http://renewourworld.net/pt-br/
Uma perspectiva bíblica do Meio Ambiente
Os cristãos deveriam se importar com o meio ambiente? Às vezes, os cristãos relutam
em levar as questões ambientais a sério. Em alguns casos, isto ocorre porque não
compreendemos as questões ambientais do ponto de vista de Deus.
Isto significa compreender os propósitos de Deus para a criação, desde o princípio,
atualmente e para o futuro. Não devemos nos esquecer de que fazemos parte da
criação de Deus. Jesus morreu e ressuscitou não apenas para nos reconciliar com
Deus, mas para reconciliar o resto da criação com Ele também. Por este motivo, o
nosso ministério para o meio ambiente deve ser levado a sério.
Esta seção usa várias passagens da Bíblia para nos ajudar a descobrir o que Deus
pensa sobre o meio ambiente e qual deve ser a nossa resposta.
SEGUNDA- FEIRA
1.1-Compreendendo o meio ambiente do ponto de vista de Deus
Criação
A história da criação pode parecer familiar para nós. Freqüentemente nos
concentramos no que Deus criou, mas, se lermos com atenção, podemos ver também
por que e como Deus decidiu nos criar e criar o mundo à nossa volta.
Leia Colossenses 1:16-17 Qual foi o propósito de Deus ao criar o mundo e tudo que
há nele?
Leia Gênesis 1
■ Como Deus criou?
Veja os versículos 3, 6, 9, 20, 24, 26.
O que isto nos diz sobre Deus?
■ Como sabemos que Deus se deleita com a sua criação?
■ Use estes versículos para pensar sobre quão diversa e abundante a criação de Deus
é.
■ O que esta passagem nos diz sobre Deus como provedor?
Estas passagens mostram que Deus vê a criação como algo maravilhoso e precioso.
Veja também:

Jó 38-39. De que maneira isto confronta a nossa visão comum de que a criação é
primordialmente para o nosso próprio uso e benefício?
Leia Salmos 19, 65, 104, 148 e Romanos 1:20
■ O que estas passagens nos dizem sobre:
• o caráter de Deus?
• o relacionamento entre a criação e Deus?
• a ligação entre a glória de Deus e a sua criação?
■ Como isto nos faz querer responder a Deus?
TERÇA- FEIRA
A criação e o papel dos seres humanos
Os seres humanos fazem parte da criação, porém, o nosso papel é único.
Leia Gênesis 1:26-28
■ O que há de especial na criação dos seres humanos por Deus em comparação com o
resto da sua criação?
■ Que responsabilidade Deus dá aos seres humanos, tanto aos homens quanto às
mulheres?
Dependendo da tradução da Bíblia, estes versículos usam ordens como governar,
subjugar e dominar.
Deus dá aos seres humanos a autoridade para cuidar da sua criação:
• Leia Gênesis 2:4-9, 15 Como Deus criou o primeiro ser humano? Qual é a
intenção de Deus para os seres humanos? Em hebraico, a palavra para homem é
adam, e a palavra para solo é adamah, o que mostra a nossa conexão com a Terra.
De que maneira a compreensão da nossa conexão com o mundo à nossa volta
influencia o modo como o tratamos?
• Leia Salmos 24:1 A ordem de Deus, de que governemos sua criação, significa que
devemos governá-la isoladamente dele? Quem é o principal encarregado? Se
começarmos a ver a criação como pertencente a Deus e não a nós, de que maneira
diferente talvez passemos a tratá-la?
• Em Gênesis 2:15, Deus explica sua ordem. Diferentes traduções da Bíblia usam
palavras como trabalhar, servir, manter, cuidar, guardar e cultivar. De que maneira
este versículo pode ser usado para confrontar a ideia do domínio egoísta? Pense sobre
Filipenses 2:5-7
• Como somos feitos à imagem de Deus, o nosso domínio deve ter como modelo o
domínio de Deus e deve espelhar-se no seu caráter.
• Como seres humanos, temos autoridade real sobre o resto da criação, mas devemos
exercê-la como servidores do nosso Deus criador e da Terra e de suas criaturas, as
quais nos foram dadas por Deus para que as governássemos.

• Já vimos como Deus ama a sua criação, como Ele a aprecia e como se importa com
ela. Se amamos a Deus, devemos querer ser como Ele e devemos nos importar com
as coisas com as quais Ele se importa.
■ Temos a atitude certa com o nosso papel na Terra como seres humanos em relação
à criação de Deus?
■ Nossas práticas refletem esta atitude? O que podemos fazer para levarmos mais a
sério a ordem de Deus, de que cuidemos da sua criação?
■ Como podemos responder a alguém que acha que tem o direito de explorar de
forma egoísta os recursos da Terra?
■ Pense sobre áreas em que as pessoas podem não estar cientes de que não estão
cuidando da criação. Como podemos conscientizá-las?
QUARTA FEIRA
Relações cortadas
No Jardim do Éden, Deus, os seres humanos e o resto da criação existiam em perfeita
harmonia.
Leia Gênesis 3:1-19 Devido à desobediência
humana, as relações foram cortadas. Veja o que a passagem diz sobre como as
relações mudaram entre:
• Deus e os seres humanos
• Deus e a criação
• Seres humanos e a criação.
■ Pense sobre como estas relações cortadas são mostradas em âmbito local, nacional
e internacional.
■ Como a nossa vida mostra estas relações cortadas? Há algo de que devemos nos
arrepender? Ore por isso!
Relações restauradas
Nossa atitude para com a criação deve ser influenciada não apenas pelas intenções
originais de Deus, mas também pelas promessas de Deus para o futuro.
Imagine que você tenha feito algo de que se orgulha, e, então, alguém chega e o
quebra.
Como você se sentiria? O que você faria? Surpreendentemente, depois que as pessoas
lhe viraram as costas e danificaram o que Ele criou, Deus teve uma atitude de amor e
procurou trazer as pessoas de volta para a relação com Ele.
Leia Colossenses 1:15-20 Esta passagem fala sobre Jesus.
■ Qual é o papel dele na criação?
■ Qual é o papel dele na transformação das relações cortadas?
Leia Mateus 27:51 e 28:1-2 Observe a conexão entre a morte e a ressurreição de
Jesus e a Terra.

Como resultado da morte e da ressurreição de Jesus, a criação inteira de Deus é
reconciliada com Ele (Colossenses 1:19-20). Isto será completamente alcançado
quando Jesus retornar:
• Leia Apocalipse 21:1, 2 Pedro 3:13 e 2 Coríntios 5:17 Tendo lidado com o
pecado e conquistado a morte, Jesus tornou-se o primeiro fruto de um novo céu e de
uma nova Terra. A criação inteira foi renovada, está sendo renovada e será renovada
através dele.
• Leia Romanos 8:19-23 Esta passagem refere-se a Gênesis 3, em que as relações
foram cortadas como resultado da desobediência humana.
• A esperança da criação para o futuro é diferente da nossa própria esperança?
• Pelo que a criação inteira vai passar no futuro?
• O gemido mencionado nos versículos 22 e 23 é positivo ou negativo? Pense no
resultado de um parto!
No momento, vivemos num mundo pecaminoso, portanto, a nossa relação com a
criação ainda está danificada.
Leia Mateus 6:9-13
■ Qual é o desejo de Deus? (veja o versículo 10)
O que isto significa?
■ Como sabemos que este deve ser o nosso desejo?
(veja o versículo 9a).
■ O desejo deve ser expresso apenas em palavras?
Se a resposta for não, como podemos procurar ver o reino de Deus na Terra?
Nosso papel no momento não é esperar passivamente, mas trabalhar para vermos o
reino de Deus na Terra. Até que Deus torne tudo perfeito, devemos seguir a paixão de
Deus em ver tudo reconciliado com Ele. Isto significa que devemos compartilhar o
evangelho com os outros e dar o exemplo do que significa estar no reino de Deus, que
já está aqui, através de boas relações com Ele, com outras pessoas e com a criação.
Devemos levar a sério a nossa responsabilidade de governar bem a Terra e seus
recursos conforme nos foi ordenado em Gênesis 2:15. Podemos fazer isso com a
esperança certa de que tudo será renovado quando Jesus retornar.
QUINTA-FEIRA
1.2 Compreendendo as pessoas do ponto de vista de Deus
Os seres humanos dependem da criação de Deus para sobreviver. Por exemplo, todos
nós precisamos de alimento para comer. A maior parte da população mundial depende
diretamente da terra para o cultivo destinado à alimentação ou à venda. As pessoas
que vivem nas cidades podem comprar seus alimentos nas lojas ou nos mercados,
mas elas ainda dependem indiretamente da terra e de outros recursos para obterem
estes alimentos.

■ Faça uma lista das facetas da criação de Deus, tais como a terra e a água.
■ Algumas destas facetas nós chamamos de “recursos” porque elas são úteis para
nós. Pense sobre quais das facetas da lista são recursos. Você consegue pensar em
outras facetas da criação de Deus que não sejam recursos, mas que sejam
simplesmente interessantes ou belas por si próprias?
■ Pense sobre os recursos de que você depende diretamente e os recursos de que
você depende indiretamente.

SEXTA-FEIRA
Aprendendo com as leis do Antigo Testamento3
No Antigo Testamento, lemos que Deus estabeleceu um conjunto de leis para que os
israelitas se responsabilizassem perante Deus pela terra que Ele lhes havia dado para
viver e uns pelos outros.
Responsabilidade perante Deus
Isto consistia em dar o dízimo e ofertar os primeiros frutos da colheita a Deus (Êxodo
23:14-19). Levítico 25:23 é um lembrete de que Deus é o dono supremo da terra e
quem tem a autoridade sobre como ela deve ser usada: “A terra não poderá ser
vendida definitivamente, porque ela é minha e vocês são apenas estrangeiros e
imigrantes.”
Responsabilidade perante os outros
Isto consistia em deixar a terra descansar, deixar que outros usufruíssem dela (Êxodo
23:10- 11) e permitir que os pobres juntassem as espigas caídas da colheita (Levítico
23:22) e se beneficiassem com o dízimo (Deuteronômio 14:28-29, 26:12) em certos
anos. Para evitar que as pessoas enriquecessem à custa dos outros, Deus não
permitia que a terra fosse vendida permanentemente. Ao invés disso, durante o ano
do Jubileu (a cada 49 anos) a terra que havia sido vendida tinha de ser devolvida ao
dono original.
Isto garantia que as futuras gerações tivessem acesso à terra. Assim, o preço da terra
diminuía à medida que o ano do Jubileu se aproximava, e não se tirava vantagem de
ninguém (Levítico 25:14-17).
Embora estas leis devam ser colocadas em prática em certos anos (Deuteronômio
15:1-11), Deus quer que tenhamos sempre uma boa atitude para com as pessoas
pobres.
■ O que estas passagens nos dizem sobre:
• o valor igual das pessoas?
• a importância de não acumular riqueza pessoal em demasia?
• a importância das relações dentro da comunidade?
• a importância do descanso para as pessoas e para a Terra?

■ Que práticas ou sistemas existem hoje em dia que vão contra estes princípios?
■ O que podemos fazer quanto a isto – pessoalmente e como organização? Que
medidas práticas podemos tomar? Há algum trabalho de
defesa e promoção de direitos que devamos fazer?
3 Baseado em C Wright (2004) Old Testament Ethics for the People of God, IVP
SABADO
Aprendendo com os ensinamentos de Jesus
Há muita coisa a se aprender com os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento
sobre a nossa responsabilidade uns para com os outros.
Leia Marcos 12:28-31
■ Não queremos ser tratados injustamente, assim, o que significa amar alguém que
está sendo tratado injustamente? Que tipos de injustiça as pessoas sofrem hoje em
dia? Que tipos de injustiça relacionada com as questões ambientais as pessoas sofrem
hoje em dia?
■ De que maneira contribuímos para esta injustiça? Pense sobre o nosso estilo de
vida. Ele está contribuindo para a mudança climática? Que atitudes
temos para com o nosso meio ambiente natural?
■ Como Jesus quer que respondamos?
Leia Lucas 10:25-37
■ Quem é o nosso próximo?
■ Em termos de meio ambiente, quem é o nosso próximo?
■ Quais são as consequências da degradação ambiental para as pessoas por todo o
mundo e para as futuras gerações?
■ Que medidas podemos tomar para garantir que possamos satisfazer as
necessidades atuais de todos, garantindo que as necessidades das futuras
gerações sejam satisfeitas?
Infelizmente, os seres humanos não têm acesso igual aos recursos naturais do
mundo. Por serem pobres, algumas pessoas não têm acesso aos recursos devido à
injustiça social ou econômica. As pessoas ricas frequentemente usam mais do que a
sua porção justa dos recursos, e, como resultado, outras pessoas podem sofrer. Um
exemplo disso é o desmatamento descontrolado para a produção de madeira, que
desloca pessoas e destrói a biodiversidade. Outro exemplo é o uso de combustíveis
fósseis, principalmente no Hemisfério Norte rico, que contribuiu muito para a
mudança climática global. A mudança climática já está causando impacto,
principalmente nas pessoas pobres.

DOMINGO
1.3 Resposta prática
Há muita coisa que podemos fazer para pormos em ação a nossa compreensão bíblica
da criação de Deus e a nossa preocupação com ela nas nossas práticas no trabalho e
na nossa vida. Os cristãos não se importam com o meio ambiente simplesmente por
motivos práticos ou humanitários.
Também somos motivados pelo desejo de amar, compreender e proteger o meio
ambiente para glorificar o nosso Deus criador.
Às vezes, importar-se com o meio ambiente e as necessidades dos outros pode ser
caro. Podemos descobrir que há pouca coisa que podemos fazer, e os nossos esforços
podem parecer inúteis em comparação com o tamanho dos problemas ambientais que
existem. Aqui estão algumas questões a serem consideradas nestes momentos:
■ Deus está no controle (Salmos 46).
■ Deus ordenou-nos que vivêssemos desta maneira (Gênesis 1:28; Marcos 12:28-31).
■ Seremos recompensados pelos nossos esforços (Colossenses 3:23-24).
■ Deus quer nos ajudar. Devemos orar pelos problemas que enfrentamos (Lucas
11:1-10).
A Seção 5 do Manual Roots 13 Sustentabilidade ambiental
(http://tilz.tearfund.org/resources/publications/roots/environmental_sustainability/)
ajuda-nos a compreender a necessidade de garantirmos a sustentabilidade ambiental
no nosso trabalho e oferece uma ferramenta que pode nos ajudar. A Seção 6 ajudanos a colocarmos as nossas crenças em prática, promovendo e defendendo uma
abordagem mais justa para o uso atual e futuro dos recursos ambientais.

REFLEXÃO
■ Depois de estudarmos as passagens bíblicas desta seção, aprendemos algo
novo? De que maneira a nossa visão do meio ambiente foi confrontada?
■ Como podemos usar estas passagens para inspirar os outros – em âmbito
de igreja nacional ou local ou com os nossos amigos cristãos a agir e orar
para que as pessoas não continuem sendo oprimidas pela pobreza devido as
mudanças climáticas?
Fonte: Sustentabilidade ambiental, Sarah Wiggins, Mike Wiggins, Jude Collins e Sara Shaw, ROOTS da
Tearfund, Kit de Ferramentas para a Defesa de Direitos, 2009, Tearfund, Reino Unido;

