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VIAGEM PELA LINHA DO TEMPO: A HISTÓRIA PROVIDENCIAL DE DEUS
“Só existe uma maneira segura de fazer com que a criança ande pelo caminho reto: consiste
em você trilhar esse mesmo caminho.” Abraham Lincoln
1. INSPIRAÇÃO
Eu tenho um sonho (Martim Luther King)
“Aprendemos a voar como pássaros e a nadar como peixes, mas não aprendemos a
conviver como irmãos.
Eu tenho um sonho de que um dia meus quatro filhos vivam em uma nação onde não sejam
julgados pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter.”
Qual era o sonho de Martin Luther King? Por que ele tinha este sonho?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. PESQUISAR
1. O que é a Linha do Tempo?
Linha do tempo é uma ferramenta que ajuda na compreensão da perspectiva cristã do
passado, presente e futuro!

























Eternidade Passada
Criação
Pecado - Bem e o Mal
Aliança com Israel
Jesus venceu o mal
Espírito Santo
383 dC Igreja Cristã Romana
1484 dC Grandes Navegações
1517 dC Reforma Protestante
1681 dC Bíblia na Língua Portuguesa
1939 dC Missionários protestantes em Guiné Bissau
1930 – 65: Verna Hall publicou a História Cristã da Constituição dos EUA em 1960.
1965: Rosalie Slater, Arquiteta do Principle Approach
1980: Paul Jehle, Início da escola “The New Testament Christian School”, Plymouth Massachussets, USA
1989: Cida Mattar, Implementação de Educação Por Princípios no Brasil após
estágio nos EUA
1990 dC Bíblia em Crioulo
1991 – 1994: Roberto Rinaldi, Escola Cristã em SP – CRE e início das formações de
professores com a visão de EP
1997 dC: AECEP
2008: Fundação da Atuação Voluntária com associados fundadores de SJP
2012: Criação e implementação do Programa Educação Para a Vida com equipe de
educadores brasileiros
2014: Educação Para a Vida Guiné Bissau
2015: II Fórum de Educação Para a Vida
Nova Criação
Eternidade Futura - DEUS
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2. Por que a linha do tempo é importante?
•
•
•
•

Uma ferramenta útil de mapeamento temporal e de educação histórica elevada
Utilização na Família
Fácil visualização da sequência cronológica dos eventos
Gera discernimento entre o importante e o trivial nos fatos históricos

•
•

Facilidade de raciocínio da causa para o efeito
Favorece uma visão providencial da história

3. Quais são as palavras-chaves?
TEMPO
"Uma ilusão. A distinção entre passado, presente e futuro não passa de uma firme e
persistente ilusão.“ Albert Einstein





Uma circunstância ou ocasião única para um evento.
Momento apropriado.
Uma experiência contínua em que eventos que avançam para o futuro através do
presente e do passado.
Um período particular, quer passado, presente ou futuro.
Dicionário Webster, 1828

(latin tempu)
 Uma época, um lapso de tempo futuro ou passado.
 A época atual.
 A idade, a antiguidade, um longo lapso de anos.
 A existência humana considerada no curso dos anos.
 Época determinada em que ocorreu um fato ou existiu uma personagem (com
referência a uma hora, a um dia, a um mês ou a qualquer outro período).
 Ocasião própria para um determinado ato; ensejo, conjuntura, oportunidade.
Dicionário Michaellis
"Cada segundo que passa é um milagre que jamais se repete." (Antiga frase dita pela Rádio
Relógio do Rio de Janeiro).
PROVIDÊNCIA
1. A suprema sabedoria com que Deus conduz todas as coisas.
2. O próprio Deus [Aurélio]
3. Ato de prover e preparar antecipadamente para futuro uso ou aplicação. [pro +
vidência = ver antes]
4. Em Teologia, o cuidado e superintendência que Deus exerce sobre Suas criaturas.
Ez 8:22
4. VISÃO PROVIDENCIAL DA HISTÓRIA
 O maior plano (empreendimento) em andamento: A rendenção da Humanidade
“A Mão de Deus se movendo em favor do homem”
 A Corrente do Cristianismo:
• É o movimento de avanço do Evangelho do Oriente para o Ocidente
• Como o ser humano é governado?
• Como Deus utiliza indivíduos para propagar o Evangelho?
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5. RESULTADOS
• A criança desenvolve um senso de propósito.
• Visão Geral do plano de redenção da humanidade e do desdobramento dele na sua
nação.
• Compreensão de qual é a sua parte no desenrolar do plano providencial de Deus e
identificação dos momentos favoráveis para o Seu agir.
6. PESQUISA BÍBLICA
Tempo é...
 Mateus 6:27
 Salmo 39:4-6
 Eclesiastes 3:1-10
 Gálatas 4:4
 II Coríntios 4:18
 Atos 13:36
 Salmo 1:3
7. TEXTO-CHAVE
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.
Eclesiastes 3:1-10
3. RACIOCINAR
Princípio de Soberania
Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não está limitado ao tempo, pois Ele é o
Criador do tempo, da matéria e do espaço. Tudo que existe foi feito por Ele e para Ele.
4. RELACIONAR
Complete: Tempo é _________________________________________________________
Meu sonho para o futuro é ____________________________________________________
TEMPO É VIDA
“Nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso”
Mateus 6:27
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Linha do Tempo para contextualização e ensino numa perspectiva da Soberania de
Deus na história
MAPA MUNDI para compreensão do palco da ação de Deus e da ação humana
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10. REGISTRAR
A Minha História: registre a sua Linha do Tempo
1. Infância
2. Adolescência
3. Juventude
4. Vida Adulta
5. Atualmente
6. Futuro

__________________________________________________________________________

Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça e um futuro
cheio de esperança. Jeremias 29:11
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