no mês de julho
passado, mais de 50 estudantes foram feridos
durante uma festa por causa da explosão de
uma bomba. Mas nenhum adventista foi ferido
porque haviam decidido não ir à festa quando
souberam que o programa incluiria dança e
outras ati vidades contrárias às suas
convicções. E concluiu: "Louvamos a Deus
pela entrega de nossa juventude aos padrões
sociais adventistas." Em Davao, no nordeste
de Mindanao, e nos territórios da Missão
Mindanao do Oeste também foram realizadas
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campanhas da Voz da Ju ven tude no verdo
p<lssado. O scmincírio bíblico reali u ldo na
Uni versidade ele Misam is, no oesle de
Mindan<lo, resultou cm 12 batismos. OUlras
cllIzadas estão planejadas para as próx imas
Icrias escolares. Algum as das ati vidades
incluídas no programa são desfil es c "rallies"
de Icmpenmça e cx posiçõcs de saúde.
Os grupos AMiC US também patrocinam
outras ati vidades no sul das Filipinas, tais
C0l110 programas de dedicação, fonnaturas,
tributos dos ronnandos a seus pais,
convençõcs missionárias e reti ros.
conrerências bíblicas, "rallies" de saúde e
temperança, fi lmes relig-iosos e semanas de
oração. Tanto a Uni ão como a Missão têm
espaço em se us peri ód icos destinado às
not ícias e artigos re lacionados a essas
alividacles estudantis.
Ao terminarem se us estudos e lornarcmse profissionais, os membros de MAS são
convidados a uni rem-se à Association of
Adventist ProCcss ionals (AAP) - ou seja,
Associação de Profi ssionais Adventistas. Esta
foi estabe lecida com o objetivo de
proporcionar companheirismo c apoio
profissional, promover a evangeli7..Clção de
outros profissionais e <~udar financeiramente
as organizações estu dantis. Às vezes, MAS e
AA P são co-patroci nadoras de exposições
por t od~1 .1cidade, educando para a prevenção
das doenças e promovendo um es tilo de vida
saudável. Comprovamos ser certa a suposição
de que aquele ou aq uela estudante que
participa ati vamcnlc no evangelismo será um
profissional de êx ito e um poderoso líder da
igreja. Podemos contar com a sua dedicação e
Iidcr..U1ça. apesar da.;; influências mundanas que
se dirundem na vida ac'1dêmica e profissionaJ.
O programa AM iCUS na União do Sul
das Filipi nas en rrenta muitos desafios, como,
por exemplo, a necessidade de orerecer apoio
adequado ao número crescente de jovens
advcntistas que. por uma rdzão ou outra, não
têm o privilégio de desfrutar dos benefícios
de uma educ<'lção cm colégio ou uni ve rsidade
advcnt ista. Apesar dos obstáculos e das
pressõcs que enfrentam, mi lhares de alunos
adventistas continuam permitindo que a luz
de Cristo brilhe em suas vidas à medida cm
que avançam em busca de seus objeli vos
profissionais cm uni versidades públicas e
privadas. O
JUllar/wlI C. ClJlolico pos.mi um tloutomdu da

U"i\'crsidade de M ill(/muw Celllral c colabora como

Membros de MAS cantam numa campanha da Voz da
Juventude em Kidapawan, Cotabato do Norte, Filipinas.

Membros de MAS ajudaram na construção de uma quadra
pública de basquetebol na praça da cidade Libas,
Cotobato do Sul, Filipinas.

Alunos adventistas e membros da faculdade da
Universidade de Mindanao Central posam para a foto
durante o intervalo do culto sabático no campus.

coordel/ador (/a AMiCUS e como dire/or do.{
def1(lrlllmcmos de ed/f(:aç(io e comunicação d(l Ullido
do SIII das F ilip in m,. Seu elldereço é: P. o. JJox 20S;

900 Caga)'all de 01'0 City: Pi/i,úl/m.

Diálogo 5:3-1993

27

