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Introdução
Obrigado por compartilhar o Tempo da Criação com toda a sua comunidade, crianças e
juniores de sua igreja. O Tempo da Criação é celebrado mundialmente com ações e orações
pelo cuidado da nossa casa comum, de 1º de setembro a 4 de outubro.
Como seguidores de Cristo em todas as partes do mundo, nós compartilhamos o papel de
guardiões da criação de Deus. Percebemos que o nosso bem-estar está interligado com o
bem-estar da criação. Nós temos um dever moral e espiritual de cuidar da nossa casa comum
e dos nossos irmãos e irmãs mais vulneráveis.
“Caminhando juntos” é o tema escolhido este ano. Portanto, nós o convidamos a pensar no
Tempo da Criação como uma jornada compartilhada que visa ao melhor cuidado da criação.
As crianças e juniores são pessoas fundamentais na missão de cuidado da Criação.
Neste guia você aprenderá sobre como celebrar o Tempo da Criação envolvendo as crianças e
juniores. Mais recursos, incluindo webinários, tempo de oração, um grupo no Facebook e
fotos, encontram-se disponíveis on-line.

Visite o site do
Tempo da Criação

Visite o site da
Renovar Nosso Mundo

Nos acompanhe nas
Redes Sociais
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ESTUDO PARA DOMINGO - 01/09
BOAS VINDAS:
Explicar às Crianças que nesta semana vamos falar de um assunto muito importante:
Olá! Você acha que é importante cuidar da natureza? O que nós, cristãos, temos a ver com
esse tema? Se pensarmos bem...tudo!
Ao lermos nossa Bíblia, percebemos que ela começa e termina falando sobre a criação:
Gênesis começa contando que Deus criou tudo e Apocalipse termina contando o que
acontecerá no fim!
Sabemos que Deus vai restaurar todas as coisas. Esta é a nossa esperança. E Ele nos chama
para fazer parte deste plano redentor, que inclui toda a criação (seres humanos e a natureza)!
Logo, há muito trabalho pela frente, afinal, os dados sobre a “saúde” da criação não são nada
animadores. A cada ano mais poluição, mais animais em extinção e em risco de extinção,
mais consumo desenfreado, mais produção de lixo não degradável, mais desmatamento,
menos água limpa…
Mas nem tudo está perdido. Vemos sinais de um novo tempo que já está por vir quando nos
deparamos com os encorajadores textos bíblicos a este respeito. Também são sinais as
histórias de homens, mulheres e crianças , redimidos por Cristo, que estão trabalhando na
transformação deste mundo, cuidando do nosso planeta.
E você, não vai ficar de fora, não é?
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CÂNTICOS
Escolha cânticos que falem sobre a criação- sobre animais, planeta...
Sugestão
- Se eu fosse um elefante
- As árvores Balançam
- Cristo fez os peixes
( Outros cânticos podem ser encontrados nos anexos, bem como as letras dos cânticos
acima)
LIÇÃO

E Deus viu que tudo era bom
Referência bíblica: Gênesis 1
A Terra foi criada por Deus e pertence a Ele. E toda a criação (seres humanos e a natureza)
está conectada.
1) Para começo de conversa…
Olá! Vamos estudar sobre a criação de Deus hoje e nesta semana? Nesta semana várias
igrejas, crianças e adultos estão pensando sobre como devem cuidar do nosso planeta Terra.
Vamos estudar textos bíblicos e também informações atuais a este respeito. Você já parou
para pensar nestas coisas?
2) O que a Bíblia diz?
No primeiro capítulo do livro de Gênesis, nós aprendemos que Deus criou todas as coisas.
Vamos ler um poema sobre Gênesis 1?
No princípio...
No princípio, no início de tudo
Deus já existia.
A Terra era como uma massa sem forma,
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Um vazio sem fim,
Então, Deus disse: Haja luz.
E chamou à luz, dia;
e, à escuridão, chamou noite.
Deus viu que tudo aquilo era bom.
Esse foi o primeiro dia.
Deus disse: Haja separação entre as águas.
Deus fez o firmamento. Criou o céu.
Deus viu que tudo aquilo era bom.
Esse foi o segundo dia.
Deus disse: águas debaixo do céu, juntem-se em um só lugar e formem os oceanos.
Apareça a parte seca e forme a terra.
Deus, então, fez brotar plantas, árvores com flores e frutos.
Deus criou as sementes para que a vida sempre continue.
Deus viu que tudo aquilo era bom.
Esse foi o terceiro dia.
Deus disse: Astros, apareçam!
Governem o dia e a noite;
Marquem as estações do ano.
Deus criou o sol, a lua e as brilhantes estrelas.
Deus viu que tudo aquilo era bom.
Esse foi o quarto dia.
Deus disse: Oceano, fique cheio de seres vivos.
Voem pássaros sobre a terra e céu.
E assim Deus criou os peixes, as grandes baleias.
Os pássaros de todas as cores e formas.
Deus viu que tudo aquilo era bom.
Esse foi o quinto dia.
Deus disse: Terra, produza vida!
De todo tipo: insetos, gado, répteis, animais selvagens.
Deus criou todos os seres vivos, cada um de acordo com a sua espécie.
Então, Deus disse: Vamos fazer o ser humano à nossa imagem,
De forma que reflitam a nossa natureza.
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Deus criou os seres humanos:
homem e mulher, à sua semelhança,
Para que sejam responsáveis por todo ser vivo e toda terra.
Deus viu que tudo o que havia feito era
MUITO bom.
Esse foi o sexto dia.
Essa é a história de como tudo começou.
Da criação do céu e da terra,
E de tudo que neles há,
No sétimo dia, Deus descansou
De toda sua obra.
Gênesis 1 – Adaptado da Bíblia (A Mensagem) por
Nathalie C. Wutzki
3) Pensando sobre o assunto
Agora, vamos pensar e responder estas perguntas:
1. Que características de Deus se pode perceber por meio da sua criação (seres humanos e a
natureza)?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. Após ter feito todas as coisas Deus olhou para a criação e disse que havia ficado MUITO
bom. Você costuma observar a criação de Deus? O que você gosta de observar?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Agora, escolha algo criado por Deus, descreva ou desenhe a sua importância na criação em
uma folha de sulfite. Depois você irá mostrar para todos da turma. Capriche!
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4) Lembre-se:
Cada ser criado por Deus tem sua beleza própria e, também uma função no todo. Além disso,
todos estão conectados! O tão temido morcego, por exemplo, tem uma função muito
importante: a de polinizador!
“Ele é capaz de polinizar um número enorme de plantas. Além disso, como a maioria deles se
alimenta de frutos, eles espalham as sementes pela natureza, fazendo com que novas plantas
nasçam.” Olha que importante o senhor Morcego!
Acima de tudo a Bíblia nos diz que toda criação existe para louvar e glorificar a Deus. Você se
lembra de alguma passagem bíblica ou música que fale isso?
Se for uma passagem bíblica, leia para a turma, se for uma música, cantem juntos!
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Nós conhecemos uma música sobre este assunto e queremos compartilhá-la com você!
Cante com a turma! (Escolha uma das músicas anexas ou outra de sua escolha que faça
referência à natureza).
O ser humano também é parte da criação. Qual é o papel dele? Escreva o que você pensa aqui
embaixo e conversaremos mais sobre isso nos próximos encontros. Não falte!
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5) Vamos orar!
Agradeça a Deus por todas as coisas que ele criou: pelo sol, que é essencial para a vida na
Terra; pela chuva, que molha as plantas e as faz crescer; pelas árvores, que nos dão flores e
frutos…e por tudo o mais que você se lembrar!
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6) Plano de leitura diária da Bíblia
Domingo - Gênesis 1.1-5
Segunda-feira - Gênesis 1.6-10
Terça-feira - Gênesis 1. 11-13
Quarta-feira - Gênesis 1.14-19
Quinta-feira - Gênesis 1. 20-23
Sexta-feira - Gênesis 1. 24-25
Sábado - Gênesis 1. 26-31
7) Desafios para a semana

Segunda-feira (02/09): OBSERVANDO A NATUREZA
Não fique apenas na frente da TV ou do computador! Procure passar mais tempo em locais
abertos, como praças e parques. Observe os pássaros, insetos, árvores, flores entre outras
coisas. Se for possível, registre tirando fotos ou desenhando o que você observou.
Terça-feira (03/09): CUIDANDO DO LOCAL ONDE VIVO
Cuide do local onde Deus te colocou, colocando em prática pequenas atitudes que
demonstram cuidado pela criação em sua casa, escola, igreja, enfim, o local onde vive.
Ah, outro desafio: descubra o nome do principal rio que passa pela sua cidade e assim, de
onde vem a água que você consome. Quais são as condições dos rios, mar, lagos, açudes,
córregos, igarapés mais perto de sua casa? Eles estão sendo bem cuidados? Anote em uma
folha de papel estas informações para contar para os colegas no próximo encontro!
Quarta-feira (04/09): ECONOMIZANDO A ÁGUA
Identifique em sua rotina como você pode economizar água. Anote em uma folha para contar
para a turma no próximo domingo:
Para se preparar para cuidar do nosso planeta, comece a reparar e anotar quanto de lixo você
produz em sua casa durante um dia, escrevendo o tipo de material que é jogado fora. Você
pode tirar fotos da quantidade de lixo gerada. Quanto menos lixo vocês tiverem neste dia,
nesta semana e para sempre, melhor!!
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Quinta-feira (05/09): REUTILIZAR O QUE NÃO USO MAIS
Olhe entre suas roupas e brinquedos o que está em bom estado, e que você não usa mais, e
separe para que possa ser doado para outra criança que você conhece, ou para outro lugar em
que as crianças precisam também. Peça ajuda de uma pessoa adulta para realizar esta tarefa.
Você pode também hoje tentar ou pedir ajuda para consertar algum brinquedo quebrado ao
invés de comprar um novo. Pense duas vezes (reflita) antes de pedir ou comprar alguma coisa
hoje e durante esta semana, procurando consumir apenas o necessário.
Sexta-feira (06/09): AJUDE A CUIDAR DO AR DO PLANETA
Reduza suas emissões de gases de efeito estufa, que são os gases que estão no ar e fazem
mal para o meio ambiente. Como? É simples: desligue aparelhos eletrônicos e desconecte-se!
Tenha um dia livre de tecnologia e economize energia; ou ajude ou peça à sua família para
preparar hoje um almoço sem carne. As vacas e bois quando fazem côco colocam no meio
ambiente gases que não são bons para nossa terra e poluem o ar. Se você comer menos
carne vai ajudar a tornar o ar mais limpo.
Sábado (07/09): PLANTE UMA ÁRVORE
Plante uma árvore (em casa, numa praça ou outro espaço), ou adote (cuide) uma perto de
casa. As árvores são fundamentais para a regulação do clima e o combate às mudanças
climáticas. Para crescer e se desenvolver, as árvores retiram carbono da atmosfera, tornando
o ar mais limpo.
Baixe aqui as imagens
dos Desafios Diários
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ESTUDO PARA O 2º DOMINGO - 08/09
BOAS VINDAS
CÂNTICOS
Reforçar os cânticos do domingo passado e outros novos ligados à criação.
LIÇÃO

CUIDAR E GUARDAR : QUAL É O SEU JARDIM ?
Referências: Gênesis 2.8-15;
Princípios 1, 2, 3, 4 e 5 da Carta da Terra.(Em anexo)
1) Para começo de conversa…
Qual foi o lugar mais bonito em que você já esteve? Escreva abaixo e compartilhe com seus
colegas:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
A Bíblia começa no livro de Gênesis com Deus criando o mundo e tudo o que nele existe. Após
ter feito todas as coisas ele olhou para a criação e ficou muito satisfeito. Ele disse que havia
ficado MUITO bom. Hoje vamos pensar sobre qual é o nosso papel como parte da criação, do
nosso planeta.
2) O que a Bíblia diz?
Vamos ler Gênesis 2.8-10 e 15:
“Então, Deus plantou um jardim no Éden, e ali pôs o homem, que havia acabado de criar. Deus
fez com que nascessem da terra árvores belas e de todo tipo, que forneciam alimento. E, no
meio do jardim, estavam a Árvore da Vida e a Árvore do conhecimento do Bem e do Mal. Do
Éden, corre um rio que irriga o jardim e dali se divide em quatro. Deus levou o Homem para o
jardim do Éden, para que cultivasse o solo e mantivesse tudo em ordem.” (Extraído de Bíblia A
Mensagem).
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3) Pensando sobre o assunto
• Esse texto nos leva a um belo jardim plantado por Deus com árvores belas e boas para o
alimento.
Quais são as características de um jardim? Escreva e compartilhe com a turma:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Agora, desenhe como você imagina esse jardim:
Infelizmente, há muitos lugares que estão sofrendo com queimadas, desmatamento, lixo,
poluição, etc…
E no lugar onde você vive, como é? Há problemas ambientais (coisas ruins com a natureza)
perto de você? Quais são eles? Procure observar bem enquanto passeia por seu bairro e
cidade, e converse sobre isto com seus familiares ou amigos. Anote aqui os problemas
ambientais (da natureza, lixo,ar, águas) da sua rua, bairro ou cidade:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Apesar disso tudo, também há vários bons exemplos por aí. Há cidades, por exemplo, onde
você recebe desconto na conta de energia se você separar o material reciclável do lixo
orgânico (o que sobra da comida) e levar em um posto de coleta. Há pessoas que estão
montando hortas comunitárias em praças. Há também países em que as pessoas ganham um
dinheiro extra se forem para o trabalho de bicicleta ao invés de utilizar carro.
E na sua cidade, há algum tipo de projeto para incentivar o cuidado com a natureza? Escreva
abaixo e conte para a turma!
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
A Carta da Terra nos inspira a agir, ou seja, pensar soluções para os problemas e colocá-las
em prática!
VAMOS LER JUNTOS A CARTA DA TERRA (distribuir uma cópia para turma)
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Releia os princípios 1, 2, 3, 4 e 5 da Carta da Terra e circule de vermelho as palavras “conheça”,
“proteja”, “respeite”, “defenda”, “mantenha” “utilize” e “aprenda”. São palavras que indicam ação!
Vamos colocar estas ações em prática?
Além disso, como cristãos, temos a missão de ser sal e luz nesse mundo (Mateus 5.13-16), ou
seja, fazer a diferença, e isso inclui sermos agentes no cuidado com a criação e cooperadores
de Deus na restauração do Seu jardim.
4) Desafios para a semana
DOMINGO- dia 08/09 - Não pare nunca de cuidar do meio ambiente
Esperamos que tudo que estudamos e fizemos nesta semana não acabe hoje. Que durante
toda a sua vida você se comprometa a cuidar da Criação de Deus. Agora conte para sua
turma:
• O que mais te chamou a atenção nesta semana que você estudou sobre a Criação?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Qual dos desafios da semana você mais gostou de fazer no cuidado com a Criação de Deus?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
• Qual é o principal desafio para você no cuidado com a Criação de Deus?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5) Vamos orar!
Agradeça a Deus pela linda missão que Ele nos deu, de sermos seus jardineiros e cuidadores.
Peça a Ele sabedoria, obediência e ousadia para cumprir essa missão.
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ANEXOS
Carta da Terra para crianças
1. Conheça e proteja as pessoas, animais e plantas
• Tenha respeito pelo modo como as plantas, animais e pessoas vivem (mesmo que lhe
pareça estranho ou diferente);
• Peça que todos tenham proteção;
• Lute contra a matança indiscriminada de animais;
• Cuide das plantas;
2. Sempre respeite estas três coisas:
• A vida de todo e qualquer ser vivo;
• Os direitos das pessoas;
• O bem estar de todos os seres vivos;
3. Utilize com cuidado o que a natureza nos oferece: água, terra, ar... E defenda a ideia de que
todos têm direito a esses bens naturais.
4. Mantenha limpo o lugar onde você vive
• Economize água;
• Jogue o lixo no lixo;
• Procure manter todas as suas coisas em ordem;
• Separe o lixo seco do orgânico;
• Adote a ideia dos “três erres”: Reduzir, Reutilizar e Reciclar.
5. Aprenda mais sobre o lugar em que você vive.
• Conheça os seres vivos que fazem parte da sua comunidade e dos que vivem em outros
lugares do planeta;
• Conheça e valorize o lugar onde vive e compartilhe com outros o que você sabe;
6. Todo mundo deve ter o que necessita para viver! Não deve existir a miséria.
• Procure desejar ter somente o que realmente precisa. Aprenda a compartilhar o que tem e
defenda sempre que:
• Todos devem ter o que necessitam para viver com dignidade;
• Todas as crianças devem ter acesso à escola;
• As pessoas necessitadas devem ser aquelas a quem nós devemos ajudar mais
7. Todas as crianças são igualmente importantes.
• Todas as crianças devem aprender e crescer juntas;
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• As mulheres têm os mesmos direitos que os homens.
8. Sempre defenda a ideia de que qualquer criança: menino ou menina, de família rica ou pobre,
negra, branca ou de qualquer outra cor, deste ou de outro país, que fale nossa língua ou não,
cristã, muçulmana, de qualquer outra religião ou mesmo as que não têm religião, tenha comida,
casa, família, escola, amigos, brinquedos, alegria e, se estiverem doentes, médico e
medicamentos.
9. Diga sim à paz e não à guerra.
• Procure viver em harmonia com todo mundo;
• Ajude as pessoas que estão à sua volta e ofereça a elas a sua amizade;
• Colabore para que mais pessoas apreciem as coisas boas e bonitas do nosso planeta;
• Cuide e ame as outras pessoas, animais e plantas: em casa, na escola e na sua comunidade ou
cidade;
10. Estude, dando especial atenção para aquelas coisas que o ajudarão a conviver melhor com
as outras pessoas e com nosso planeta.
• Quanto melhor se educar, melhor saberá viver;
• Utilize os meios de comunicação para lhe ajudar a compreender as dificuldades e problemas
que as pessoas ao redor do mundo enfrentam;
• Estude com maior interesse os assuntos que lhe ajudem a ser uma pessoa melhor e a buscar
alternativas para tornar o mundo um lugar melhor de se viver.

Acesse a Carta da
Terra para crianças
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ACESSE AQUI DICAS DE JOGOS,
BRINCADEIRAS E DINÂMICAS

CONHEÇA O DESAFIO DESPERDÍCIO ZERO
E BAIXE O PLANNER PARA CRIANÇAS

CONHEÇA UMA METODOLOGIA PARA TRABALHAR
TEMÁTICAS AMBIENTAIS COM ADOLESCENTES
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CÂNTICOS:
Se Eu Fosse Um Elefante
Turma do Cristãozinho
Cifra: Principal (violão e guitarra)
Tom: B
B
Se eu fosse um elefante
E
Com a minha tromba

B
Mas nem elefante
F#
B
F#
Nem urso, nem peixinho eu sou

Eu iria louvar
B
Se eu fosse um grande urso polar
E
Com a minha barriga
F#
Eu iria louvar
B
Se eu fosse um peixinho

B
Mas eu sou o que sou
Tenho um coração
E
Um grande sorriso
Em
E uma linda canção
B
F#
Se Deus me fez assim
B
F#
Assim vou louvar!

Lá do fundo do mar
E
Louvaria ao Senhor
Em
Sem parar de nadar
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As Árvores Balançam
Camila Nascimento
Cifra: Principal (violão e guitarra)
exibições816
Tom: A
D
A
As árvores balançam
D
Balançam, balançam,
A
As árvores balançam
E A
D
Mostrando o amor de Deus.
A
O coelhinho pula,
D
Sim, pula, sim, pula,
A
O coelhinho pula,
E A
D
Mostrando o amor de Deus.
A
A linda flor se abre,
D
Se abre, se abre,
A
A linda flor se abre,
E
A
D
Mostrando o amor de Deus.
A
E as crianças se abraçam
D
Abraçam, abraçam

A
E as crianças se abraçam
E A
D
Mostrando o amor de Deus
A
As crianças louvam com as mãos
Louvam com as mãos
D
Louvam com as mãos
A
As crianças louvam com as mãos
E
A
D
Mostrando o amor de Deus
A
Quem é de cristo Grita Aleluia
Grita aleluia
D
Grita aleluia
A
Quem é de cristo Grita aleluia
E
A
D
Mostrando o amor de Deus
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Cristo Fez Os Peixes
Tia Ceceu
Cifra: Principal (violão e guitarra)
Tom: G
G
Am
Cristo fez os peixes para o rio e o mar
D
G
Cristo fez os peixes todos a nadar
C
Como brincam na água até o fundo vão
Am
D
C D G
Veja como brincam sem cuidado eles estão
( Am D C D G# )
G#
A#m
Um pequenino o outro que grandão
D#
G#
Um é bem magrinho o outro gorduchão
C#
Como brincam na água até o fundo vão
A#m
D#
C# D# G#
Veja como brincam sem cuidado eles estão
( A#m D# C# D# G# )
G#
A#m
Gostam de minhocas migalhas de pão
D#
G#
Fogem ligeirinho do seu tubarão
C#
Como brincam na água até o fundo vão
A#m
D#
C# D# G#
Veja como brincam sem cuidado eles estão
( A#m D# C# D# G# )
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A ARCA DE NOÉ
Aline Barros
Cifra: Principal (violão e guitarra)
Tom: D
A
A Arca de Noé
D
Eu vou contar como é que é
G
Era um barco gigante
A
Coube até um elefante
D
Uma girafa e um jacaré
GAD
Ééé
A
Tinha até um porco espinho

A
A hiena deu risada
Da onça pintada de patas pro ar
D
E o grilo se sentia
O cantor famoso daquele lugar
G
E todo dia a passarada
A
Animava a bicharada
D
Cantando trala-lalá

Cuidado com ele pra não se espetar
D
Um macaco bem maroto
Cutuca a preguiça que nem bola dá
G
Um casal de cada bicho
A
D
Era um maior buchicho dentro da embarcação
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PARTICIPE DA CAMPANHA RENOVAR
NOSSO MUNDO
Renovar o Nosso Mundo é um movimento global formado por cristãos que anseiam por ver o
mundo de Deus renovado. Cremos que a intenção de Deus para este mundo é que ninguém
passe fome e sede ou viva oprimido. Que o mundo criado por Deus é mais do que suficiente
para sustentar toda a criação. Cremos que a criação de Deus é uma dádiva para nós, da qual
devemos cuidar e proteger. Sabemos que a saúde da criação e a da nossa família global são
indissociáveis – que quando o meio ambiente é degradado, também são destruídas as
oportunidades das pessoas de prosperar.
Temos uma esperança imensa de que Deus realmente restaure toda a criação!
Cremos que precisamos mudar a nossa maneira de pensar, o nosso comportamento e as
nossas políticas para construirmos uma economia restauradora – uma economia baseada
em princípios bíblicos, justa e sustentável. Em nossas orações, e através das nossas ações,
juntos, estamos construindo um mundo que reflete o amor de Deus por toda a criação, para
que todas as pessoas, em todas as nações, possam desfrutar da plenitude da vida. Agora
mesmo, estamos enfrentando a crítica questão da mudança climática, que não apenas causa
danos ao meio ambiente, mas também aos nossos irmãos e às nossas irmãs mais pobres.
Acesse nosso site e saiba mais: www.renewourwolrd.net

Conteúdo adaptado por Campanha Renovar Nosso Mundo Brasil
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Sobre o Tempo da Criação
O Tempo da Criação é a época do ano em que os 2,2 bilhões de cristãos em todo o mundo são
convidados a orar e a cuidar da criação. É comemorado anualmente de 1º de setembro a 4 de
outubro.
O Tempo da Criação une a família cristã global em torno de um propósito comum. Também
oferece flexibilidade para celebrar momentos de oração e participar de diversas ações pelo
cuidado da criação.
HISTÓRIA
O dia 1º de setembro foi proclamado como um dia de oração pela criação na Igreja Ortodoxa
Oriental, pelo Patriarca Ecumênico Dimitrios I, no ano de 1989. A data passou a ser adotada
por outras grandes igrejas cristãs europeias em 2001.
Nos últimos anos, muitas igrejas cristãs começaram a celebrar o “Tempo da Criação”
(também conhecido como Estação da Criação) entre 1º de setembro e 4 de outubro.
Várias declarações dos últimos anos convocaram os fiéis a observar este período de um mês.

Conteúdo adaptado por Campanha Renovar Nosso Mundo Brasil
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junte-se a nós
Junte-se a nós em oração e reflexão, e compartilhe as novidades sobre a sua celebração nas
redes sociais. Estamos formando uma comunidade global de apoio no Facebook e no Twitter.
Curta e siga as nossas páginas, e não se esqueça de usar a hashtag #TempodaCriação
#renovarnossomundo.

SEASON OF CREATION

SEASON OF CREATION

#TEMPODACRIAÇÃO

RENOVAR NOSSO MUNDO

RENOVAR NO MUNDO

#RENOVARNOSSOMUNDO

Se tiver uma conta no Facebook ou Twitter,
nós o convidamos a curtir ou seguir as
páginas do Tempo da Criação para receber
inspirações e participar da conversa.
Use a hashtag #TempodaCriação no Twitter,
Instagram e Facebook para se unir à
comunidade global. As publicações que
tiverem essa hashtag podem aparecer no site
do Tempo da Criação.

Se tiver uma conta no Facebook ou Twitter,
nós o convidamos a curtir ou seguir as
páginas da Campanha Renovar Nosso Mundo
para receber inspirações e participar da
conversa.
Use a hashtag #RenovarNossoMundo no
Instagram e Facebook para se unir à
comunidade global. As publicações que
tiverem essa hashtag podem aparecer em
nossas redes sociais.
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