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NO DIA DA EDUCAÇÃO METODISTA RECORDAMOS: 

 

 

 

ue no ano de 2004 o Conselho 

Diretor da ALAIME decidiu 

estabelecer o dia 9 de Fevereiro de cada 

ano como o Dia da Educação Metodista na 

América Latina, em memória da fundação 

do Colégio Metodista mais antigo na 

América Latina: o Instituto Mexicano 

Madero, na cidade de  Puebla, México, 

fundado em 1874. 

 

INSTITUTO MEXICANO MADERO 

Q 

Instituto Mexicano Madero , Puebla, em seu início. 
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A história do Instituto Mexicano Madero 

tem sua origem no ano de 1874, na 

cidade do México, com a criação de um 

orfanato fundado pelos missionários 

Guillermo Butler e Clementina R. de 

Butler. 

No ano seguinte foi transferido para 

Puebla, já como escola elementar à qual 

posteriormente se agregou a escola 

normal, o Instituto Mexicano de 

Professores e o Seminário Teológico. 

No ano de 1893 o Seminário Teológico 

mudou de nome para Instituto Metodista 

Mexicano, o qual se manteve até 1927. 

Depois de sete anos, em 1934, o Instituto 

Mexicano de Professores se converteu no 

que hoje é o Instituto Mexicano Madero, o 

qual se encontra localizado desde 1910, 

na Rua 17 Poniente. (click aquí) 

 

 
 

Em 1982, o Instituto Mexicano Madero 

inaugurou a Unidade Zavaleta, em 

Camino Real a Cholula, que inicia os 

serviços de educação pré-escolar e 

primaria.  

Cabe mencionar que em 1982, foi 

fundado também a Escola Superior de 

Contabilidade e Administração, com a 

incorporação de estudos à UNAM 

(Universidade Autônoma do México), o 

que posteriormente alteraria o nome para 

Universidade Madero.  

Atualmente o Instituto Mexicano Madero 

conta com duas unidades (Toledo e 

Zavaleta) onde proporciona serviços 

educacionais nos seguintes níveis: 

Maternal, Jardim de Infância, Primário, 

Secundário e Preparatório ao Ensino 

Superior. 

(Dados informados pelo Dr. Job César 

Romero Reyes, Reitor da Universidade  

Madero – UMAD, Puebla, México) 

 

https://maps.google.com.uy/maps?ie=UTF-8&q=instituto+madero+puebla+ubicacion+poniente&fb=1&gl=uy&hq=instituto+madero+puebla+ubicacion+poniente&cid=5506820958840960145&ei=LFDgUte0I_bUsATzxoCwDw&ved=0CE0QrwswAw
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NO DIA DA EDUCAÇÃO METODISTA: 

  

AGRADECEMOS A DEUS: 

Seu amor, sua companhia e fidelidade 

através dos anos. 

Os desafios e oportunidades de serviço 

que nos concede no campo educacional. 

O chamado que fez a milhares de 

mulheres e homens deste continente e de 

outros, para dedicar suas vidas à 

educação das gerações jovens. 

A capacidade de resposta da Igreja 

Metodista a essas oportunidades e às 

necessidades de nossos povos, mediante 

o estabelecimento e sustento de 

instituições educacionais em todos os 

níveis de ensino. 

Que renova ano a ano nossa visão e 

compromisso com o exercício de um 

ministério docente que ofereça:  

 igualdade de oportunidades para 

todos/as; 

 uma educação de qualidade; 

 que proporcione fundamentalmente 

o valor da vida humana e  

 sua dignidade. 

 

SOMOS DESAFIADOS: 

A EDUCAÇÃO 

OU A UTOPIA NECESSÁRIA 

 

“Frente aos numerosos desafios do porvir, 

a Educação constitui um instrumento 

indispensável para que a humanidade 

possa progredir para os ideais de paz, 

liberdade e justiça social. 

Ao concluir seus trabalhos, a Comissão 

deseja, portanto, afirmar sua convicção  a 

respeito da função essencial da Educação 

no desenvolvimento contínuo da pessoa e 

das sociedades, não como um remédio 

milagroso – o “abre-te sésamo” de um 

mundo que não logrou a realização de 

todos esses ideais – senão como uma 

via, certamente entre outras, porém mais 

que outras, a serviço de um 

desenvolvimento humano mais 

harmonioso, mais genuíno, para fazer 

retroceder a pobreza, a exclusão, as 

incompreensões, as opressões, as 

guerras.”  

 

Jacques Delors  

“A Educação Encerra um Tesouro” 

Informe da Comissão da UNESCO, 1996 
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NO DIA DA EDUCAÇÃO METODISTA RENOVAMOS NOSSO COMPROMISSO DIANTE 

DO DESAFIO DE EDUCAR NOS VALORES DA VIDA CRISTÃ. 

 

 

 

 

“E não vos conformeis com este século, mas 

transformai-vos pela renovação da vossa mente, 

para que experimenteis qual seja a boa, agradável e 

perfeita vontade de Deus.”  

Romanos 12.2  
(Versículo chave da ALAIME) 

 

AMÉM, AMÉM 

 

 

 

 

Rev. Me. Luis de Souza Cardoso  

                         Presidente de ALAIME   

 

                      Prof. Me. Marcos Rocchietti  

                            Secretario Executivo 

Fevereiro de 2014. 


