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1. Introdução
➢ “O cristianismo não é uma série de 

verdades no plural, mas é a Verdade 
escrita com V maiúsculo. É a Verdade 
sobre a realidade total, não apenas sobre 
assuntos religiosos. O cristianismo bíblico 
é a Verdade concernente à realidade total; 
é a propriedade intelectual dessa Verdade 
total, e então vive segundo essa Verdade.” 
(Francis Schaeffer)
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2. O que é uma cosmovisão?
É um conjunto de pressuposições 
(hipóteses que podem ser verdadeiras, 
parcialmente verdadeiras ou inteiramente 
falsas) que sustentamos (consciente ou
inconscientemente, consistente ou 
inconsistentemente) sobre a formação 
básica do nosso mundo. 

James Sire – Universo ao Lado 
(Editora Monergismo).
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3. Inspiração bíblica
➢ Toda a Escritura é inspirada por Deus 

e útil para o ensino, para a repreensão, 
para a correção, para a educação na 
justiça, a fim de que o homem de 
Deus seja perfeito e perfeitamente 
habilitado para toda boa obra. 2 
Timóteo 3.16,17
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4. Inspiração bíblica
➢ Inspiração no sentido de ser “soprada por 

Deus”, mas também plenária, ou seja, em 
todas as suas partes, em todas as suas 
literaturas, geografia, história.

➢ Finalidade: maturidade “... a fim de que o 
homem de Deus seja perfeito e 
perfeitamente habilitado para toda boa 
obra.”
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4. Método das 7 perguntas

1) Qual é a realidade primordial? Isto é, de 
onde veio tudo? Poderíamos responder: 
Deus, os deuses, da própria matéria, acaso, 
etc.
2) Qual é a natureza do que nos cerca? A 
Criação (ou a Natureza) é boa ou ruim? Existe 
algo além da matéria? Existe o sobrenatural?
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4. Método das 7 perguntas

3) O que é o ser humano? Trata da dignidade 
do homem. Somos apenas animais 
evoluídos, máquinas ou realmente há algo 
especial no homem e na mulher?
4) O que acontece quando alguém morre? 
Há a possibilidade de uma extinção total, de 
uma ressurreição, reencarnação, etc.
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4. Método das 7 perguntas

5) É possível conhecer alguma 
coisa? Esta pergunta trata de 
como adquirimos conhecimento 
verdadeiro. Seria por
meio da razão, da revelação, dos 
sentidos?
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4. Método das 7 perguntas

6) Como sabemos o que é certo e errado? 
Uma cosmovisão precisa responder se 
existe um padrão de justiça no Universo. 
Existe uma lei universal, como proposta 
por Deus? O certo é aquilo que a evolução 
nos levou a crer como certo? Ou não existe 
certo e errado, mas tudo é relativo?
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4. Método das 7 perguntas

7) Qual o propósito de tudo? A 
história humana tem algum 
significado final? No fim nos 
encontraremos com um Criador
ou simplesmente tudo acabará
sem significado?
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5. Mente cristã na doutrina
Mas Israel será́ salvo pelo Senhor com uma salvação 
eterna; vocês jamais serão envergonhados ou 
constrangidos, por toda a eternidade. Pois assim diz o 
Senhor, que criou os céus, ele é Deus; que moldou a 
terra e a fez, ele fundou-a; não a criou para estar vazia, 
mas a formou para ser habitada; ele diz: “Eu sou o 
Senhor, e não há nenhum outro. Não falei 
secretamente, de algum lugar numa terra de trevas; 
eu não disse aos descendentes de Jacó́: Procurem-me 
à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade; eu anuncio o que é

certo. Isaias 45. 17-19
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6. Método “criação-queda-
redenção”

Criação, ou seja, o estado original, uma 
explicação de como tudo que existe surgiu, 
e um relato de quando a realidade era 
harmoniosa, antes da chegada de certo 
elemento que perturbou a ordem das 
coisas. Toda cosmovisão tem um começo.
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6. Método “criação-queda-
redenção”
Isto é, em toda forma de pensar, existe um 
momento em que o universo nasce, o
homem aparece na terra, ou que, ao menos
aparentemente, as coisas passam a existir. A 
Criação (ou a origem, em outras cosmovisões) é
o estágio que explica o que é o universo, o que 
existia antes dele, como ele veio à existência e, 
evidentemente, o que é o homem.
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6. Método “criação-queda-
redenção”
Queda, algo que rompeu o estado inicial de 
felicidade. Essa queda é profunda e, de alguma 
forma, impede o retorno ao estado original. Toda 
cosmovisão deve lidar com o problema do 
sofrimento, do pecado e da injustiça. O ser 
humano precisa e quer entender porque há mal 
no mundo. Por esse motivo, sempre há algo
semelhante ao conceito bíblico de queda.
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6. Método “criação-queda-
redenção”

Redenção, uma proposta para que 
tudo seja restaurado àquele estado 
normal e o que foi afetado seja 
corrigido. Após apresentar o problema 
do mundo, uma cosmovisão deve dar 
uma solução, ou estará́ incompleta.
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6. Método “criação-queda-
redenção”

Todo mundo tem sua opinião sobre esse 
assunto. Educação, boas políticas 
públicas, experiências místicas, rituais
religiosos, tratamento terapêutico ou 
redistribuição de renda – tudo isto 
reflete o desejo do homem de encontrar 
uma solução para si e para a realidade.
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6. Conclusão
Temos de rejeitar a divisão da vida em uma 
esfera sagrada, limitada a coisas como adoração 
e moralidade pessoal, em oposição a uma esfera 
secular que inclui ciência, política, economia e o 
restante do cenário público. Essa dicotomia em
nossa mente é a maior barreira para liberar o 
poder do evangelho por toda a cultura hoje. 
(Nancy Pearcey). 
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“O temor do Senhor 
é o princípio da 
sabedoria.” Sl 111.10.


