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29° SEMINARIO INTERNACIONAL DE INTEGRAc;AO FEE ENSINO
Centro Universitario Adventists- Eng. Coelho, SP
Janeiro 06-18, 2002

Integrayao da Fe nas Ciencias Sociais
Considerayoes sobre sua constituiyao no Brasil e pressupostos essenciais
Elder Hosokawa
UNASP Campus I
A presente exposi~o tern o prop6sito de apresentar urn breve relato sobre a constitui~o do campo
da hist6ria e da geografia nas escolas adventistas do Brasil antes e depois do seu reconhecimento oficial
na decada de 1930 e tecer algumas reflexoes sobre a integra~ao da fe nas ciencias sociais e apontar
pressupostos essenciais para sua efetiva~o no processo educacional.
A edu~o adventista esta presente no Brasil desde 1896 quando uns poucos irmaos e obreiros
empreendedores iniciaram na capital do estado do Parana uma escola singular que se assemelhou em
seus objetivos iniciais as escolas protestantes estabelecidas em cidades como Campinas, Piracicaba, Sao
Paulo, Porto Alegre, Juiz de Fora, Curitiba e Rio de Janeiro. Essas escolas procuraram atingir as
camadas medias urbanas e atuar como uma agencia missionaria junto aos setores mais progressistas do
pais. 1
Nas primeiras decadas de sua implanta~ao, localizou-se em areas rurais da regiao sudeste-sul do
pais onde se concentravam comunidades adventistas em nucleos de imigra~o alema. As primeiras
escolas paroquiais adventistas eram dirigidas por urn professor ou professora com habilidade para
disciplina de crianyas, com certa lideran~a nas igrejas e grupos locais, mas na maioria das vezes com
poucos anos de instru~o escolar.
Nio existem dados especificos sobre as matenas ensinadas na escola paroquial e de preparo
missionllrio de Brusque. As informa~oes disponiveis sobre o funcionamento da escola missionaria de
Taquari (1903-1910) indicam uma pratica pedag6gica em consonincia com os principios
denominacionais de valoriza~o da Biblia, do trabalho manual, do ensino de fisiologia entre outras
materias:
"Ensinava-se em portugues e em a/emao. A base fundamental da instrur;Qo era a Biblia.
Ensinavam-se Ciencias Naturais (Fisica, Botdnica e Zoologia), Fisio/ogia, Gramatica, Geografia,
Aritmetica, Ca/igrafia, Canto e Musica. Oferecia-se aos alunos a oportunidade de aprender
agricultura, horticultura, cultura de tirvores.frutijeras e abe/has. ,, 2

A ausencia do ensino de hist6ria deve ser compreendida em razao de se considerar a Biblia
sinonimo livro de Hist6ria Sagrada. Ellen G. White lan~ou em 1903 o conhecido livro Educar;Qo nos
Estados Unidos onde a autora destaca o estudo da Biblia, da hist6ria, da fisiologia e trabalhos manuais
no preparo missionllrio e na forma~o de s61idos principios morais e espirituais. 3
0 primeiro prospecto escolar do Seminilrio Adventista em Santo Amaro impressa em 1917
informava que o curso elementar de tres anos preparat6rio para a obra missionllria, incluia materias
1
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como Biblia, ·fisiologia, pedagogia, colportagem, trabalho biblico, ret6rica, musica e canto, gramatica,
caligrafia, ciencias naturais, hist6ria, geografia e com detalhes apresentava o objetivo de cada materia,
onde destacamos especificamente duas disciplinas:

"0 ensino de historia baseia-se na admissao dos seguintes factos: Deus e o unico
historiador perjeito e authentico. Um relato absolutamente imparcial dos acontecimentos
nacionaes so e encontrada na Biblia. Os homens relatam factos; mas Deus e quem lhes assigna o
seu Iogar legitimo no grande drama da vida. A philosophia da historla revela as operafoes de
Deus entre as nafOeS. Como na historia se patenteia a mao educadora de Deus, o objectivo das
lifOeS de historia deve ser dar a conhecer em todos os factos a Providencia Divina a impregnar o
carater desse espirito de Deus e dispdr a vontade para o Seu servifO. A materia para esse ensino
fomece-a a historia universal desde a creafao, baseada nas relafiJes puramente historicas e
tamhem nas profecias da Blblia.
Essa disciplina e ensinada em tres lifiJeS semanaes: Anno I- A historia da salva¢o desde o
paraiso ate a rejeifao de Christo e a destrui¢o de Jerusalem. Historia do Brasil e da America do
Sui. Anno II - Egypto, Assyria e os quatro reinos universaes ate os dias do Salvador. Anno III Historia ecclesiastica e universal desde os dias dos apostolos ate a epocha actual. Historia dos
Adventistas do Setimo Dia. (. ..)
0 ensino de geographia comefO pelo conhecimento do paiz natal (Brazil},· alliando-se a este
o essencial da geographia geral tanto physico como politico.
Essa disciplina e ensinada durante dois annos em duas lifOeS semanaes.
Anno I - Geographia e Cosmo/ogia. Anno II - Recapitulafao e estudo das cinco partes do
mundo. 4 ·
Em 1917 por ocasiio da entrada do Brasil na I Guerra Mundial, o ressentimento nacional contra os
alemies levou 0 govemo a assinar urn decreto-lei, obrigando 0 ensino de portugues, geografia e hist6ria
do Brasil, em todas as institui~es educacionais do pais, impondo restri~s aos estrangeiros de
ministrarem essas disciplinas. ·
Frederick Weber Spies e John Rudolf Berthold Lipke, respectivos lideres da IASD no Brasil e no
Estado de Sao Paulo, nesse periodo critico para o mundo esfor~am-se por garantir o funcionamento
das institui~5es educacionais adventistas. Tanto o seminario como as escolas paroquiais adventistas
tiveram que se adequar as novas restri~es legais o que causou certa desacelera~o no ritmo de
crescimento das escolas e do numero de alunos. Professores nacionais recem-convertidos como
Albertina Rodrigues da Silva e Flavio Lopes Monteiro foram convidados para lecionarem no Semimirio
Adventista. s 0 preparo academico de ambos era ideal e com o tempo adquiram experiencia e ·
maturidade religiosa para atuarem como lideres espirituais. Os missionarios europeus e norteamericanos sofreram com os inimos acirrados que logo foram abandonados como armisticio. A op~o
pelos obreiros nacionais tomou-se crescente e vital.
Uma das principais caracteristicas das escolas mantidas pelos adventistas era a co-educa~o, seu
distanciamento das aglomera~s urbanas e o destaque para os trabalhos manuais. A lideran~ da IASD
no Brasil sempre incentivou o estabelecimento de escolas cristis que mantivessem a identidade religiosa
de seusjovens e preparassem obreiros e leigos para o servi~ na org~o. 6
Funcionado como escolas livres, ate os anos 1930, assim como outras escolas confessionais
mantidas pelos cat61icos, luteranos, batistas, entre as igrejas que mais se destacaram na educa~io
infantil, as escolas paroquiais existiram e preencheram urn vazio no ensino prim8.rio nio atendido pela
Pro&pesto do Collegio Missionario da Confcrencia Uniio Brazileira dos Adverrustas do Setimo Dia. sld, pp. IO.IS.
SIMON, Albertina. Albertina Simon: uma vida a serv/fO de Deus. S!o Paulo: OnUica do IAE. 1991. pp.SS·S8~ WALDVOOEL, Luiz. Mem6rla de tioLu/z. Tatuf:
CPB, 1988, p.S3.
6
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prec8ria rede de escolas publicas nas decadas iniciais do seculo XX. Nos primordios da educa~o
adventista a quase totalidade dos alunos era oriunda de familias pertencentes a IASD. A educa~o
adventista come~ou a atrair crian~as de lares nao adventistas em razao do grande vacuo educacional e
em fun~o do forte apelo politico e social em prol da educa~o e da forma~o e moral ns anos 1940,
chegando os alunos adventistas em algumas unidade de ensino representar a minoria. As escolas que
haviam funcionado sem maiores pretensoes proselitistas, tomam-se espa~s privilegiados de
evangelismo e a~o missiomiria. A liberdade curricular deu oportunidade para que os professores dessas
escolas garantissem instru~o minima e uma forte identidade religiosa ao corpo discente.
Com a implanta~o do curso Ginasial em 1937 o Colegio Adventista em Santo Amaro foi
obrigado em razao do seu reconhecimento contratar professores diplomados em escolas oficializadas.
Tres jovens adventistas, Bernardo Bucholz, Renato Emir Oberg e Guilherme Denz estudaram na
Universi~ de sao Paulo alguns anos apos ~ funda~o em 1934 e fizeram parte do docente do CAB
(Sao Paulo-SP) e GAT (Taquara-RS) nos anos 1940-1960 na area de humanidades.
Urn pouco antes da Segunda Guerra Mundial, as escolas adventistas recem oficializadas nos
Estados Unidos e nas demais na~oes, inclusive no Brasil, foram obrigadas a seguir as diretrizes
curriculares que passam a nortear os conteudos ate entao delineados pelo departamento de edu~iio da
Associa~ao Geral. Tanto os lideres mundiais como os do Brasil recearam a perda dos referenciais
cristios. Relutaram em submeter-se as exigencias legais e acatar a insp~ao das autoridades
educacionais. 7
0 ensino de historia e geografia nas escolas adventistas em quase todo o seculo XX foi
caracterizado por grande destaque aos acontecimentos mundiais e ao espa~ fisico global. A
importincia vital de Daniel 2 para a compreensao da mensagem adventista levou os professores a
valorizarem as descobertas arqueologicas e a memorizarem localidades, fatos e datas significativas para
a· hist6ria mundial e denominacional, com fteqiiencia estudando mais o espa~o europeu, norteamericano, do oriente medio em detrimento do territorio brasileiro. A expansiio da IASD no mundo
valorizou a utiliza~io do globo e do mapa-mundi tanto nas igrejas como nas escolas, sendo ressaltada a
presen~a das missoes na America do Sui e no alem-mar localizadas no continente africano, asiatico e na
Oceania.
Nessa mesma epoca, a politica educacional de Vargas marcada por urn forte carater nacionalista
incentivou a Casa Pub/icadora Brasileira a lan~ar livros na area de historia direcionados para a
colportagem. Algumas dessas obras foram utilizados em classe, a exemplo da obra de 180 paginas,
Vultos de Valor, que em 1932 alcan~u a tiragem de 10.280 exemplares e outro best-seller, Homens que
Fizeram o Brasil que com~u a circular em 1954. 8 Esses Jivros destacavam qualidades morais e
espirituais de personalidades hist6ricas esvaziando quaisquer criticas, refor~do a ideal~o desses
referencias da nacionalidade brasileira.
Desde 1900 o peri6dico mensal Arauto da Verdade e uma serie de livros como 0 Grande Con.flito
( 1921 ), Vencedor em todas as Batalhas ( 193 7), 0 Super-homem na Historia ( 1941) e A Marcha da
Civi/iza¢o (1944) foram amplamente disseminados pelos colportores propaganda em leitores
brasileiros a interpr~o adventista da hist6ria. A peculiaridade desses livros fundamentava-se no
destaque dados ao estudo e acompanhamento dos acontecimentos mundiais vistos como significativos
para o cumprimento das profecias biblicas. 9
As duas grandes guerras, a explosio da bomba atomica, a corrida espacial e armamentista, o
espectro da fome no Terceiro Mundo deram grande aceita~ a mensagem adventista nos centros
urbanos que experimentavam a moderniza~o e as contradi~es inerentes da modernidade no aspecto de
7
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' CHRISTIANJNI, Amaldo B. (Org.) ~ dos 75 Anos da Obra de Publi~ no Brasil. Edi~o Especial Revista Adventista. Santo Andre: Casa
Publicadora Brasileira. 1975. pp. 9, 20 e 21.

3

498

nio democratiza~o plena dos espa~s sociais. A consciencia e a onipresen~a da destrui~o global
despertou o interesse pela escatologia. Os olhares do Brasil fixaram-se mais para os acontecimentos
extemos.
Enquanto isso a IASD no Brasil durante os anos 1950 consolidava sua presen~ em todos os
estados e territ6rios, com penetr~o nas grandes cidades, fortalecendo suas institui~es educacionais e
medicas. Criou uma imagem perante a opiniio publica, associada a qualidade de vida e de
comprometimento com projetos sociais localizados.
Durante o regime militar que vigorou no Brasil entre 1964 e 1984, algumas disciplinas foram
acrescidas no ensino elementar e secundario (OSPB, EPB, EMC) esvaziando o espa~o de disciplinas
como hist6ria e geografia. 0 discurso da lideran~a denominacional atraves dos departamentos de
educa~io e de rela~oes publicas da IASD continuou identico ao assumido desde os tempos de Gerulio
Vargas: apoio as autoridades constituidas, colocando-se ao lado do governo na defesa da liberdade
religiosa e no envolvimento em a~oes comunitirias localizadas.
Ap6s a promulga~io da lei 5.692 em 1971, as escolas primarias em todo o Brasil foram
pressionadas a sairem da condi~o de escolas de "fundo de igreja" e oferecem progressivamente as oito
series do 1o Grau. A preocup~o com a oficializa~o dessas escolas e a insp~o do govemo garantiu
melhores instala~s, bibliotecas, espa~ para as comemo~aes civicas, hastearnento da bandeira,
participa9io em desfiles, cria~io de mini-museus, col~es de selos e numismatica. 10
Em 1974 foi lan~da pela Casa Publicadora Brasileira a primeira lnspira¢o Juvenil contendo
reflexoes diltrias baseadas em experiencias de vida, curiosidades sobre a fauna e flora, astronomia,
mineralogia, geografia e outras areas do conhecimento, alcan~do nio apenas o circulo familiar
compreendido pelos adolescentes como tambem o esp~ escolar possibilitando grande oportunidade de
integra~io de valores biblico-cristio com diferentes materias do curriculo oficial. Essa pratica diaria
tem-se constituido num momenta especial alem das aulas de ensino religioso para o envolvimento do
corpo docente na aplica~io de valores espirituais e morais e aconselhamento coletivo sob urn prisma
interdisciplinar da ciencia.
Nos anos 1990 urn estudo conduzido por professores da Divisao do Pacifico Sui resultou em guias
curriculares integrando fe e ensino numa cosmovisio cristi, acessiveis em espanhol e parcialmente
traduzidos em portugues. Reunioes de planejamento das diferentes disciplinas do ensino fundamental e
memo passaram a utilizar com grande frequencia esses guias. Ao mesmo tempo os primeiros livros
didaticos e paradidaticos de geografia e hist6ria com~am a ser produzidos e foram adotados por
escolas fundamentais especialmente as integrantes do sistema escolar adventista.
0 primeiro seminltrio internacional de Integra¢o Fe e Ensino no Brasil foi realizado em 1994 e
entre os trabalhos apresentados dois ensaios abordaram a tematica hist6rica. Urn retletindo sobre a
pratica docente e o envolvimento politico e o outro, propondo a internaliza~o de valores atraves da
leitura da Biblia e de biografias denominacionais. 11 Ambos estudos conduziram seus autores a pesquisa
hist6rica procurando analisar contribui~o do sistema de ensino adventista no contexto da educa~o
protestante no Brasil.
·
As comemora~es do primeiro centenltrio da educa~o adventista no Brasil em meados da decada
de 1990 conduziram pesquisadores denominacionais brasileiros ao estudo da hist6ria da IASD no
Brasil, com diversos livros e uma serie de artigos publicados sobre as duas primeiras escolas adventistas
de Curitiba-PR e Gaspar Alto, imedia~es de Brusque-SC. Vieira12 publicou a biografia do primeiro
converso e professor adventista teuto-brasileiro, Guilherme Stein Jr. sendo obra de referencia para
0
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compreender os anos iniciais da educa~ao. Gross 13 fez urn levantamento hist6rico sobre o Collegio
Internacional, em Curitiba-PR, baseado em mem6rias de ex-alunos e uns poucos documentos
preservados sobre esta primeira escola adventista no Brasil. Borges14 num trabalho jomalistico
recuperou importantes documentos e baseou-se em depoimentos da segunda gera~ao adventista em
Santa Catarina para dimensionar a inser~ao do adventismo no campo religioso e educacional brasileiro.
A produ~ao historiografica denominacional brasileira abriu caminhos para projetos de resgate da
memoria adventista e de uma avalia~o do papel social da educa~ao adventista junto a comunidade
circundante. Conscientizou a IASD sobre a necessidade de responder aos desafios sociais numa
perspectiva biblico-crista.
Permanece o desafio individual de cada professor de fazer uso dos recursos tecnol6gicos pelo
mercado e cada vez mais acessiveis neste inicio de milenio sem perder de vista o papel hist6rico que os
educadores adventistas devem exercer em sua pnitica espiritual e social.
Como disse Miguel de Unamumo "a visio do passado nos empurrar aconquista do porvir." Mas
Duchesne afirmou ainda que "devemos ter cuidado para nao nos afastarmos do presente que e o tempo
que Deus nos deu para dentro dele cumprinnos o nosso dever."
Ellen White incentiva os educadores adventistas a prosseguirem na obra da prega~o a despeito
das dificuldades e desafios vivenciados pela igreja:

"Ao recapitular a nossa historia passada, havendo revisado cada passo de progresso ate o
nosso nivel atual posso dizer: Louvado seja Deus! Ao ver o que Deus tem obrado encho-me de
admirafOO e de confianfa na lideranfa de Cristo. Nada Iemos que recear quanto ao futuro, a
menos que esquefamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado, e os ensinos que nos
ministrou no passado. " 15
Com urn conselho adequado e atual White alerta sobre os riscos a forma~o do carater a partir de
urn estudo da hist6ria que nos tempos p6s-modernos tern sido caracterizados pela perda de referenciais
morais e eticos, por urn discurso relativizador e pela banaliza~o da violencia:

Considere-se este estudo do ponto de vista divino. Confonne muitas vezes e ensinada, a
Historia epouco mais do que um relatorio sobre o surgimento e queda de reis, intrigas das cortes,
vitorias e de"otas de exercitos, toda uma na"ativa de ambifOO e avidez, engano, crue/dade e
mortandade. Ensinada desta maneira, seus resultados nao poderoo deixar de ser prejudiciais. As
pungentes repetifOeS de crimes e atrocidades, as monstruosidades, as crue/dades que sao
descritas, p/antam sementes que em muitas vidas produziroo fruto em uma messe de males. Muito
melhor e aprender, a luz da profecia de Deus, as causas que determinam o surgimento e queda de
reinos. Estudem os jovens estes re/atos e vejam como a verdadeira prosperidade das nafOeS tem
estado relacionada com a aceilafoo dos principios divinos. Estudem a historia dos grandes
movimentos refonnadores e vejam quantas vezes estes principios, posto que odiados e
desprezados, e conduzidos os seus defensores amasmo"a e ao cadafalso, tem triunfado mediante
estes mesmos sacriflcios. Tal estudo proporcionara uma visiio /arga e compreensiva da vida.
Auxiliara a mocidade a entender a/go de suas relafOeS e dependencias, hem como quoo
maravi/hosamente nos achamos Jigados uns aos outros na grande fratemidade da sociedade e das
nafoes e em que grande extensao representam a opressiio e degradafdo de um membro uma
perda para todos. '' 16

"GROSS, Renato. Co/egio Internacional de Curittba: uma hi:storia defo e ptoneirismo. 1996.
BORGES, Michelson. A Chegada do Adventi:smo ao BrasiL Tatui: Casa Publicadora Brasileira, 2000.
u WHITE, E.G. Te:stemunhos Selelos. v ..3. Tatui: Casa Publicadora Brasilcira, 1996. p 173.
16
WIDTE, Ellen Gould. Educafilo. Tatui: Casa Publicadora Brasileira, 1996. p.238..
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E preciso buscar sabedoria de Deus como

Salomio17 o fez, para fazer born uso do conhecimento
cada vez mais acessivel em meio a avalanche de dados, informa~oes disponibilizadas pelos meios de
comunica~ao de massa. Enfrentando o excesso de estimulos sensoriais, da velocidade das noticias, do
consumismo desenfreado, temos uma dire~ao segura, indicada por Paulo:

"Nlio vos conjormeis com este seculo, mas transfonnai-vos pela renovaflio da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradavel e perjeita vontade de Deus. "18
Como resultado dessa transfonna~o nosso testemunho como educadores cristios sera pleno em
amor, tolerincia, humildade, perseveran~ misericordia, retidao, justi~ mansidao e temperan~.
Quando a Palavra de Deus for prioridade em nossas vidas o Espirito Santo nos guiara na exposi~o da
verdade e multiplicara a obra diligente de Seus filhos pennitindo que os resultados adentrem os umbrais
·da Eternidade.
·

Conceitos e considera~oes de autores adventistas sobre Historia
"A Biblia e a hist6ria mais antiga e compreensiva que OS homens possuem. Procedeu diretamente da fonte
da verdade etema, e no decorrer dos secwos uma mio divina tern preservado a sua pureza. Dumina o remoto
passado, onde a pesquisa humana debalde procura penetrar. Somente na Palavra de Deus contemplamos o poder
que lan~u os fundamentos da Terra e estendeu os ceus. Unicamente ali encontramos urn relato autentico da
origem das ~Oes. Apenas ali se apresenta a hist6ria de nossa ~a, nao maculada do orgulho e preconceito
hwnanos.
Nos anais da historia humana o crescimento das n~, o levantamento e a queda de imperios, aparecem
como dependendo da vontade e fayanhas do homem. 0 desenvolver dos acontecimentos em grande parte parece
detenninar-se por seu poder, ambi9io ou capricho. Na palavra de Deus, por6m, afasta-se a cortina, e
contemplamos ao fundo, em cima, e em toda a marcha e contramarcha dos interesses, poderio e paix0es humanas,
a f0T9a de urn Ser todo misericordioso, a executar, silenciosamente, pacientemente, os conselhos de Sua propria
vontade. (... )
Precisamos estudar a realiza9io dos prop6sitos de Deus na historia das ~Oes e na revel39io de coisas
vindouras, para que possamos estimar em seu verdadeiro valor as coisas visiveis e as invisiveis para que possamos
aprender qual e o verdadeiro objetivo da vida; para que, encarando as coisas temporais a luz da etemidade,
possamos delas fazer o mais verdadeiro e nobre uso."
Ellen G. White, "Educa9iio", pp. 173 e 184.
"Uma sequencia de eventos com significados, guiada por livres decis5es hwnanas, mas tambem orientadas
por Deus; crescendo em dirC9io arealiza9ao do plano de Deus para a hwnanidade."
"A visao de mundo na perspectiva hist6rico-cristi:
Prove urn ponto de partida.
Responde as questOes basicas da vida.
Prove significado e prop6sito para a existencia humana ao Iongo da hist6ria.
Eafirma:

Deus e a realidade Ultima.
Deus revelou-se a si mesmo ahwnanidade.
Deus criou OS seres humanos aSua propria imagem.
0 pecado maculou a cria9io divina.

17
11

I Reis 3:5-14.
Romanos 12: 2.
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Deus esta envolvido nwna controversia com Satanas.
Deus tomou a iniciativa na restama~ao da humanidade atraves da atividade redentora de Cristo.
Deus assegurou e executara a resta~ao fmal."
Hwnberto M. Rasi
"Segundo a filosofia crista da Hist6ria, Deus sempre existiu. A cria~ao deste mundo marcou o com~o da
hist6ria hwnana no tempo e no esp~o. Adicionalmente, a perspectiva biblica sugere fmnemente que Deus
intervem permanentemente nos assuntos do homem e do universo. 0 estudo da historia inclui portanto uma busca
das expli~5es a respeito das origens, prop6sito e destino do universo e da hwnanidade, de acordo com as
determin~oes de Deus.
0 ponto de vista cristao da historia esta teologicamente orientado. Esta interessado pela dW'8~iio da
experiencia hwnana e localiza em Cristo o centro desta experiencia. A Sagrada Escritura descreve o pecado como
uma separa~ao entre o Criador e suas criaturas e a investig~iio por si mesma fora dos prop6sitos de Deus. Captar
a realidade a partir da perspectiva crista implica tomar em conta os efeitos do pecado na hist6ria hwnana. Assim,
como registro da atividade humana, pode-se interpretar a historia como um testemunho das condi~OeS sociais
defonnadas, do exercicio corrupto do poder e da desorg~ao das institui~ humanas.
Alem disso, o ponto de vista cristio da hist6ria reconhece o homem como a coroa da cri~io, e sua
estrutura de comportamento pode revelar a gloria infmita de Deus de muitas maneiras. 0 Espirito Santo, que
trabalha por meios diferentes, pode influir nas a~ do homem, apesar sua inerente natureza motivada por
interesses egoistas. De modo que o homem tern muita rela~io com a mudan~a de curso dos eventos, tanto no
sentido positivo como negativo.
Quando um historiador cristiio estuda os eventos hist6ricos, pode tra~ar padr5es de causalidade, os que niio
sao entendidos simplesmente como resultados da providencia divina, mas como um conjunto de fo~as hist6ricas
em uma complexa intera~io. A apreci~io moral destes eventos constituira parte das fun~oes do historiador a
medida que examine o passado. E estabelecera suas conclusoes a partir do referencial da autoridade das
Escrituras."
Guias Curriculares (Hist6ria) Divislio do Pacifico Sui
"No contexto da Revela~io, a hist6ria sempre serviu de fundamento e apoio para os apelos divinos no
sentido de que o povo deveria exercer completa confian~a em Deus. Lembrete de que o Deus que interviu nos
eventos passados epoderoso e capaz de ajudar e conduzir os destinos da g~io presente."
Joel Sarli
Versos bfblicos especiais para reflexio
"0 que e ja foi, e o que h8 de ser tambem ja foi; Deus fani renovar-se o que se passou." Eclesiastes 3: 15.

"0 Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do ceu e da terra, niio habita em
santuarios feitos por miios humanas. Nem e servido por mios hwnanas como se de alguma coisa precisasse; pois
ele mesmo e quem a todos da vida, respira~iio e tudo mais; de um s6 fez toda a ra~a humana para habitar sobre
toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os Iimites de sua habita~io; para
buscarem a Deus se, porventura, tateando o possam achar, hem que nao esta Ionge de cada um de nos; pois nele
vivemos e nos movemos, e existimos. Porquanto estabeleceu wn dia em que ha de julgar o mundo com justi~a,
por meio de um vario que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos."
Atos I6: 24-28 e 31
Salmos 8:I-9
Salmos I 9: I-6
Salmos 90: 1-17
Salmos 104:24-30
Salmos I39:7-12
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