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Lição 10: A igreja e a educação

Educação cristã x Educação secular
A educação escolar é fundamental em nossas
vidas, estudar é o caminho que nos faz avançar
ter uma profissão e alcançar nossos sonhos e
objetivos. Realizar uma faculdade e dar continuidade nos estudos é um grande desafio que
todo adolescente deve persistir e buscar caminhos para alcançar o sucesso profissional.
Porém, mesmo estando dentro da escola
precisamos estar atentos ao que estamos ouvindo dos professores e o que estão nos livros
escolares. Nosso parâmetro para saber o que
de fato está certo deve ser sempre a Palavra
do Senhor, por isso precisamos estar sempre
a lendo, para que através dela tenhamos o
conhecimento da verdade, e não acreditar
em tudo que ouvimos nas escolas ou em que
lemos em livros seculares e outros.
Na Educação cristã o homem é entendido
como a imagem de Deus, acreditamos que
Deus criou todas as coisas, portanto acreditamos no criacionismo. Contudo, na educação
secular enfatiza a teoria do evolucionismo, na
transformação do macaco para o homem, na
teoria do Big Bang como formação de todo
universo. Como cristãos não podemos nos enganar e nos deixar levar, precisamos conhecer a
Bíblia e crer como verdade absoluta. Sabemos
que todas as coisa foram criadas para Glória
de Deus, e para sermos bem sinceros, precisa
ter mais fé para acreditar que o homem veio
do macaco do que para acreditar na criação do
Deus maravilhoso que formou todas as coisas.
Se pensarmos no ser humano e em toda a
sua autonomia vemos o quanto somos obra
perfeita da criação, cada órgão do nosso
corpo para uma determinada função,
tudo em nós tem seus propósitos. É

impressionante como Deus é perfeito e maravilhoso em sua criação, nem os próprios médicos
conseguem explicar como se formam os ossos
dentro do ventre de uma mulher. É algo maravilhosamente fantástico, como tudo se forma
em seu devido tempo e momento, impossível
não ver a mão do criador.
A teoria do Big Bang foi anunciada em
1948 pelo cientista russo, George Gamow
(1904 -1968), e o padre e astrônomo belga
Georges Lemaiître (1894-1966). Segundo eles
o universo teria surgido após uma grande explosão cósmica, entre 12 e 20 bilhões de anos
atrás. Essa versão é contestada por muitos
pesquisadores. Nós que conhecemos a Palavra, sabemos a grandeza do criador de todo
universo. Sabemos o quanto a escola é importante e necessária em nossas vidas, contudo
a Bíblia é e sempre será nossa diretriz, nossa
bússola, a mais pura verdade sempre!

Fonte(s) Consultada(s):
brasilescola.uol.com.br/geografia/big-bang.htm
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