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Princípios da Racionalidade

a) Princípio da Essencialidade
b) Princípio da Identidade
c) Princípio da Causalidade
d) Princípio da Finalidade
e) Princípio da Transformação



Pressupostos da Cosmovisão Cristã

Deus existe
Deus cria
Deus se Revela
Deus mantém
Deus redime



Integração dos Campos de 
Conhecimento

Revelação – Autoridade
Experimentação e Observação
Razão – estruturação da mente – leis da 
lógica.



Conhecimento – Definição

Conhecimento do ponto de vista do 
Teocentrismo cristão: Conhecimento é
uma clara percepção da, profunda 
compreensão da, e ampla familiarização 
ou vivência com a, VERDADE.



Teoria Cristã do Conhecimento



Educação Cristã – Desenvolvimento e 
aquisição de conhecimento

Definição - Educação Cristã é a educação verdadeira 
que é o processo dinâmico, equilibrado, harmônico, 
contínuo, gradual e constante bem como o produto 
deste processo de desenvolvimento, natural e 
sobrenatural, de informação, formação, reformação, 
transformação e conformação, teórico e prático do 
homem global: volitivo, espiritual, intelectual, moral, 
social, afetivo, estético e físico, a partir da natureza real 
em direção à natureza ideal, através da influência 
sistemática e assistemática, formal e informal, 
metódica, consciente e determinada, de maturos sobre 
imaturos, para alcançar objetivos específicos, usando-
se um método determinado, conforme um modelo 
concreto, durante todo o período de vida possível, num 
contexto de ambiente total e universal, rumo a um fim 
último que é a plena realização da natureza ideal.



Educação Cristã

Implicações
Sub-processos

Informação da Verdade
Formação na Verdade
Reformação dos erros – correção 
Transformação da natureza
Conformação até a redenção final



Funções da Revelação Escrita – Bíblia, no 
Processo de Educação

Fornecer CONTEÚDO de verdade
Prover meios para a INTEGRAÇÃO da verdade
Contribuir com os parâmetros para AVALIAÇÃO 
da verdade
Dispor dos elementos ou recursos para a correta 
INTERPRETAÇÃO da verdade
Determinar também o MÉTODO a ser usado no 
desenvolvimento do educando
Apontar para o FIM ÚLTIMO a ser alcançado 
pelo processo, isto é, estabelecer o alvo final.



Papel ou Função do Criacionismo 
na Educação Cristã.

Explicar a existência do Universo, do 
homem e dar base para a Filosofia Cristã 
da Educação.
Manutenção do Processo e do Conceito.
Interpretação – na aplicação dos 
princípios.
Prover significado para a existência do 
homem, da vida e da educação.
Re-criação – contribuir para a re-criação 
individual, coletiva e ambiental.
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