C: Clima & ambiente-4

Ferramentas para apoiar a transformação das comunidades
Sensibilização

B REVELAR O QUE A BÍBLIA DIZ

Crianças e
jovens

Gestão da terra
Por que usar este estudo bíblico?

Clima e
ambiente

Este estudo bíblico pode nos ajudar a examinar
a nossa responsabilidade de cuidar do meio
ambiente ao nosso redor.

Leia Deuteronômio 6:4-5, Gênesis 1:26 e
Gênesis 2:15. Todos esses versículos nos ensinam algo sobre o nosso dever de cuidar da
terra e da criação de Deus.

Gestão de
risco de
desastres

Leia Salmos 24:1-2. Quando trabalhamos em nossos sítios e jardins, cuidamos dos nossos
animais e das pessoas enfermas, estamos realmente trabalhando em nome do Senhor.

Ponto-chave

Discriminação e
inclusão

Deus nos deu o papel de cuidar bem da criação.

Perguntas para discussão



Comida e
meios de
subsistência
Género e
violência
sexual



Reflexão

Influenciar
responsáveis

Peça para que Deus mostre algumas mudanças simples que você poderia fazer em sua vida
para cuidar do meio ambiente ao seu redor, em vez de causar-lhe danos.

Notas

Migração e
tráfico de
pessoas

Este estudo bíblico foi adaptado de um estudo publicado pela Tearfund no Guia PILARES –
Agroflorestamento, em 2001 (disponível em inglês).
https://learn.tearfund.org/resources/publications/pillars/agroforestry/

Encontre mais ferramentas como esta no endereço www.tearfund.org/Reveal/PT
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Saúde e
VIH



Você acha que é nossa responsabilidade cuidar das plantas, dos animais e da terra, ou
eles cuidarão de si mesmos?
Quando nossos filhos ou vizinhos estão enfermos ou pouco saudáveis por não estarem
bem alimentados, quem se preocupa mais?
Você consegue se lembrar de alguma maneira em que a terra tenha sofrido danos em
sua comunidade? Isso poderia ter sido evitado?
O que poderíamos fazer para cuidar da terra e de tudo o que está nela?
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Água,
saneamento
e higiene



Corrupção e
governação

Conflito e
construção
da paz

Boa gestão

C: Clima & ambiente-4
B GESTÃO DA TERRA

Sensibilização
Crianças e
jovens
Clima e
ambiente

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 – Biodiversidade (estudo bíblico) [B: Clima e ambiente -1]
 B – Cuidando do mundo de Deus (estudo bíblico) [B: Clima e ambiente -2]
 B – Cuidar do nosso ambiente (estudo bíblico) [B: Clima e ambiente-3]
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e higiene

Encontre mais ferramentas como esta no endereço www.tearfund.org/Reveal/PT
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