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Ferramentas para apoiar a transformação das comunidades
Sensibilização

B REVELAR O QUE A BÍBLIA DIZ

Crianças e
jovens

Biodiversidade
Por que usar este estudo bíblico?

Clima e
ambiente

Este estudo bíblico pode nos ajudar a examinar
alguns dos aspectos que a Bíblia ensina sobre
a diversidade das plantas e dos animais na
terra, e a nossa dependência deles.

Conflito e
construção
da paz

Frutificai, e multiplicai-vos. . .

Gestão de
risco de
desastres

Corrupção e
governação

‘Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares; e as aves se multipliquem na
terra.’ Com esta benção em Génesis 1:22, Deus encheu o céu, a terra e o mar com vida
abundante e diversa! ‘Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste
com sabedoria; cheia está a terra das tuas riquezas.’ (Salmos 104:24) E, respondendo,
todas as criaturas louvam a Deus (Salmos 148).

Pontos-chave

Comida e
meios de
subsistência

Discriminação e
inclusão

Deus abençoou a terra e deseja que tudo o que ela contém seja frutífero.
Deus nos adverte para que cuidemos da terra, ou seremos destruídos.
Deus deseja que preservemos a capacidade da criação de frutificar por meio do
consumo sustentável.

Perguntas para discussão

Género e
violência
sexual

Leia João 3:16 e Salmos 104.
 Quanto Deus se importa com o mundo que criou?
Leia Gênesis 6-9.
 O que Deus fez, quando a Criação foi ameaçada?

Influenciar
responsáveis

Saúde e
VIH

Depois, ele prometeu a vida eterna àqueles que verdadeiramente seguissem Jesus (João
3:16), mas avisa sobre a destruição daqueles que destruírem a Terra (Apocalipse 11:18).
Deus quer que preservemos a fertilidade da Criação.

Migração e
tráfico de
pessoas

Leia Ezequiel 34:17-19.
 O que esta passagem mostra sobre como devemos tratar a criação de Deus?
 Como devemos considerar as necessidades das outras pessoas e criaturas?
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Água,
saneamento
e higiene
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Sensibilização

Porque Deus criou todas as coisas e as mantém unidas através de Jesus (Colossenses
1:15-20), tudo pertence a Ele. Embora Deus nos leve a verdes pastos e águas tranquilas
(Salmos 23), a Terra pertence somente a Ele (Salmos 24:1). Os presentes Dele não nos
pertencem. Os presentes Dele não devem jamais ser tirados de nós ou das outras criaturas!

Crianças e
jovens
Clima e
ambiente

 O que estamos fazendo para cuidar da criação e das criaturas de Deus? Resistimos ao
desejo de ser gananciosos? (Mateus 6:33).
 Proporcionamos lugar para as flores e para os pássaros nas nossas terras ou nas nossas
comunidades?
 Preservamos a diversidade do nosso alimento e das nossas plantas medicinais?
Manter nossos espaços frutíferos para todas as criaturas é algo que louva a Deus, o criador
e dono de todas as coisas!

Conflito e
construção
da paz

Notas

Corrupção e
governação

Este estudo bíblico foi escrito por Calvin B. DeWitt e publicado pela Tearfund, pela primeira vez, na
revista Passo a Passo 47 – Biodiversidade, em 2001. O estudo bíblico é em português brasileiro,
conforme originalmente publicado.

Gestão de
risco de
desastres
Discriminação e
inclusão
Comida e
meios de
subsistência

Ferramentas relacionadas:
 A1 – Revelar as alterações climáticas: informação para os facilitadores
[A1: Clima e ambiente 1]
 A1 – Revelar a degradação ambiental: informação para os facilitadores
[A1: Clima e ambiente-2]
 A2 – Sensibilização para as alterações ambientais [A2: Clima e ambiente -2]
 A2 – Associar as alterações climáticas, o ambiente, os alimentos, a água e os desastres
[A2: Clima e ambiente -4]
 A2 – Mapear os nossos ambientes passados, presentes e futuros [A2: Clima e ambiente-6]
 A2 – “Escorregas e escadas” – o que ajuda ou prejudica o meio ambiente
[A2: Clima e ambiente-3]
 B – Cuidar do mundo de Deus (estudo bíblico) [B: Clima e ambiente-2]
 B – Cuidar do nosso ambiente (estudo bíblico) [B: Clima e ambiente-3]
 B – Gestão da terra (estudo bíblico) [B: Clima e ambiente -4]

Género e
violência
sexual
Saúde e VIH
Influenciar
responsáveis
Migração e
tráfico de
pessoas
Água,
saneamento
e higiene
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