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1 - INTRODU<;AO 

No planejamento estrategico de desenvolvimento da educa~ao superior 

adventista, alem das possibilidades mercadol6gicas de cursos a serem implantados, ha de se 

considerar o prop6sito e a missao educacional da igreja de "preparar os estudantes para uma 

vida util e feliz, promovendo a amizade com Deus, o desenvolvimento integral do ser 

humano, a aceita~ao dos valores biblicos e o servi~o generoso aos outros, em harmonia com a 

missao da lgreja Adventista do Seti~o Dia."(l) 

Ao escolher uma area de conhecimento a q':Jal se dedicar, o jovem deve ter em 

mente como objetivo servir a Deus e se tomar uma ben~ao para a sociedade, exercendo uma 

atividade que seja util na divulga~o da mensagem de Deus e colabore na restaura~ao 

espiritual e fisica do homem. 

"Ha muitos ramos em que os jovens podem encontrar ensejo para util esfor~o. 

Devem organizar-se e educar-se cabalmente grupos para trabalhar como enfermeiros, 

visitantes evangelicos, obreiros biblicos, colportores, ministros e evangelistas medico

missionarios. "(2, p. 496 ) 

Preparar jovens para desempenhar uma profissao de forma competente, prepara

los para servir a hurnanidade em determinado ramo de atua¢o, realizando-os 

profissionalmente, tornando-os profissionais preparados para as atividades que irao defrontar 

em sua carreira e cornprometidos com a obra de conquistar alrnas para Cristo eis o desafio da 

educa~o superior adventista. 

A declara~ao da filosofia educacional adventista do setirno dia, declara que a 

educa~o superior adventista da preferencia a carreiras que diretamente apoiam a missao da 

igreja. 0 objetivo deste ensaio e apresentar a Fisioterapia como instrumento util na divulga~ao 

dos principios da IASD, portanto, integrante do conjunto dos cursos a serem promovidos pela 

igreja. 0 que e fisioterapia? Quais OS pontos de congruencia entre a area de conhecimento da 

fisioterapia e os principios da IASD? Como integrar felensino e aprendizagem no curso de 

fisioterapia? Como o fisioterapeuta pode atraves da clinica, contribuir na obra de Cristo. Sao 

questoes que este ensaio pretende abordar. 
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2- FISIOTERAPIA : TECNICA OU CIENCIA? 

"Fisioterapia e uma ciencia aplicada cujo principal objeto de estudo e o 

movimento humano. Usa de recursos pr6prios, com os quais- considerando as capacidades 

iniciais do individuo, tanto as fisicas, as psiquicas, como as sociais - busca promover, 

aperfei~oar ou adaptar essas capacidades, estabelecendo assim, urn processo terapeutico que 

envolve terapeuta, paciente e recursos fisicos e/ou naturais racionalmente empregados. Com 

esses recursos, o profissional Fisioterapeuta pode atuar nas tres fases de aten~ao a saude: 

preven~o, cura e reabilita~io" (10) 

A fisioterapia tern se desenvolvido, de forma, a atuar em patologias das diversas 

especialidades medicas ( ortopedia, neurologia, cardiologia, pneumologia, estetica, esportiva, 

etc.), observa-se urn con stante desenvolvimento de metodos e tecnicas fisioterapeuticas, 

utilizados nestas diversas areas. 

A habilidade tecnica e parte integrante da pratica fisioterapeutica porem, ela 

desvinculada de urn conhecimento cientifico aprofundado apresenta grandes limita~oes, pois e 

o conhecimento cienti:fico que ira possibilitar ao profissional avaliar e realizar o diagn6stico 

funcioflai de cada paciente, possibilitando a escolha das tecnicas a serem aplicadas em cada 

caso. 

A profissio conquista espa~o a medida que a sociedade perde a con:fian~ na 

medicina alopata tradicional, esta perda de credibilidade da medicina alopata se deve a 

diversos fatores, o modelo de sailde que temos, onde o uso da tecnologia modema, promove 

o distanciamento entre medico/paciente; a grande quantidade de medicarnentos falsificados no 

mercado e o grande numero de efeitos colaterais provocados pela alopatia, entre outros. 

Neste contexto, a fisioterapia por utilizar recursos naturais e/ou fisicos, tern sido 

muito procurada, porem, esta atua em conjunto com a medicina e nio a parte, utilizando-se de 

conhecimentos bilsicos na area de saude como anatomia, fisiologia, patologia, etc., e nao 

partilha da pretensio de desempenhar o papel do medico, substituindo-o, e sim de atuar em 

conjunto com o mesmo, na busca dos melhores beneficios para o paciente. 

Em seu desenvolvimento a fisioterapia tern mudado sua concep~o inicial, de uma 

atividade puramente reabilitadora, para uma abordagem ampla na area da saude, buscando 

cada vez mais nio somente tratar a doen~ e sim promover a saude. Esta concep~o favorece 

a integra~ao dos principios de saude adventista, devendo o foco dos cursos de fisioterapia 
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promovidos por institui~es adventistas ser a fisioterapia preventiva e atua~o comunitaria do 

fisioterapeuta. 

A fisioterapia, como toda a area de saude, tern sido invadida por conceitos 

obscuros, sob o disfarce de abordagens "naturais e/ou alternativas". As quais Satanas utiliza 

para integrar suas mentiras. Todo conhecimento reconhecido como cientifico ou nao, deve ser 

submetido a revela~ao divina atraves da Biblia e do Espirito de Profecia, pois muitas sao as 

armadilhas que Satanas tem disseminado entre o povo de Deus. Nenhuma tecnica que tenha 

em sua fundamenta~ao te6rico-filos6fica argumentos contrarios a Palavra de Deus deve ser 

utilizada pelo seu povo, independente de seus resultados aparentes serem beneficos, pois o 

inimigo utiliza estas tecrucas para atingir o povo de Deus no momento em que este se 

encontra debilitado fisicamente e consequentemente emocional e espiritualmente. Ha de se ter 

cuidado especial com tecnicas orientais que fundamentam-se no "equilibrio energetico", pois 

muitas destas tecnicas se fundamentam em filosofias que advogam a irnortalidade da alma, a 

coexistencia do bern e do mal e seu equilibrio como necessario para o bern estar do ser 

humano e do universo. 

Grellman tratando dos metodos alternativos de diagn6stico e cura ( orientais) 

. adverte, ''pareceria dificil crer que os adventistas do setimo dia pudessem, de alguma forma, 

deixar-se envolver por tao descarado elemento de engano. Afinal, urn de nossos pilares 

doutrinarios e a rejei~ao da imortalidade da alma, aceita por quase todos os outros habitantes 

do planeta. Creiarn-rne, entretanto, jaz aqui um dos maiores perigos para o povo 

remanescente. ,, ( 12) 

0 curso de fisioterapia, oferecido por institui~es adventistas nao podem ser 

semelhantes aos de outras institui~oes, nao podem ser simplesmente melhores, mas tern que 

ser diferentes. 0 seu diferencial deve ser a integraQao fe/ensino e aprendizagem, 

fundamentada na cosrnovisio biblico crista. 

3- A IGREJA ADVENTIST A E A SAUDE 

Desde o surgirnento da Igreja Adventista do Setimo Dia, Deus proveu luz 

significativa a respeito da promo~o da saude e tratamento de enfermidades, atraves de 

recursos naturais, designando como responsabilidade da Igreja, a divulga~o destes principios 

seguindo o exernplo de Cristo, que ocupou grande parte de seu ministerio terrestre a curar os 

enfermos. 
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"Cristo foi o Salvador do mundo. Enquanto na terra, os doentes e aflitos foram 

objeto de Sua especial compaixao. Ao enviar Ele os seus discipulos, comissionou-os a curar 

os doentes, bern como a pregar o evangelho. Ao enviar os setenta, ordenou-lhes que curassem 

os doentes, e em seguida pregassem que o reino de Deus havia chegado a eles. Devia-se 

cuidar primeiro de sua sailde fisica, a fim de que o caminho pudesse ser aberto e a verdade 

lhes alcan~se a mente." (3, p.34) 

Ha mais de urn seculo, Ellen White, relata ter sido repetidamente instruida, quanto 

a importancia da obra medico missionaria para a divulga~ao da terceira mensagem angelica. 

A lgreja Adventista do Setimo Dia, em sua trajet6ria, tern empenhado esfor~os nesta area, 

construindo hospitais, centros de vida saudavel, e tambem formando profissionais, medicos e 

enfermeiros, com a missao de transmitir o conhecimento recebido de Deus. Ha alguns anos a 

institui~o abriu novos curso na area de saude, entre eles o de fisioterapia. 

Os principios adventistas de sailde inspirados na obra de Ellen White, sao 

abrangentes, envolvendo as diversas areas da saude, enfocaremos aqueles que mantem estreita 

rela~o com o campo de atua~o da fisioterapia. 

1 - Preven¢o e importincia da educa¢o na promo~o da saude 

"Educai o povo em habitos corretos e pniticas saudaveis, lembrados de que uma 

grama de preven~ao vale mais que urn quilo de cura." (4, p. 280) 

0 fisioterapeuta deve utilizar os recursos naturais a sua disposi~o com objetivo 

de promover o bern estar fisico e a sailde geral do individuo. A~es educativas que estimulem 

habitos saudaveis, como a pratica de atividade fisica devidamente orientada, deve ser uma 

constante na pratica fisioterapeutica. 

2 - Rela~o entre sailde fisica, mental e espiritual 

"A rela~ao existente entre a mente e o corpo e muito intima. Quando urn e 

afetado, o outro tambem o e. 0 estado da mente afeta a saude do sistema fisico." (3, p.28) 

''Existe uma estreita afinidade entre a natureza fisica e a moral. 0 padrao de 

virtude e elevado ou rebaixado por meio dos habitos fisicos." (3, p.67) 

0 ser humano e urn ser indivisivel, devendo ser abordado como tal, por isso nao 

deve 0 profissional de saude (fisioterapeuta) negligenciar este fato, portanto e necessaria que 

o fisioterapeuta tenha uma visao holistica da saude, onde reconh~a a influencia dos aspectos 

psicol6gicos e espirituais sobre a saude fisica do seu paciente. 0 profissional deve estar atento 
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a estas influencias e sempre que necessano reconhecer e solicitar o apoio de profissionais 

especializados em cada area (psic6logo, pastor, nutricionista, etc.) trabalhando em equipe 

multidisciplinar visando sempre o melhor para seus pacientes. 

3 - Utilizayio de recursos naturais no tratamento de enfermidades. 

"Ar puro, luz solar, abstinencia, repouso, exercicio, regime conveniente, uso de 

agua e confian~ no poder divino - eis os verdadeiros remedios. Toda pessoa deve possuir 

conhecimentos dos meios terapeuticos naturais, e da maneira de os aplicar. E essencial, tanto 

compreender os principios envolvidos no tratamento do. doente, como ter urn preparo pratico 

que habilite a empregar devidamente este conhecimento." (3, p. 90) 

Deus proveu na natureza os recursos necessiuios para manuten~o da saude e 

recupera~ao da mesma, cabe ao fisioterapeuta aplicar e orientar a aplicacao destes recursos de 

forma racional e sensata, zelando para evitar os extremos, existem situa~es pato16gicas em 

que e necessaria a introdu~ao de medic~ao quimica. 

4 - Importancia da atividade fisica 

''Outra ben~o preciosa eo exercicio apropriado." (3, p.52) 

"Todo o organismo necessita da revigorada influencia do exercicio ao ar livre." 

A pratica de atividade fisica orientada e de suma importancia para manuten~o da 

saude fisica e mental, nio devendo sob hip6tese alguma ser negligenciada. 0 homem foi 

criado por Deus para viver e~ atividade, quando criou Adao, Deus designou que ele cuidasse 

do jardim e exercesse influencia sobre os animais. Hoje devido as condi~es de vida modema 

onde perdemos grande parte do convivio direto com a natureza, somos assolados com o mal 

do sedentarismo, responsavel por grande parte das patologias modernas. 0 estimulo para 

pratica de atividade fisica, de preferencia junto a natureza, nao somente em academias ou 

quadras, e urn 6timo preventivo para uma grande variedade de males. 

5 - 0 corpo humano e o templo do Espirito Santo 

"Acaso nao sabeis que o vosso corpo e santuario do Espirito Santo, que esta em 

v6s, o qual tendes da parte de Deus, e que nio sois de vos mesmos? Porque fostes comprados 

por pr~. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo." I Corintios 6:19 e 20 

Cuidar da saude, e cuidar do templo do Espirito Santo, por isto deve o 

fisioterapeuta considerar seu trabalho como algo sagrado e atuar de acordo com os 

ensinamentos de Deus sobre a saude de Seu povo. 
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4 - INTEGRA(:AO FEIENSINO APRENDIZAGEM NO CURSO DE 

FISIOTERAPIA 

Ao integrar fe/ensino e aprendizagem, em fisioterapia, deve-se considerar os 

principios da cosmovisao crista, estabelecidos para a area das ciencias que encontram 

aplicabilidade direta ao conhecimento desta area: 

"Cria~o - Deus e onipotente, onipresente e onisciente criador de toda materia. 0 

homem foi criado com a capacidade e o desejo de investigar e expandir seu 

conhecimento. "(11, p.l29) 

"Etica - Deus que se tern revelado em Sua Palavra, e a norma absoluta da etica. A 

honestidade, a exatidao e a integridade se evidenciam na sele~ao, na interpreta~ao e na 

organiza~ao da informa~ao."(l1, p.130) 

"Valor da vida - Toda vida e urn Dom sagrado de Deus. Cada pessoa e de 

inestimavel valor para Deus. Por seu grande valor, deve guardar-se e manter-se a vida o 

quanto seja possivel. Devido a que s6 Deus da a vida, os seres humanos devem conservar a 

vida que tem."(11, p. 131) 

"Corpo Bumano - 0 s~r humano foi criado a imagem de Deus. Seu corpo e o 

templo de Deus. Existe valor na individualidade e na originalidade. Existem normas divinas 

para 0 cuidado da saude."(ll, p. 130) 

Integrar a fe crista a forma~o de futuros profissionais, e tornar a presen~a de 

Cristo e seus ensinamentos, uma constante no processo academico. Esta presen~ deve 

manifestar-se no conteudo programcitico de todas disciplinas, nas rel~es professor/aluno e 

aluno/aluno, no ambiente universitario e nas atividades extra-classe promovidas pela 

faculdade, como: projetos comunitcirios, monitorias, excursoes, coral universitcirio, etc. 

0 conhecimento da cosmovisao biblico-crista por parte do professor, que deseja 

integrar felensino e aprendizagem, de forma eficaz, atingindo o objetivo de desenvolver e 

fortalecer a confian~ de seus alunos em Deus, como Criador e Mantenedor da vida e fator 

essencial para o sucesso no processo de integra~o. 

Ao buscar a orienta~ao do Espirito Santo, o educador encontrara no curriculo de 

fisioterapia, urn campo fertil para o desenvolvimento do processo de integra~ao fe/ensino e 

aprendizagem, apresentando diferentes possibilidades, nas diferentes disciplinas do curso, 

porem, nao e objetivo deste ensaio, esgotar o assunto sobre a integra~ao felensino em cada 

disciplina especifica. 
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Trataremos de aspectos gerais que demonstram a grande congruencia, entre os 

principios adventistas de saude e a area de conhecimento da fisioterapia. A Tabela 1~ tra~a um 

paralelo entre os principios do espirito de profecia e as disciplinas do curriculo de 

fisioterapia· .. 

TABELA 1 

Espirito de Profecia Abordagens Fisioterapeuticas 

"Se os doentes tomassem parte em Cinesioterapia - utiliza~o de 

algum exercicio fisico hem exercicios terapeuticos na reabilitayao 

orientado * ~ usando suas energias~ mas de diferentes patologias. 

sem abusar delas, encontrariam eles ai 

urn eficaz agente para a sua 

restaurayao." (3~ p.200) 

"0 tratamento pela ~ sitbia e Hidroterapia - Utiliza~o da cigua, 

habilidosamente ap/icado* ~ pode ser o atraves de diversas tecnicas (piscina 

meio de salvar muitas vidas."(5, terapeutica, banhos, compressas etc.) 

p.227) como recurso terapeutico, 

"Para possuir born sangue, e preciso Fisioterapia Respirat6ria - Utilizayao 

respirar bern, plena e profunda de manobras de desobstru~o das vias 

respirayao de ar puro,. que encha os aereas, padroes respirat6rios e outras 

pulmoes de oxigenio~ purifica o tecnicas que melhorem as condiyoes do 

sangue ... " ( 6~ p. 272) aparelho respirat6rio. 

"Desde o primeiro alvorecer da razio, Anatomia e Fisiologia - estudo das 

a mente humana deve tornar-se partes integrantes do corpo humano e 

inteligente com respeito a estrutura suas fun~es. 

fisica. Aqui Jeova deu uma amostra de 

si mesmo~ pois o homem foi feito a 

imagem de Deus." (5, p.221) 
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"0 cerebro e o 6rgao e instrumento da Fisioterapia Neurol6gica - estuda e 

mente, e controla o corpo todo. Para trata atraves de recursos 

as outras partes do organismo serem fisioterapeuticos (cinesioterapia) 

sadias, tern de o cerebro ser sadio. E deficiencias do Sistema Nervoso 

para o cerebro ser sadio o sangue tern Central (muitas vezes provocada por 

de ser puro.''(S, p. 291) hipertensao arterial e/ou aumento da 

taxa de colesterol no sangue, 

"E a falta de ayao harmoniosa no Patologia - estudo das enfermidades e 

organismo humano que produz seus mecanismos. 

enfennidades."(S, p. 291) 

"Mais pessoas morrem por falta de Fisioterapia Preventiva - dentre outros 

exercicio fisico do que por excesso de aspectos, orienta a atividade fisica 

cansayo, muitos, mais por excesso de como meio de prevenir enfermidades 

ociosidade, de que de atividade. Os do aparelho locomotor e cardia

que se acostumam a exercicios respirat6rio. 

apropriados* ao ar livre, tern 

geralmente uma circulayao boa e 

vigorosa." {3, p. 173) 

* Estas citayoes demonstram a necessidade de urn conhecimento tecnico que habilite a 

aplica~o dos principios de saude propostos. 

0 paralelo tra~o na tabela 1, tern como objetivo, exemplificar de maneira 

simplificada, a congruencia existente entre a mensagem de saude adventista e a fisioterapia, 

servindo de incentivo ao docente de fisioterapia no seu planejamento do processo de 

integrayao fe/ensino e aprendizagem. 

Porem, a integra-rio fe/ensino e aprendizagem nao se restringe ao conteudo 

programatico das disciplinas do curso, "tudo que acontece em uma escola deve promover e 

reafirmar a visio crista do mundo." A postura do educador, o seu relacionamento com os 

alunos, a forma de avaliayao adotada fazem parte do processo sistematico e deliberado de 

integra-rio fe/ensino, "uma atitude fria e exigente com os alunos pode ser mortifera, 

neutralizando completamente, ou mesmo revertendo o efeito da educa~o crista. "(7) 

A elaborayio de pianos para desenvolvimento de atividades extra-classe, que 

favoreyam o processo de integrayao, o incentivo ao aluno a participar em projetos de 
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extensao, que ofere~am a~es educativas e preventivas na area de saiade publica podera 

contribuir de forma significativa, para desenvolver nos alunos sua responsabilidade social, a 

valoriza~o da vida e o senso de missao, focando estes valores, sob a otica de uma 

cosmovisio biblico crista. 

0 amor ao proximo deve ser enfocado pelos professores como sendo a mola 

propulsora que motiva todas as ~oes em prol da saude coletiva da popula~io carente, que por 

motivos de exclusao social e politica nio tern acesso a servi~s de saude de qualidade, muito 

menos a programas preventives que se preocupem diretamente com a saude individual, e nio 

somente motivados pelos gastos publicos com determinadas patologias. 

0 aluno desde cedo na sua pratica flsioterapeutica ( estagios) deve ser estimulado a 

seguir o exemplo de Cristo nio fazendo acep~o de pessoas, movido por principios eticos e 

morais ele deve ser ensinado a tratar todo paciente, independente de sua ra~a, credo, posi~io 

social e outros, como objeto maximo da gra~ de Deus, digno de um atendimento a altura de 

filhos do Rei. 

0 curso de fisioterapia, assim como os demais oferecidos por institui~oes 

adventistas deve ser de alta qualidade, nio sendo admissivel nenhuma superficialidade no seu 

programa de estudos. Pois ao agir de tal forma estaremos demonstrando aos nossos alunos, o 

valor que nos adventistas d~ setimo dia atribuimos a vida humana e ao seu cuidado. 

0 aluno de fisioterapia de nossas institui~oes, deve receber por parte de seus 

professores por palavras e exemplo, o estimulo necessario na busca da excelencia academica. 

"A influencia do professor e determinante na escolha de urn jovem a favor ou contra o estilo 

de vida cristio e a eternidade. "(8) Esta motiva~o deve-se dar por motivos diferentes, que os 

do meio academico secular, nio pela busca de gloria para si, mas pelo humilde 

reconhecimento de sua responsabilidade ao estar tratando com a vida criada por Deus. 

"Que todo estudante do ramo medico busque atingir elevada norma. Sob a 

disciplina do maior de todos os mestres, nossa dir~o deve tender sempre para o alto, a 

perfei~io. Todos quantos se acham ligados com a obra medico-missionaria devem ser 

discipulos. Nenhum, pare dizendo: "Nio posso fazer isto.'' Diga antes: "Deus exige que eu 

seja perfeito. Ele espera que eu trabalhe acima de tudo quanto e comum e vulgar, esfor~do

me por alcan~ar o que e de ordem superior." (5, p.65) 
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5- INTEGRACAO FE/PROFISSAO PELO EGRESSO 

0 objetivo da integra~o fe/ensino segundo (Rasi, 1993) "e assegurar que os 

alunos, sob a influencia de docentes cristaos, ao momento de deixarem a escola tenham 

intemalizado os valores biblicos e vejam o conhecimento, a vida eo destino desde urn ponto 

de vista cristocentrico, orientado para o servic;o e para o Rei no dos Ceus." Este objetivo teni 

sido alc~nc;ado se o egresso for capaz de fazer ~ integrac;ao fe/profissao. 

Na pratica clinica, o profissional fisioterapeuta encontrani inumeras oportunidades 

para testemunhar do amor de Cristo e do plano da salva~o. Cumprindo desta forma com a 

missao de aliviar os sofrimentos fisicos e tambem conquistar almas para Cristo. 

"A fee as obras devem andar de maos dadas no aliviar os aflitos que ha entre nos, 

em prepara-los para glorificar a Deus aqui e serem salvos na vinda de Cristo." 

0 ser humano e urn ser bio-psico-social e espiritual, ao tratar do aspecto fisico, o 

fisioterapeuta estara lidando com o todo, sendo portanto necessaria que compreenda de forma 

· verdadeira os demais aspectos do ser humano inclusive e especialmente o aspecto espiritual. 

Cada ser humano apresenta reac;Oes diferentes quanto a experiencia do sofrimento 

fisico. Para alguns o sofrimento os aproxima de Deus, para outros o mesmo sofrimento gera 

revolta e distanciamento do Criador. 0 fisioterapeuta tern que estar com sua fe firme nas 

promessas de Deus, saber reconhecer a reac;io de cada paciente, respeita-la, porem apresentar 

o carater amoravel do Pai e o seu plano acerca do sofrimento humano, "pois o Cordeiro que se 

encontra no meio do trono os apascentara e os guiara para as fontes da agua da vida. E Deus 

lhes enxugara dos olhos toda lagrima." Apocalipse 7:17 

0 fisioterapeuta deve se colocar nas mios de Deus como instrumento de cura e 

reabilitac;ao, ele deve reconhecer que toda cura provem do Senhor. "Ele e quem ... sara todas 

as tuas enfermidades." Salmo 103:3 

"Quando qualquer parte do corpo sofre urn dano, principia imediatamente urn 

processo de cura, os agentes da Natureza poem-se em operac;ao para restaurar a saude. Mas o 

poder que opera par seu intermedio eo poder de Deus. Todo poder comunicador de vida tern 

nEle sua origem. Quando alguem se restabelece de uma enfermidade, e Deus que o 

restaura." (3, p. 168) 

Frequentemente, o fisioterapeuta deparara com situac;oes em que o 

restabelecimento completo da saude fisica, nao e possivel, nestes momentos em especial, a 

esperanc;a em urn mundo livre do pecado e consequentemente livre de enfermidades, 
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transmitida por um profissional cristao, sera de extrema importincia na recupera~o do 

paciente. 

A aplica~ao das tecnicas fisioterapeuticas exigem o acompanhamento direto do 

profissional, normalmente o tratamento e composto de duas, tres ou ate mais sessoes 

semanais, a depender do caso clinico do paciente, isto possibilita o desenvolvimento de uma 

empatia entre paciente/profissiona~ que culmina com estabelecimento de confian~a do 

paciente no profission~ permitindo a abordagem de temas relacionados a origem dos 

sofrimentos fisicos e a solu~ao proposta por Deus atraves do plano de salva~o. 

6- CONCLUSAO 

0 bisturi nas maos habeis e seguras de urn cirurgiao e urn instrumento para salvar 

vidas, no entanto, o mesmo bisturi em maos erradas pode provocar a morte, da mesma forma, 

o ensino, em qualquer nivel, se integrado a fe crista, salva vidas, mas, se contaminado com as 

mentiras de Sataruis pode levar a morte. Se envolver na area de educa~ao, seja qual for o ramo 

de atividade requer responsabilidade e compromisso com Deus, pois o que esta em questao 

nao e somente o futuro academico ou profissional do educando e sim seu futuro etemo. 

0 processo de integra~ao fe/ensino e aprendizagem no curricula de fisioterapia e 

altamente favorecido pelo congruencia existente entre os principios adventistas de saude e o 

conteudo das disciplinas do curso. Porem para que o processo seja efetivo, o papel do 

professor, e condi~o primaria. 

A oferta de cursos de fisioterapia por institui~oes adventistas esta em pleno acordo 

com a sua filosofia educacional, pois a atua~ao de urn fisioterapeuta consagrado a Deus, pode 

transformar vidas, reabilitando a s8Ude fisica de individuos, e habilitando-os para o reino 

etemo. 

Porem, e necessaria que seja elaborado pianos de integra~o fe/ensino e 

aprendizagem para que nao tenhamos cursos de fisioterapia nos moldes de institui~oes 

seculares, mas possamos exercer uma influencia positiva sobre os alunos que nos procuram, 

no sentido de aproxima-los do Criador, ensina-los o real valor da vida humana e o seu 

cuidado, formando profissionais que representem a vontade do Pai. 

0 jovem que almeja uma carreira na area de sailde que lhe possibilite cooperar 

com Deus no plano de reden~o do homem, encontrara na fisioterapia uma grande 

oportunidade. 
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