B: Clima e ambiente -2

Ferramentas para apoiar a transformação das comunidades
Sensibilização

B REVELAR O QUE A BÍBLIA DIZ

Clima e
ambiente

Crianças e
jovens

Cuidando do mundo
de Deus
Por que usar este estudo bíblico?

Conflito e
construção
da paz

Este estudo bíblico pode nos ajudar a examinar a nossa
responsabilidade de cuidar da Terra como criação de Deus.

A Terra é muito boa

Corrupção e
governação

A Bíblia diz muita coisa sobre como nos relacionamos com a Terra em que vivemos. Isto
tem implicações para a nossa atitude para com ela e para a maneira como cuidamos dela.

A Terra foi criada por Deus e ele a achou “boa”.
A Terra pertence ao Senhor.
Deus nos abençoou e somos responsáveis por cuidar da Terra.

Discriminação e
inclusão





Gestão de
risco de
desastres

Pontos-chave

Leia Êxodo 23:10-11 e Deuteronômio 20:19-20 e 22:6
Deus estabeleceu limites para o nosso uso do mundo natural. Não devemos vê-lo mais
como algo para ser poluído ou desperdiçado. Pode ser fácil ficar desesperado com todos os
problemas da poluição e a falta de cuidado com a criação de Deus.

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

Leia Gênesis 1:26-28 e 2:15
 O que estes versículos dizem a respeito do nosso relacionamento com o resto da criação?
 De que forma poderíamos refletir o caráter de Deus, sendo criativos no nosso cuidado
para com o mundo?

Migração e
tráfico de
pessoas

Leia Salmos 24
 Se começarmos a ver o mundo como se pertencesse a Deus e não a nós, de que forma a
trataríamos diferentemente?

Água,
saneamento
e higiene

Leia Gênesis 1
A Terra e tudo que Deus fez são “muito bons” (Gênesis 1:31).
 Como isto nos ajuda a ver que estragar a beleza da Terra está errado?

Género e
violência
sexual

Comida e
meios de
subsistência

Perguntas para discussão

B: Clima e ambiente -2
B CUIDANDO DO MUNDO DE DEUS

Sensibilização

Leia Salmos 8, Salmos 104 e Salmos 145
Pense sobre a bondade de Deus na criação, na fidelidade de Deus para com seu povo e na
provisão de Deus de todas as necessidades.
 Como estas coisas trazem esperança, ao invés de desespero?

Crianças e
jovens

Notas

Clima e
ambiente

Este estudo bíblico foi escrito por Bob Carling e publicado pela Tearfund, pela primeira vez, na revista
Passo a Passo 59 – Poluição, em 2004. O estudo bíblico é em português brasileiro, conforme
originalmente publicado.
learn.tearfund.org/pt-pt/resources/publications/footsteps/footsteps_51-60/footsteps_59/

Conflito e
construção
da paz
Corrupção e
governação
Gestão de
risco de
desastres

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 – Cuidar do nosso ambiente (estudo bíblico) [B: Clima e ambiente-3]
 B – Gestão da terra (estudo bíblico) [B: Clima e ambiente -4]

Discriminação e
inclusão
Comida e
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Migração e
tráfico de
pessoas
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Encontre mais ferramentas como esta no endereço www.tearfund.org/Reveal/PT
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