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A aprendizagem contínua, um impulso natural do ser humano, leva ao au-
mento de conhecimento, autoaperfeiçoamento, produtividade, habilidade 
profissional e pessoal, e relevância social.1 O aprendizado contínuo para os 
pastores ajuda os pastores bem como aqueles que eles servem.2 Em mui-

tas profissões, o aprendizado ocorre por meio de uma educação continuada (EC) 
intencional.3 Em um mundo que continuamente pede aos profissionais para apren-
derem mais, fazerem mais e aceitarem mais responsabilidades, a aprendizagem 
profissional pode ser a única maneira de permanecer relevante.4 

No âmbito do ministério, os pastores compreendem que a aprendizagem deve 
se alinhar com o desígnio e o chamado de Deus em suas vidas. As Escrituras decla-
ram: “O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios 
conselhos” (Provérbios 1:5).5 “Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, 
não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus 
Cristo” (2 Pedro 1:8). Dessa forma, a verdadeira medida de uma pessoa é sua von-
tade de continuamente melhorar.

1  Ver Maren Elfert, “UNESCO, the Faure Report, the Delors Report, and the Political Utopia of Lifelong Learning,” European Jour-
nal of Education 50, no. 1 (March 2015): 88–100, https://doi.org/10.1111/ejed.12104; Ulrike Hanemann, “Lifelong Literacy: Some 
Trends and Issues in Conceptualising and Operationalising Literacy From a Lifelong Learning Perspective,” International Re-
view of Education 61, no. 3 (July 2015): 295–326, https://doi.org/10.1007/s11159-015-9490-0; Malesela J. Masenya e Johannes J. 
Booyse, “A Community Needs Responsive Management Training Model: Re-envisioning Management Training for Pastors of 
the International Assemblies of God Church,” Verbum et Ecclesia 37, no. 1 (2016): 1–9, https://doi.org/10.4102/ve.v37i1.1498; e 
Kapil D. Regmi, “Lifelong Learning: Foundational Models, Underlying Assumptions and Critiques,” International Review of Edu-
cation 61, no. 2 (March 2015): 133–151, https://doi.org/10.1007/s11159-015-9480-2.

2  See Sharon Aka, “A Quantitative Comparative Study of Employee Engagement Among Full-Time Seventh-day Adventist Pas-
tors in the North American Division of Seventh-day Adventists and Its Relationship to Level of Participation in Annual Pasto-
ral Continuing Education,” (PhD diss., Andrews University, 2020), https:// digitalcommons.andrews.edu/dissertations/1728.

3  Malan Nel, “Continuing Theological Training at the University of Pretoria,” Verbum et Ecclesia 30, no. 3, (2009): 1–7, https://doi.
org/10.4102/ve.v30i3.130.

4  American Nurses Credentialing Center, “Nursing Continuing Professional Development,” https://www.nursingworld.org/orga-
nizational-programs/accreditation/primary-accreditation; Dorothy Sutherland Olsen, “Adult Learning in Innovative Organisa-
tions,” European Journal of Education 51, no. 2 (June 2016): 210–226, https://doi.org/10.1111/ejed.12170.

5  A versão da Escritura é Almeida Corrigida e Fiel.
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Formação contínua
Os pastores são encarregados de seu próprio crescimento profissional e espiri-

tual, mas também devem promover a aprendizagem e o desenvolvimento espiritu-
al dos membros da igreja. Ellen G. White escreve que “o evangelho não é ensinado 
e representado devidamente… por homens que deixaram de ser alunos”6. Embo-
ra estudos recentes não incluam os membros da denominação adventista, vários 
pesquisadores têm explorado a questão da CE no ministério profissional, sugerin-
do que a aprendizagem e o envolvimento profissional parecem estar interligados 
no desenvolvimento pastoral.7

Strangway descobriu que a aprendizagem intencional e as experiências desa-
fiadoras são os principais componentes no desenvolvimento da liderança pasto-
ral.8 Meyers e Johnstone sugerem que o aprendizado durante o trabalho beneficia 
a igreja, o estudante de teologia e o supervisor, e que é melhor quando o plano de 
desenvolvimento profissional inclua tanto a CE quanto as oportunidades aplica-
das.9 Jividen notou que os pastores que participam na CE eram mais propensos a 
servir congregações em crescimento, sugere uma ligação entre o aprendizado e o 
impacto pastoral nos membros.10  Carlson-Johnson destaca a importância da CE em 
reter ativamente tenentes em serviço dentro do Exército de Salvação da igreja.11 

6  Ellen G. White, Pastoral Ministry (Silver Spring, MD: General Conference Ministerial Assoc., 1995), 48.

7  Ver Julie Lynn Carlson-Johnson, “An Initial Evaluation of the Continuing Professional Education Program of the Salvation 
Army Eastern Territory” (EdD diss., Trevecca Nazarene University, 2019), https://eric.ed.gov/?id=ED604675; T. R. Ferro, “Toward 
Refining a Theory of Interdependence of Providers of Continuing Professional Education: A Case Study of Selected Lutheran 
Seminaries” (EdD diss., Northern Illinois University, 1989), https://elibrary.ru/item.asp?id=5899314; Dan R. Jividen, “Study to 
Show Thyself Approved: The Case for Clergy Continuing Education” (DMin diss., Liberty University, 2009), https://digitalcom-
mons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1314&context=doctoral; Stanley G. Johnstone, “Continuing 
Professional Development of Canadian Forces Chaplains: The Way Ahead” (DMin. diss., Acadia University, 2001), https://scho-
lar.acadiau.ca/islandora/object/theses%3A2984; C. A. Meyers, “The Training of Church Ministers at a Distance by Means of Cor-
respondence Study: A Program Evaluation” (doctoral diss., Oral Roberts University, 2007); e M. D. Strangway, “The Development 
of Transformational Leadership in Pastors of Protestant Churches” (EdD diss., University of Georgia, 1999), https://elibrary.ru/
item.asp?id=5296837.

8  Strangway, “Development of Transformational Leadership.”

9  Meyers, “Training of Church Ministers” e Johnstone, “Canadian Forces Chaplains.”

10  Jividen, “Show Thyself Approved.”

11  Carlson-Johnson, “Initial Evaluation.”
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Apesar da possível função principal da CE para o aprendizado pastoral contínuo, P. 
A. Kenney propõe que a carreira do clero e o desenvolvimento da vida aconteça no 
decorrer da vida e sugere que a EC seja necessária para endereçar as necessidades 
emergentes em um mundo que se muda rapidamente.12

Envolvimento dos funcionários
O envolvimento dos funcionários pode ser outro indicador de dedicação indivi-

dual para o chamado do ministério. A pesquisa mostra os benefícios de uma força-
-tarefa engajada. “[Funcionários engajados] trazem seus corações, mãos e mentes 
ao trabalho”13 e exibem características como “compartilhamento de conhecimento, 
criatividade, proatividade e adaptabilidade”.14 Eles sabem como alcançar seus re-
sultados desejados e como se proteger de ficar estressados em situações difíceis.15 
Além disso, eles demonstram altos níveis de energia e entusiasmo.16

A denominação adventista continua a avançar esforços para criar uma força de 
trabalho pastoral engajada que utiliza várias estratégias, incluindo duas unidades 
anuais de educação continuada que compreendem 20 horas de aprendizado.

12  P. A. Kenney, “Pastoral Ministry as a Developmental Process: Sustaining Excellence Throughout the Clergy Career,” (PhD diss., 
Michigan State University, 2002), https://elibrary.ru/item.asp?id=5386398.

13  Tracy Maylett, “Engagement Magic: The Five Keys of Employee Engagement,” DecisionWise, acessado em: 19 de janeiro de 
2021, https://decision-wise.com/5-keys-of-employee-engagement-magic/.

14  Liat Eldor, “Looking on the Bright Side: The Positive Role of Organisational Politics in the Relationship Between Employee En-
gagement and Performance at Work,” Applied Psychology 66, no. 2 (April 2017): 234, https://doi.org/10.1111/apps.12090.

15  Eldor, 233–259.

16  Saar Langelaan et al., “Burnout and Work Engagement: Do Individual Differences Make a Difference?” Personality and Indi-
vidual Differences 40, no. 3 (2006), 521–532; Eran Vigoda-Gadot, Liat Eldor, e Lior M. Schohat, “Engage Them to Public Service: 
Conceptualization and Empirical Examination of Employee Engagement in Public Administration,” American Review of Public 
Administration 43, no. 5 (2013), 518–538.
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A história da EC adventista
Voltando para o início da denominação, os adventistas têm procurado repetida-

mente lançar um programa de EC de sucesso. Em 1870, Tiago White iniciou a “Mi-
nisters Lecture Association of Seventh-day Adventists” (Associação de Palestras de 
Ministros dos Adventistas do Sétimo Dia).17 Embora a Associação Geral (AG) tenha 
adotado o programa em 1881, ele foi considerado insustentável. De 1889 a 1896, W. 
W. Prescott dirigiu a Escola Bíblica da AG em Battle Creek.18 Então, em 1896, Pres-
cott e A. T. Jones transferiram os estudos bíblicos para instituições adventistas de 
ensino superior.19 Embora nenhum programa de EC pastoral formal tenha continu-
ado, nas décadas seguintes, Ellen White e outros frequentemente falaram sobre a 
importância da CE pastoral.20 Em 1919 e 1922, o presidente da AG também destacou 
a necessidade de EC pastoral.21 

A AG lançou um programa formal de estágio pastoral no ano de 1926 chamado 
“A Ministerial Internship Plan” (Um Plano de Estágio Ministerial), detalhando 24 ha-
bilidades pastorais em uma tentativa de vincular a educação formal com a prática 
no trabalho. A. G. Daniells, como secretário da recém-criada Associação Ministerial 
da AG, liderou o programa.22 

Em 1964, a liderança criou um Guia de Estágio Ministerial para apoiar os pasto-
res no campo.23 Mas enquanto outras denominações estavam aumentando o enga-
jamento de aprendizagem pastoral colaborativa durante a década de 1960, a deno-
minação adventista se conteve.24 

17  Walton A. Williams, “Evolving Adventist Theological Education (Part 1): A Historical Perspective,” Ministry, August 2001, 8–11, 
https://www.ministrymagazine.org/archive/2001/08/evolving-adventist-theological-education-part-1.html.

18  Gilbert M. Valentine, “William Warren Prescott: Seventh-day Adventist Educator” (PhD diss., Andrews University, 1982), https://
digitalcommons.andrews.edu/dissertations/748/.

19  Valentine.

20  Ellen G. White, Testemunhos para a Igreja 5 (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004); ver Penny Shell, “A Study of Selec-
ted Variables Dealing With Continuing Education Interests of Seventh-day Adventist Pastors and Judicatory in the North Ame-
rican Division” (EdD diss., Andrews University, 1983), https://digitalcommons.andrews.edu/dissertations/694/.

21  Williams, “Evolving Adventist Theological Education,” 8.

22  Williams.

23  Williams, 10.

24  Shell, “Selected Variables,” 31.
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A igreja fundou a efêmera Academy of Adventist Ministers (Academia de Ministros 
Adventistas) em 1972. Ela exigia 50 horas anuais de aprendizagem.25 Em 1980, a AG 
indicou a importância da EC pastoral, e em 1981 o Centro de Educação Continuada 
para o Ministério (CCEM) foi organizado na Universidade Andrews com Raoul Dede-
ren como diretor assalariado.26 Naquele mesmo ano, o presidente da Divisão Nor-
te-Americana (DNA), Charles Bradford, encomendou uma pesquisa sobre EC para 
pastores a Penny Shell.27 Um ano depois, a AG nomeou Floyd Bresee como diretor 
da EC para pastores. Uma pesquisa do seminário revelou a importância crítica do 
apoio interno pastoral contínuo.28 Até 1985, o CCEM havia criado um livreto de mo-
nitoramento para a EC pastoral.29

Ganhando força no mundo
A EC pastoral ganhou força quando o Departamento Ministerial da AG desen-

volveu um sistema para amarrar o emprego pastoral com a participação na EC. Ela 
orientou as divisões sobre como desenvolver seus próprios sistemas de monitora-

25  W. J. Cleveland, “Academy of Adventist Ministers,” Ministry, November 1972, https://www.ministrymagazine.org/archi-
ve/1972/11/academy-of-adventist-ministers.

26  Floyd Bresee, “Continuing Education for Ministry,” Ministry, February 1985, https://www.ministrymagazine.org/archi-
ve/1985/02/continuing-education-for-ministry.

27  Shell, “Selected Variables.”

28  Williams, “Evolving Adventist Theological Education,” 11.

29  Bresee, “Continuing Education.”
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mento.30 A maior convenção ministerial da igreja, o Concílio Mundial de Ministros, 
um evento da EC, se reuniu em 1985. A AG atribuiu a Rex Edwards a supervisão pas-
toral da EC e um evento Concílio Mundial de Ministros aconteceu cinco anos mais 
tarde.31

Em 1988, a liderança definiu o papel do diretor ministerial. As 10 responsabili-
dades da função incluíam apoiar a conclusão de 20 horas anuais de EC pastoral.32 

Entre 1970 e o começo da década de 1990, a igreja inaugurou o bem-sucedido 
programa de EC PREACH33 para um público multidenominacional.34 Em 1990, o de-
partamento ministerial da AG criou um manual pastoral para estagiários descre-
vendo 50 habilidades/funções. Infelizmente, ele recebeu uma aceitação limitada.35 
De 1996 a 2005, Nikolaus Satelmajer produziu seminários de EC de grande sucesso 
para pastores.36 

Durante 1995, a União do Sul da Alemanha implementou um programa de EC 
pastoral.37 Reconhecendo um vácuo nos esforços pastorais de EC, a DNA começou 

30  Bresee.

31  Rex D. Edwards, “Pastoral Continuing Education: Fast Food or Planned Meal?” Ministry, February 1990, https://www.minis-
trymagazine.org/archive/1990/02/pastoral-continuing-education.

32  Floyd Bresee, “Pastor’s Pastor: How Ministerial Secretaries Help Ministers,” Ministry, October 1988, https://www.ministryma-
gazine.org/archive/1988/10/how-ministerial-secretaries-help-ministers.

33  PREACH é um acrônimo em inglês que representa literalmente Projeto Alcançando Cada Lar do Clero Ativo. 

34  Comunicação pessoal com Nikolaus Satelmajer, janeiro 2017.

35  Bresee, “Ministerial Secretaries Help Ministers.”

36  Comunicação pessoal com Nikolaus Satelmajer, janeiro 2017.

37  Roland E. Fischer, “Mentoring Interns and Young Pastors,” Ministry, September 2014, https://www.ministrymagazine.org/archi-
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a fornecer EC digital em parceria com o Hope Channel e a Adventist Media Produc-
tions.38 Em 2000, mais de 7.500 pastores participaram de um evento ministerial de 
EC durante a Assembleia da AG em Toronto, Ontário.39 Em 2001, os líderes nomea-
ram Walt Williams como diretor ministerial associado e coordenador externo de EC 
para a DNA. Além disso, a divisão fundou o seminário de mestrado com base em 
competência/proficiência, InMinistry, tanto presencial ou online.40 

Durante esse tempo, a Associação Ministerial da AG desenvolveu e entregou mais 
de 100 seminários de EC.41 Em 2006, a AG nomeou Anthony Kent como secretário 
associado ministerial, com uma de suas responsabilidades sendo a EC. Ele focou 
em proporcionar desenvolvimento profissional para pastores ao redor do mundo, 
coordenando Seminários Profissionais de Crescimento Ministry. Isso foi substitu-
ído pelo Ministry-in-Motion, uma série de vídeos semanais explorando melhores 
práticas no ministério, apresentada por Kent juntamente com o coapresentador 
Derek Morris e, posteriormente, Ivan Williams.42

De 2014 a 2016, Adam Fenner e eu, enquanto parte do Adventist Learning Center 
(ALC), trabalhamos com o Departamento Ministerial da DNA para criar padrões  e 
estruturas de EC para serem integrados na plataforma ALC. Então, eles começaram 
a criar dezenas de cursos de EC pastoral digital. Em maio de 2015, o ALC foi inaugu-
rado (incluindo um programa de monitoramento para a EC pastoral).

ve/2014/09/mentoring-interns-and-young-pastors Ekkehardt Mueller,
“Training for Pastors: A German Model,” Ministry, October 1995, https://www.ministrymagazine.org/archive/1995/10/training-for-

-pastors-a-german-model.

38  Nikolaus Satelmajer, “Beyond the Expected,” Ministry, January 2006, 4.

39  Comunicação pessoal com Nikolaus Satelmajer, janeiro 2017.

40  Walton A. Williams, “Evolving Adventist Theological Education (Part 2),” Ministry, October 2001, https://www.ministrymagazine.
org/archive/2001/10/evolving-adventist-theological-education-part-2.

41  Satelmajer, “Beyond the Expected.”

42  Derek Morris, “Ministry-in-Motion,” Ministry, September 2012, 4; Jarod Thomas, “Ivan Williams Joins Ministry-in-Motion Team,” 
https://www.nadministerial.com/stories/2017/1/17/ivan-williams-joins-ministry-in-motion-team.
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Em julho de 2015, o Departamento Ministerial da DNA, guiado por Ivan Williams, 
realizou a convenção CALLED, assistida por 6 mil pastores internacionais e da DNA. 
A igreja apresentou um foco renovado de EC, juntamente com um documento en-
fatizando sete qualidades essenciais de um pastor. Entre 2014 e 2018, a DNA traba-
lhou para integrar as sete qualidades essenciais e proficiências do pastor da DNA 
ao longo do intervalo de desenvolvimento profissional pastoral, desde um forma-
do da faculdade até um profissional experiente.43 Durante esse período, a Divisão 
do Pacífico Sul fundou uma estrutura similar das sete competências pastorais.44 

Nas reuniões de fim de ano da DNA de 2017, Jiří Moskala, reitor do Seminário 
Adventista de Teologia da Universidade Andrews, anunciou a integração de sete 
qualidades essenciais para o programa “Master of Divinity”.45 Além disso, uma atu-
alização no livro de Regulamentos Eclesiásticos da DNA incorpora a política de EC 
pastoral de 20 horas, ou duas ECUs, anualmente. 46 Em 2018, o seminário implemen-
tou novos padrões de admissão com base na conclusão de cursos de graduação 
que contêm as sete qualidades essenciais de um pastor. 47

Em novembro de 2019, Patrick Johnson, diretor Ministerial, da Divisão Transeu-
ropeia (DTE), apresentou um quadro com sete novas competências para pastores 
nas reuniões de fim de ano da DTE.48 O Departamento Ministerial da AG continua a 
liderar o apoio pastoral para todas as divisões e é um grande provedor de cresci-
mento profissional para ministros de todas as denominações. As Uniões e Associa-
ções estão sob a competência dos departamentos ministeriais da Divisão.49 

43  North American Division, 7 Core Qualities (Silver Spring, MD: Ministerial Department, North American Division of Seventh-day 
Adventists, 2014).

44  Comuniação pessoal com Brenden Pratt, setembro 2016.

45  Comuniação pessoal com Jiří Moskala, outubro 2017.

46  North American Division, Working Policy 2017/2018 (Columbia, MD: North American Division of Seventh-day Adventists, 2017).

47  Comunicação pessoal com Jiří Moskala, outubro 2018.

48  Comunicação pessoal com Patrick Johnson, novembro 2019.

49  Personal communication with Anthony Kent, November 2017. See https://ministerial.adventist.org/continuing-ed.
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Estimulando a aprendizagem nos membros da igreja
Os pastores são confiados com grandiosas responsabilidades. Eles não apenas 

devem manter seu próprio crescimento profissional e espiritual, mas também são 
encarregados de promover o desenvolvimento espiritual dos membros da igreja. 
Regularmente, eles devem ser modelos de uma cultura de aprendizagem que esti-
mule o crescimento contínuo dos membros em suas congregações e comunidades. 
A pesquisa sugere: “À medida que as principais correntes tecnológicas, econômi-
cas e sociais mudam, os cidadãos também devem se adaptar, nunca parando de 
aprender ao longo da vida”50. 

Agora, mais do que nunca, os pastores enfrentam complexidades em prece-
dentes em um mundo que muda rapidamente. A EC pastoral é um pilar crítico em 
apoio aos pastores à medida que eles aumentam suas comunidades de fé e conti-
nua sendo um presente inestimável oferecido à comunidade de fé global pela de-
nominação adventista do sétimo dia.

50  Senad Bećirović and Jasmina Sinanovic, “The Determinants of Lifelong Learning, European Researcher 103, no. 2 (2016): 107, 
https://www.researchgate.net/publication/298215074_The_Determinants_of_Lifelong_Learning.
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