Quadro de Referência Cristão
e Guia de Integração Bíblica
Consumação

Redenção

Deus fez tudo perfeito e com
propósito
(Colossenses 1:16-17)

Deus, em Jesus, renovará todas as
coisas, começando com os corações
das pessoas
(Romanos 8:19-23)

Reflexos
Portanto, todas as coisas refletem os
propósitos e o bom caráter de Deus
e.g.

Astronomia:
A grandeza e o poder de Deus

Queda
O ser humano
rebeldemente rejeita
a Deus e Seus
propósitos
(Gênesis 3:17-19)

Arte:

Distorções

A criatividade e a diversidade de
Deus

Portanto, todas as coisas
foram danificadas e são
mal-utilizadas pelas pessoas
para seus próprios propósitos

Línguas:
O desejo e a habilidade de Deus
de se comunicar

História:
O envolvimento de Deus com
sua criação através do tempo

Estudos Sociais:
A ênfase de Deus no
relacionamento individual e
coletivo

Química:
A ordem e o cuidado de Deus
nos mínimos detalhes

Pergunta-chave:
O que é bom, bonito, verdadeiro e
valioso?

e.g.

Revelações
Portanto, Deus nos deu o Seu Filho e
a Sua Palavra para que possamos
conhecê-lo e reconhecer como as
coisas foram danificadas e são malutilizadas
e.g.

Economia:

Genética:

As necessidades básicas do
ser humano são materiais

Fomos projetados por Deus,
não pelo acaso
(Salmo 139:13-16)

Biologia:
Pessoas e animais não são
relacionados
(1 Corintios 15:39)

Educação:

Pergunta-chave:

As crianças são basicamente
boas

Como sabemos?
Como escolhemos?
Quais são as consequências?

Pergunta-chave:
O que é mau, feio, falso e sem
valor?

Compartilhar a perspectiva
singular de Deus e Seu mundo

Música:
Expressão de louvor

Esportes:
Tecnologia:

Há um conflito espiritual
(Efésios 6:12)

Mais informação melhora as
pessoas

Línguas:

Prática de cooperação

A solução para todos os
problemas

Computadores:

e.g.

Controlado por Deus
(Romanos 13:1-2)

Psicologia:

A saúde física é de suprema
importância

Portanto, nós devemos desde já a
começar a desfrutar da Sua
companhia e usar todas as coisas
para os Seus propósitos

Governo:

Ciência:

Medicina:

Aplicações

Auxílio na expansão do
Evangelho: imprensa, rádio,
vídeo

Contabilidade:
Registro do uso dos recursos
dados por Deus

Ciência Ambiental:
Mordomia do mundo de Deus

Pergunta-chave:
Qual é o propósito?
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Criação

Deus e o ser humano desfrutarão da
companhia um do outro num
universo perfeito e com propósitos
(2 Corintios 5:7-9)

