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Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 

“Pergunta, pois, aos animais e eles te ensinarão; às aves do céu e elas te instruirão. Fala (aos
répteis) da terra, e eles te responderão, e aos peixes do mar, e eles te darão lições. Entre todos
esses seres quem não sabe que a mão de Deus fez tudo isso?” (Jó 12:7-9) 

Um vez por ano, de 1º de setembro a 4 de outubro, os membros da família de Cristo reservam
um tempo para aprofundar seu relacionamento com o Criador, com o próximo e toda a
criação. Estamos falando do Tempo da Criação, que teve início em 1989 com o primeiro
reconhecimento do dia de oração pela criação por parte do Patriarcado Ecumênico de
Constantinopla, mas que agora é celebrado por toda a família cristã. 

Durante o Tempo da Criação, nos unimos para celebrar a boa dádiva da criação e refletir sobre
o cuidado que dispensamos a ela. Essa é uma oportunidade preciosa que temos para
interromper nossas rotinas diárias a fim de contemplar a teia de vida que nos une.

À medida que a crise ambiental se aprofunda, nós cristão somos chamados a dar testemunho
de nossa fé, tomando medidas ousadas para preservar a dádiva que partilhamos. Como canta
o salmista: “Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém, a órbita terrestre e todos os que nela
habitam” (Salmo 24:1). Durante o Tempo da Criação, devemos nos perguntar: Será que
nossas ações honram ao Senhor como Criador? Existe alguma forma de aprofundar nossa fé,
protegendo nossos irmãos e irmãs mais vulneráveis, que sofrem as consequências diretas da
degradação ambiental?

Nós o convidamos a juntar-se a nós numa jornada de fé que nos desafia e recompensa com
novas perspectivas e laços mais profundos de amor. Unidos por um desejo sincero de
proteger a criação e todos que a partilham, damos nossas mãos como irmãos e irmãs em
Cristo, independentemente de nossas denominações. Neste Tempo da Criação,
caminharemos juntos para desempenhar melhor nosso papel como guardiões da criação. 
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Convite dos líderes religiosos à participação
do Tempo da Criação 

Conteúdo adaptado por Campanha Renovar Nosso Mundo Brasil



“Bendize, ó minha alma, o Senhor! Senhor, meu Deus, vós sois imensamente grande! De
majestade e esplendor vos revestis, envolvido de luz como de um manto. Vós estendestes o
céu qual pavilhão.” (Salmo 104:1-2)  

Com você, damos graças pela comunidade de cristãos em todo o mundo que tem levado o
amor para o Tempo da Criação, e louvamos ao Criador pelas dádivas que recebemos. 

Na graça de Deus, 

Arcebispo Job de Telmessos, Representante Permanente do Patriarcado Ecumênico ao
Conselho Mundial de Igrejas, o Patriarca Ecumênico Bartolomeu I 

V. Em.ª Justin Welby, Arcebispo de Canterbury

Cardeal Peter K.A. Turkson, Presidente do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento
Humano Integral 

Dr. Olav Fykse Tveit, Secretário Geral do Conselho Mundial de Igrejas 

Bispo Efraim Tendero, Secretário Geral da Aliança Mundial Evangélica 

Dr. Martin Junge, Secretário Geral da Federação Luterana Mundial 

Rudelmar Bueno de Faria, Secretário Geral da ACT Alliance 
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Obrigado por compartilhar o Tempo da Criação com toda a sua comunidade. 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. 

Neste guia, você aprenderá sobre o Tempo da Criação e como celebrá-lo. Mais recursos,
incluindo webinários, serviços de oração, um grupo no Facebook e fotos, encontram-se
disponíveis on-line. Visite o site www.pt.SeasonOfCreation.org, www.renewourworld.net/,
www.facebook.com/renovarnossomundo e tenha acesso a todos os materiais.  
. 
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Introdução

Conteúdo adaptado por Campanha Renovar Nosso Mundo Brasil

http://renewourworld.net/pt-br/
http://seasonofcreation.org/pt/home-pt/
https://www.facebook.com/renovarnossomundo


Esta lista contém os passos necessários para organizar um evento de sucesso. Em resumo:
planeje bem, reúna apoio, divulgue o evento e faça um acompanhamento depois. 

Aqui está uma lista passo a passo para guiar a celebração: 

Primeiro, reúna até quatro pessoas para organizar o evento com você. Essa comissão
organizadora será responsável pela distribuição do trabalho, o desenvolvimento de ideias e a
divulgação do Tempo da Criação a toda congregação, com o objetivo de conseguir um amplo
apoio da igreja. 
Desenvolva um plano geral para o seu evento. Consulte as sugestões oferecidas e escolha a
que for melhor para você, ou elabore alguma outra ideia. 
Agende uma reunião com o a líderança de sua igreja para conversar sobre o evento. Envie a
carta dos líderes religiosos, informações sobre o Tempo da Criação e o link do site oficial.
Todos os recursos estão disponíveis em www.pt.SeasonOfCreation.org,
www.renewourworld.net/, www.facebook.com/renovarnossomundo 
Inicie a reunião agradecendo ao líder pelo bom trabalho que está sendo feito em proteção da
criação. Diga que você e sua comissão se voluntariam para organizar um evento do Tempo da
Criação em sua igreja. Anote os comentários feito pelo líder. 
Atualize seu plano em resposta aos comentários da liderança da igreja. Escolha uma data,
hora e local para o evento em conjunto com a administração da igreja. 
Registre o seu evento no site www.pt.SeasonOfCreation.org, www.renewourworld.net/,  
Após o registro, seu evento será exibido no mapa global do Tempo da Criação. Também
faremos um acompanhamento por e-mail, fornecendo mais recursos. 
Converse com outros líderes da igreja em busca de opiniões e contribuições. Dependendo do
tipo de evento, você pode pedir apoio a aos outros setores da igreja, aos professores e aos
músicos do ministério de louvor. 
Caso organize um evento entre cristãs de várias denominações ou inter-religioso, entre em
contato com os líderes religiosos de outras denominações. Solicite uma reunião e apresente
seu plano da mesma forma como fez com com a liderança da igreja. 

. 
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Quando terminar de planejar o evento, divulgue-o a todos os membros da sua congregação e
das denominações colaboradoras. O melhor momento de começar é um mês antes do evento.
Esse passo é muito importante para conseguir o máximo de participação. Nossos modelos de
comunicados, panfletos e publicações para redes sociais, que estão disponíveis no site
www.pt.SeasonOfCreation.org, www.renewourworld.net/,
www.facebook.com/renovarnossomundo 
Alguns dias antes do evento, reúna todos os materiais necessários. Entre em contato com
todos os colaboradores para saber se eles têm tudo o que é preciso, peça ao líder na igreja
para fazer um comunicado no púlpito e distribuía panfletos após o culto. 
Realize seu evento. Divirta-se! 
Após o evento, envie uma mensagem de agradecimento a todos os líderes e voluntários. E
comunique os resultados e as próximas etapas para a sua congregação. 
Compartilhe as fotos do seu evento enviando para renovarnossomundo@gmail.com  
Elas podem ser compartilhadas publicamente para inspirar e servir de exemplo a pessoas em
todo o mundo. 
Preencha um formulário relatando seu evento no site www.pt.SeasonOfCreation.org.
www.renewourworld.net/, www.facebook.com/renovarnossomundo 
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Este ano, o tema do Tempo da Criação é “Caminhando juntos”. Embora esse tema não precise
ser incorporado à sua celebração, usá-lo é uma maneira simples de se unir às demais
celebrações em todo o mundo. 

Quando caminhamos juntos, nós seguimos o exemplo de Jesus, que caminhou com seus
amigos pelas vias de Jerusalém. 

À medida que percorria as vielas de sua comunidade, Jesus nos convidava a encontrar Deus
por meio de Sua presença na criação. Seja refletindo sobre os “lírios do campo” ou as “aves do
céu que o Pai celeste alimenta”, a jornada espiritual de seguir Jesus está intimamente ligada
às maravilhas diárias da natureza que Ele experimentou em Sua jornada terrena. 

Neste Tempo da Criação, buscamos uma compreensão mais profunda das lições que Jesus
nos ensinou sobre a criação para aprendermos a honrar o nosso Criador de maneira autêntica,
em comunhão com nossos irmãos e irmãs ao longo deste caminho. Como peregrinos, damos
as boas-vindas à oportunidade de despertar de novo para as maravilhas da Terra, nossa casa
comum, e de proteger a teia de vida que ela abriga. 

Bênção da peregrinação 
Querido peregrino, 
Ao adentrar na aridez da terra e de seu coração... 
Que possas experimentar a graça abundante da presença de Deus! 
Que possas ser tão plenamente imerso no amor de Deus que aprendas a se lançar! 
Que possas se envolver profunda e radicalmente com o mundo natural 
como guardião, co-criador e amigo! 
Que possas beber da fonte divina, o rio da água da vida! 
E que possas ser transformado, que as águas estagnadas de teu espírito comecem a fluir 
e que tudo o que esteja morto em ti volte à vida! 
Deus se faz presente aqui. O rio aguarda. Que a aventura comece. Amém. 
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Tema de 2018: Caminhando juntos 

Originalmente escrito por Lisa Hershey Kutolowski 
The River of Life Prayer Book para a Peregrinação do Rio Connecticut 2017, cortesia de Kairos Earth 
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Há muitas formas diferentes de celebrar essa data. A rede cristã do Tempo da Criação sugeriu
algumas ideias, que são disponibilizadas abaixo. Que estão sendo também sugeridas pela
Campanha Renove Nosso Mundo.  

Ao planejar seu evento, não se esqueça de registrá-lo no site www.pt.SeasonOfCreation.org,
www.renewourworld.net/,  após o registro, seu evento será exibido no mapa global do Tempo
da Criação para inspirar outras pessoas e aumentar a participação. Também faremos um
acompanhamento por e-mail, fornecendo mais recursos 

Compartilhe suas experiências 
Fotos e vídeos 
Tire fotos de sua comunidade em ação. Suas fotos serão compartilhadas com pessoas em
todo o mundo, podendo inspirar orações e ações em defesa da criação. Envie suas fotos para
o renovarnossomundo@gmail.com. 

Redes sociais e blogs 
Publique fotos e histórias ao decorrer do planejamento e durante sua celebração. Não se
esqueça de usar hashtag #TempodaCriação #RenovarNossoMundo, para que suas
publicações apareçam no www.pt.SeasonOfCreation.org, www.renewourworld.net/,
www.facebook.com/renovarnossomundo 
Junte-se à nossa comunidade do Facebook  www.facebook.com/renovarnossomundo e
compartilhe suas experiências.  
Conte no seu blog como foi a celebração do Tempo da Criação na sua comunidade. Se quiser
saber como escrever uma postagem para blogs, clique aqui.   
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A oração é parte central de nossas vidas como cristãos. Quando nos unimos em oração,
aprofundamos nossa fé e recebemos dons do Espírito Santo. Como Jesus nos ensinou, “onde
dois ou três estão reunidos em Meu nome, aí estou eu no meio deles”. (Mateus 18:20) 
 
Use as sugestões a seguir organizar um serviço de oração pela criação. 
 
Organize um momento de oração 
Organizar um momento de oração é uma forma simples e bela de celebrar o Tempo da
Criação. Embora todo momento de oração dentro da sua própria igreja seja bem-vindo, essa é
uma oportunidade maravilhosa de se unir a cristãos de todo mundo em oração. 
 
Se tiver interesse, entre em contato com comunidades cristãs de denominações diferentes da
sua e convide o líder religioso delas para participar da organização de um culto de oração para
o Tempo da Criação. Caso envie o convite por e-mail, inclua também o link para o site
www.pt.SeasonOfCreation.org, www.renewourworld.net/,
www.facebook.com/renovarnossomundo e informações sobre a celebração. 
 
Comece pela lista do evento e peça que todas as comunidades participantes divulguem o
momento ou culto de oração. Assim, o evento terá maior participação, tornando-se uma
celebração dinâmica e diversificada. Você encontra modelos de panfletos, comunicados e
avisos online. Nomeie um ou mais membros das igrejas participantes para conduzir o culto
de oração.  
 
Veja a seguir um exemplo de momento ou culto de oração que você pode usar e adaptar ao
seu contexto: 
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PARA O TEMPO DA CRIAÇÃO 
 
Oração de abertura 
 
Louvada seja a Santíssima Trindade! Deus é verdade e vida, Criador do Universo, Fonte de toda
a vida, a quem os anjos cantam; magnífica Luz de todos os mistérios conhecidos ou
desconhecidos pela humanidade, e a vida que em todos habita. 
(Hildegard de Bingen, século XII) 
 
Frases de abertura 
       Um       Nos reunimos à imagem do Criador 
      Todos      que criou uma comunidade de amor. 
      Um       Nos reunimos em nome do Redentor 
      Todos      que reconcilia toda a criação. 
      Um       Nos reunimos na presença da Fonte da Vida 
      Todos      que inspira nova vida e renova todas as coisas. 
 
Hino 
Cante um hino que louve a Deus como o Criador. Se possível, escolha um hino compartilhado
por todas as denominações participantes. Clique aqui e veja uma lista de hinos que falam da
criação. Ao final dos anexos existe uma lista de sugestão de cânticos. 
 
Salmo 36:5-9 
      Um       Senhor, vossa bondade chega até os céus, 
              vossa fidelidade se eleva até as nuvens. 
      Todos    Porque em vós está a fonte da vida 
      Um       Vossa justiça é semelhante às montanhas de Deus, 
                vossos juízos são profundos como o mar. 
                Vós protegeis, Senhor, os homens como os animais. 
      Todos    Porque em vós está a fonte da vida 
      Um       Como é preciosa a vossa bondade, ó Deus! 
                À sombra de vossas asas se refugiam os filhos dos homens. 
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Culto ou Momento de Oração (02/09) 
 

https://www.cifraclub.com.br/cantos-liturgicos-da-cnbb/


      Todos    Porque em vós está a fonte da vida 
      Um      Eles se saciam da abundância de vossa casa, 
            e lhes dais de beber das torrentes de vossas delícias. 
      Todos    Porque em vós está a fonte da vida 
      Um      Porque em vós está a fonte da vida; 
      Todos    e é na vossa luz que vemos a luz. 
 
Confissão 
 
Um Sabemos que “a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Pois a
criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou;
todavia com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para
participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e
sofre como que dores de parto até o presente dia” (Romanos 8:19-22). Assim confessamos.
Deus de misericórdia e justiça, 
Todos Confessamos nosso uso excessivo dos meios de transporte, 
Um a necessidade por velocidade subrepuja a cura da terra. 
Todos Confessamos nosso consumo excessivo de alimentos e energia, 
Um produzindo carnes e eletrônicos sob demanda, mas muitas vezes esgotando e
contaminando a terra dos mais pobres. 
Todos Confessamos nosso uso de sabonetes, cosméticos e roupas sintéticas, 
Um ignorando o fato de que suas microesferas de plástico vão parar em nossos rios e
oceanos, e agora residem em peixes e possivelmente em alguns de nós. 
Todos Confessamos nossa produção de pilhas de lixo com o que jogamos fora, 
Um o cheiro de chorume mostra nossa falta de preocupação. 
Todos Confessamos nossa mentalidade egoísta, 
Um que muitas vezes tem como foco nossa capacidade de compra em vez de nos
perguntarmos do que realmente precisamos e do que nosso mundo precisa. 
Todos Confessamos nossa infidelidade, pois não O amamos de todo nosso coração, força e
mente, 
Um não amamos o nosso próximo como a nós mesmos, seja ele humano ou não, 
Todos não cuidamos da criação que o Senhor nos deu como uma dádiva. 
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Um Converta nossas práticas odiosas 
Todos a uma vida verdadeiramente vivida, em que renunciamos ao nosso eu para seguirmos
a Jesus Cristo, em cujo nome oramos. Amém. 
Um Outrossim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza; porque não sabemos o que
devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com
gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual
intercede pelos santos, segundo Deus. (Romanos 8:26–27) 
Todos Amém 
(adaptado da Federação Luterana Mundial) 
 
Leitura da Bíblia seguida de pregação ou reflexão participativa 
Veja as leituras temáticas sugeridas abaixo ou escolha um texto que se aplique melhor ao
contexto em particular do seu serviço de oração. Você encontra algumas sugestões no site
www.pt.SeasonOfCreation.org. www.renewourworld.net/. 
 
Profissão de fé 
Um       Pertencemos ao Criador em cuja imagem e semelhança fomos criados. 
Todos    Em Deus respiramos, em Deus vivemos, em Deus compartilhamos a vida de toda a
         criação. 
Um       Pertencemos a Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro Homem. 
Todos     n’Ele Deus respira, n’Ele Deus vive, através d’Ele somos reconciliados. 
Um       Pertencemos ao Espírito Santo, que nos dá nova vida e fortalece a nossa fé. 
Todos     No Espírito o amor respira, no Espírito a verdade vive, o sopro de Deus sempre nos
         move. 
Um       Pertencemos à Santíssima Trindade, que é um só Deus em três Pessoas. 
Todos    Em Deus somos todos criados, em Cristo somos todos salvos, no Espírito somos  
          todos unidos. 
(Per Harling) 
 
Oração das ofertas e ofertório 
Você pode coletar ofertas para um projeto ou ministério específico, ou incluir um ofertório com
plantas e outros elementos locais da sua região como forma de aumentar a conscientização e
dar graças pelos frutos da terra onde vive. 
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Orações 
Um Oramos em ação de graças pela Terra, na qual toda forma de vida se enraíza, pelo Sol, de
cuja energia irradia a vida, pela Água, que nos nutre e revive, e pelas co-criaturas com as quais
vivemos e pelas quais somos chamados a zelar. “Deus Onipotente, que estais presente em
todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, Vós que envolveis com a vossa
ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da
beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém.
Espírito Criador, 
Todos      ilumine nossos corações e permaneça com seu mundo. 
Um Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra que
valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o
depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações
daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Espírito Criador, 
Todos      ilumine nossos corações e permaneça com seu mundo. 
Um Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer
que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa
luz infinita. Espírito Criador,  
Todos      ilumine nossos corações e permaneça com seu mundo. 
Um Obrigado porque estais connosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta
pela justiça, o amor e a paz”. Espírito Criador, 
Todos      ilumine nossos corações e permaneça com seu mundo. Amém. 
 
Oração Ecológica de Martin Lutero (3/3/1527):  
 
Querido Senhor e Deus, 
protege bondosamente os frutos nos campos e nas hortas. 
Purifica o ar. 
Dá chuva e bom tempo quando convém. 
Permite que os frutos sejam bons. 
Não deixa que sejam envenenados, 
para que nós e os animais não fiquemos doentes, 
nem soframos qualquer mal. 
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Muitas de nossas desgraças são causadas pelo ar envenenado 
e, em consequência, os frutos, o vinho e o cereal estão contaminados. 
Se deixares isto acontecer, 
teremos que comer a nossa morte em nossos produtos e bebê-la. 
Por isso, permite que os frutos sejam abençoados, 
que cresçam para a nossa saúde e bem-estar. 
Cuida para que não abusemos deles, 
colocando a vida em perigo 
ou provocando injustiça, voracidade ou malandragem. 
Pois daí resultam falta de moderação, adultério, briga, 
assassinato, guerra e muitas outras desgraças. 
Muito antes concede-nos a graça, 
para que usemos tuas dádivas em favor da melhoria de nossa vida, 
para que os frutos mantenham nossa saúde, 
e para que nós os usemos de maneira responsável diante de ti. Amém. 
(incluída por Campanha Renovar Nosso Mundo) 
 
Bênção 
Que Deus, Autor da criação, 
Aquele que admirou os lírios do campo 
E que transforma o caos em ordem, 
Nos guie para transformarmos nossas vidas e a Igreja 
Em reflexos da glória de Deus na criação. 
(Programa da Eco-Congregação CTBI) 
 
Hino de encerramento  
Cante um hino que louve a Deus como o Criador. Se possível, escolha um hino compartilhado
por todas as denominações participantes. Clique aqui e veja uma lista de hinos que falam da
criação e ao final nos anexos. 
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INCLUA A CRIAÇÃO NAS LITURGIAS DE DOMINGO, ESPECIALMENTE NO PRIMEIRO
DOMINGO DE SETEMBRO, DIA 02, QUE ESTAREMOS TODOS OS CRISTÃOS REALIZANDO A
SEMANA DA CRIAÇÃO. 

PRIMEIRA SEMANA DE SETEMBRO- TEMPO DA CRIAÇÃO 
02/09 A 09/09- 2018 
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Peça que que o líder da igreja faça um sermão sobre a criação ou inclua como tema nas
orações do Tempo da Criação. 

Use a sugestões a seguir como inspiração para a criação de sermões e orações. Cada semana
do Tempo da Criação tem seu próprio tema.  

Conhecendo a dificuldade das igrejas em realizar todo o mês de setembro como Tempo da
Criação- SUGERIMOS que SEPARE A PRIMEIRA SEMANA DE SETEMBRO como o Tempo de
Criação em sua igreja. Cremos que muitas igrejas cristãs nesta semana se dedicarão a refletir,
orar, sensibilizar e agir para o Cuidado da Criação. 
Confira a lista de livros do Antigo e do Novo Testamento, além de Salmos e Evangelhos,
juntamente com uma sinopse explicando como se relacionam com o tema da semana. Você
pode usar qualquer um deles durante o Tempo da Criação. 

Você encontra mais ideias específicas para outras denominações no site: 
www.pt.SeasonOfCreation.org , www.renewourworld.net/,
www.facebook.com/renovarnossomundo 
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Organize um retiro voltado para a criação 

20

Neste tempo de crise ecológica, um retiro voltado para a criação pode ser uma forma
poderosa de promover uma profunda experiência espiritual que apoie a conversão ecológica
de indivíduos e comunidades em resposta ao “clamor da terra e dos pobres”. Organize um
retiro matinal ou de um dia inteiro que inclua orações ao ar livre, reflexão sobre o clamor da
criação e novas formas de promover ações transformadoras para o cuidado de nossa casa
comum. Você encontra mais informações sobre como organizar um retiro inspirado na
Criação em www.pt.SeasonOfCreation.org, www.renewourworld.net/, 
www.facebook.com/renovarnossomundo 

ORGANIZE UM EVENTO EDUCATIVO OU DE SUSTENTABILIDADE 

O companheirismo enriquece nossa experiência do mundo natural. Quando nos unimos em
comunidade, compartilhamos a alegria de partilhar a criação e o desafio de cuidar dela.
Encontrar forças na união é um princípio celebrados pelas Escrituras, que diz “Dois homens
juntos são mais felizes que um isolado, porque obterão um bom salário de seu trabalho. 
Se um vem a cair, o outro o levanta.” (Eclesiastes 4:9-12) 

As sugestões a seguir o ajudarão a criar um evento educativo ou de sustentabilidade para sua
comunidade. 

Promova a limpeza de praias, ríos, igarapes, córregos, açudes e lagos 
Há mais de 30 anos, uma voluntária de Washington, D.C., reuniu um grupo de amigos para
catar lixo das margens do oceano. Hoje, dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo se
reúnem anualmente para continuar esta boa ação. 

O que começou como um programa em regiões litorâneas agora se tornou um projeto
aplicado em qualquer região com água. Não importa se você mora perto de um oceano, lago,
rio , açude, igarape, corrego ou poço, sua comunidade está convidada a participar. 

Sua participação honra o elo simbólico da cristandade com a água, desde a nuvem que guiava
os israelitas no deserto ao rio em que Jesus foi batizado. Seu grupo pode considerar o trajeto
até o local a ser limpo como uma peregrinação ligada aos fundamentos de nossa fé. 
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Neste ano, o Dia Internacional de Limpeza Costeira será celebrado em 15 de setembro. A sua
participação impede que plásticos e outros materiais poluentes cheguem à água e à cadeia
alimentar. Essa atividade é perfeita para ser feita em família. 

Durante o planejamento, não deixe de conferir a lista do evento. 

Para mais informações sobre o Dia Internacional de Limpeza Costeira, visite este site.  

Plante uma árvore 
Sugestão para que todas as igrejas no sábado dia 08/09 realizem esta ação 
Plantar uma árvore é um lembrete vivo do comprometimento da sua comunidade com a
criação. A cerimônia de plantio árvores é uma ocasião maravilhosa para orar, cantar e
promover atividades com as crianças. 

Sugerimos que se plante um pé de Ipê ou uma árvore que mais simbolize sua região. 
● Comece pela lista do evento.
● Depois de obter aprovação, trabalhe em conjunto com os líderes, grupos ou ministérios 
existentes na igreja, setor social da igreja para integrar o evento à vida da sua comunidade.
       o Os professores podem convidar as crianças para participar da atividade. Elas podem 
fazer desenhos em comemoração ao plantio da árvore (estes podem ser distribuídos no 
evento ou colados na igreja) ou escrever uma oração em grupo para ser lida no evento. 
Verifique nos anexos a sugestão da Semana da Criação para as crianças.
      o Os coordenadores litúrgicos, líderes de pequenos grupos, células, ministérios, dentre 
outros, podem sugerir leituras que destaquem o papel do ser humano como guardiões da 
criação. Você encontra sugestões de leitura das escrituras e outras autoridades cristãs no site 
pt.SeasonOfCreation.org, http://renewourworld.net/,
      o O setor social pode incluir os ministérios que estão trabalhando em projetos que 
envolvam as mudanças climáticas e a degradação ambiental, incluindo ministérios de 
combate à fome, de paz e de mulheres.
● Veja como escolher uma árvore aqui. De preferência, ao ipê (símbolo brasileiro) ou escolha 
espécies nativas da região, que se adaptam melhor aos insetos e outros animais locais, 
contribuindo para a saúde de todo o ecossistema em volta.
● Após o plantio, trabalhe com os responsáveis locais, a comissão de ecologia (se ainda não 
existe quem sabe seja a hora de criar esta comissão) e sua própria equipe para cuidar da 
árvore. 
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Sugerimos se possivel no domingo dia 09/09/18 
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Fazer uma caminhada meditativa pelos solos da igreja é concretizar o tema do Tempo da
Criação este ano: “caminhando juntos”. Essa é uma forma de entrar, de corpo e alma, no
espírito da celebração. 
● Comece pela lista do evento.
● Pergunte ao líder da igreja se gostaria de adotar a caminhada como parte do serviço de
adoração ou se prefere convidar a congregação para participar em seguida.
● Planeje uma rota. Faça o trajeto primeiro, dando especial atenção às necessidades físicas da
sua congregação, incluindo facilidade acesso para deficientes, idosos e crianças.
● Crie um planejamento para o evento:
     o Comece com uma leitura. Você encontra sugestões de leituras bíblicas aqui e de outras
autoridades religiosas aqui, http://renewourworld.net/,
     o Antes de iniciar a caminhada, convide os participantes a fechar os olhos, respirar fundo
e tomar consciência da sensação do vento e do sol na pele.
o Inicie a caminhada e peça que os participantes andem silêncio e devagar, prestando atenção
no que veem e ouvem, nos aromas que sentem e nas texturas em volta de todos.
    o Em um ou dois pontos predeterminados da rota, peça que os participantes prestem
atenção numa determinada árvore, flor, rocha ou outro elemento natural. Peça que
contemplem o Criador, seu papel na criação e nosso papel como guardiões. Você pode
oferecer papel e caneta para os participantes anotarem a resposta.
    o Ao final da caminhada, peça que os participantes compartilhem suas reflexões. Você
pode recitar a oração a seguir. Para isso, imprima algumas cópias e distribua entre todos.

Deus Criador, 
Graças vos damos pela abundância da criação, 
Pelo ar que respiramos, 
A água que bebemos, 
E o alimento que comemos. 
Oramos para que nós, seus filhos,  
Possamos cuidar desta dádiva 
De modo que todos os filhos possam partilhar de sua abundância. 
Aqui e em todo o mundo, 
Agora e nas gerações por vir. 
Em nome de Jesus oramos. Amém. 
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Participe de uma campanha 

23

Como cristãos, temos uma forte tradição de testemunho profético. Das palavras de Natã ao Rei
Davi às palavras de Jesus aos fariseus, levar a verdade aos que detêm o poder é uma forma de
viver o chamado da nossa fé num mundo que necessita desesperadamente de redenção.
Quando erguemos nossa voz em união, crescemos em amor e em força. 
As sugestões a seguir servirão de testemunho às ameaças enfrentadas por nossa casa comum,
a fim de promover um melhor cuidado do nosso planeta. 

Promova ações pelo clima 
Marcha pelo Clima- dia 8 de setembro 
Enquanto os governantes continuarem adiando suas medidas contra as mudanças climáticas,
mais o nosso testemunho e dever moral de proteger a criação se faz necessário. 

Neste mês de setembro, líderes de todo o mundo se reunirão em São Francisco para mostrar
que estão dispostos a combater as mudanças climáticas. Governadores, prefeitos, chefes de
grandes corporações e membros de diferentes denominações estarão presentes. 

O encontro de líderes ocorrerá de 12 a 14 de setembro. Para mostrar seu apoio e exigir
medidas, pessoas em todo o mundo realizarão uma marcha em suas comunidades no dia 8
de setembro. 

Independentemente de fazer uma marcha até a prefeitura, pela vizinhança ou em volta da
igreja, sua mobilização mostra à comunidade que há um forte apoio em busca de uma
solução para as mudanças climáticas. 

Além disso, a marcha oferece um tempo valioso que é livre de distrações e cuja atenção não é
dividida. Esse é um momento para conversar e refletir sobre a jornada compartilhada da
humanidade em busca de justiça climática, é um momento de clamar por mudança.
Caminhando em união, você participa da longa tradição cristã das jornadas compartilhadas,
além de manter o tema do Tempo da Criação deste ano: “caminhando juntos”. 

Sua igreja está convidada a participar. Não se esqueça de registrar sua marcha no site
pt.SeasonOfCreation.org, http://renewourworld.net/ para que outros possam ver. 
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PARTICIPE DA CAMPANHA RENOVAR NOSSO MUNDO 
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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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPE DA CAMPANHA BIG SHIFT  

Proteger nossos irmãos e irmãs mais vulneráveis é parte essencial da nossa fé, e o acesso à
energia é uma maneira importante aos mais pobres. O acesso à energia nos ajuda a manter
negócios, a armazenar comida e cuidar de nossa saúde. 
No entanto, a energia proveniente dos combustíveis fósseis não serve para ninguém a longo
prazo. Sua energia suja resulta em condições climáticas extremas, mais fome e menos saúde. 
Melhorar a vida de nossos irmãos e irmãs é complexo, e o Banco Mundial é líder nesse
quesito. Infelizmente, alguns projetos do Banco Mundial financiam formas de energia não
renováveis. 
O Banco Mundial reconhece que as mudanças climáticas prejudicam as pessoas a quem
serve. Incentive o banco a retirar todo o financiamento dos combustíveis fósseis e melhorar o
acesso à energia limpa e renovável para todos. Isso trará melhorias hoje e nos anos que estão
por vir. 
Saiba mais e apoie a campanha Big Shift para levar o Banco Mundial à 100% de energia
renovável clicando aqui. A campanha Big Shift é coordenada pela Christian Aid. 
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REDUZA OS PLÁSTICOS 
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O plástico é parte integrante da nossa vida cotidiana. Embora tenham possibilitado avanços
importantes na medicina e energia limpa, seu uso excessivo é um sintoma da descartabilidade
presente em nossa cultura. Como cristãos, os plásticos confrontam o nosso compromisso
com a criação em nossas vidas diárias. 

Os seres humanos agora produzem cerca de 300 milhões de toneladas de plástico por ano, de
acordo com o Worldwatch Institute, sendo que grande parte dos itens é usada apenas uma
vez. Muitos desses plásticos levarão décadas ou séculos para desaparecer. Enquanto isso,
eles se desfazem em pedaços cada vez menores, que acabam nos tratos digestivos de
animais marinhos, além de liberarem petroquímicos no solo e na água. 

Através de uma campanha pela redução do uso de plásticos, sua igreja pode tornar o cuidado
da criação uma prática diária, criando uma chance de refletir sobre as escolhas de vida que
honram ao Criador. 
● Começando com a lista do evento, organize uma reunião em sua comunidade para discutir o
uso de plásticos.
● Incentive os membros da igreja a assumirem o compromisso de parar de usar sacolas de
plástico.
● Entre em contato com pontos de venda locais, informe-os sobre o compromisso de sua
igreja e incentive-os a fornecer sacolas de compras reutilizáveis ou um desconto para os
clientes que levarem suas próprias sacolas. Faça a solicitação em estabelecimentos locais,
não em grandes redes varejistas, que talvez precisem de vários níveis de aprovação.
● Sugira um prazo para colocarem a mudança em prática. Com três meses de antecedência,
todos terão tempo para planejar e implementar a decisão.
● Informe que você fará um acompanhamento com outros membros da comunidade e que
adoraria celebrar publicamente o sucesso desses estabelecimentos.
● Consiga apoio por meio de uma petição, escrevendo uma carta ao editor de um jornal local e
fazendo visitas periódicas para acompanhar a ação nos pontos de venda.
      o Você encontra um modelo de carta ao editor no site pt.SeasonOfCreation.org, ,
http://renewourworld.net/
     o Para a petição, escreva uma frase simples na parte superior da folha (ex.: “Como parte
do meu compromisso de proteger a criação, incentivo o estabelecimento A, B e C a fornecer
sacolas reutilizáveis ou dar créditos aos clientes que trouxerem suas próprias sacolas até a
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COMPROMETA-SE A VIVER DE MODO SUSTENTÁVEL 

26

data X”. Debaixo da declaração, crie colunas para o nome e sobrenome. Tendo sempre em
mente a sua segurança, recolha as assinaturas da petição após as celebrações na igreja e no
estacionamento dos estabelecimentos. 
●No final do período de três meses, avalie quais estabelecimentos colocaram em prática sua
sugestão. Comemore o sucesso com cartas ao editor ou um evento comemorativo em sua
igreja.

Minimizar o uso de plásticos através de uma campanha é uma forma de unir sua congregação
no compromisso de assumir um estilo de vida sustentável em casa e na comunidade. 

Sempre inicie cada etapa da sua campanha com uma oração ou leitura. Você encontra
sugestões de leituras bíblicas e de outras autoridades religiosas no nosso site
www.renewourworld.net.  

O Tempo da Criação é um momento maravilhoso para refletir sobre como nosso estilo de vida
impacta o meio ambiente e como podemos assumir o compromisso de cuidar melhor da
nossa casa comum. A boa notícia é que a menor das escolhas sustentáveis é o bastante para
causar uma enorme diferença como um todo. E isso pode ser feito individualmente ou em
comunidade. 

Passo 1. O primeiro passo é se comprometer. Você e sua igreja podem se integrar a
Campanha Renovar Nosso Mundo, http://renewourworld.net/. Considere seu compromisso
individual e converse com sua família e comunidade; vocês podem assumir um compromisso
compartilhado. 

Passo 2. Quando começar a colocar o compromisso em prática, pense com qual mudança
você pode se comprometer. As três áreas de maior impacto são: energia, alimentação e
transporte. Para energia, procure usar menos eletricidade e, se possível, adote fontes de
energia renovável. Para alimentação, tente comer menos carne - muitas pessoas ficam
surpresas ao saber que a produção de carne é uma das principais causas das mudanças
climáticas e do desmatamento. Para transporte, tente fazer menos viagens individuais de
carro. 
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Junte-se a nós nas redes sociais 
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Passo 3. Compartilhe seu compromisso amplamente para inspirar outras pessoas e criar uma
cultura responsável. Você pode publicar nas redes sociais uma refeição vegetariana que você
preparou ou enviar um e-mail para seus amigos, convidando-os a assumir o compromisso
também. Mostre como eles podem colocar em prática os valores de sua fé, transformando
escolhas de energia, alimentação e transporte. 
Você pode encontrar alguns exemplos aqui: : casasemlixo.com/

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 

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. 

RENOVAR NOSSO MUNDO

RENOVAR NO MUNDO

#RENOVARNOSSOMUNDO 

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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Calendário global de eventos 
Enquanto cada comunidade cristã em todo o mundo celebra o Tempo da Criação da sua 
própria maneira, alguns eventos são boas oportunidades de unir todas as comunidades. 

1º de setembro: Serviço de oração on-line pelo Dia da Criação/Dia Mundial de Oração pela 
Criação  
O Dia da Criação, também chamado de Dia Mundial de Oração pela Criação, dá início ao 
Tempo da Criação todos os anos. Líderes cristãos se reunirão em Assis para um serviço de 
oração. Cristãos em todo o mundo são convidados a participar dessa alegre celebração por 
nossa causa comum. Você encontra mais informações no site pt.SeasonOfCreation.org, 
http://renewourworld.net/.  

8 de setembro: Ação pelo clima 
Antes da Cúpula Mundial de Ação Climática, pessoas em todo o mundo marcharão nas ruas 
de suas comunidades em demonstração de apoio à ação por justiça climática. Centenas de 
milhares de pessoas são esperadas nesse evento. Não se esqueça de registrar sua marcha no 
site pt.SeasonOfCreation.org para que outros possam ver. Suas informações serão 
compartilhadas publicamente, para inspirar outras pessoas e ajudá-las a encontrar seu evento. 

12 a 14 de setembro: Cúpula mundial de ação climática 
Alguns governantes hesitam em assumir compromissos ousados pela justiça climática, 
enquanto outros até retrocedem. Empresas, governos locais e líderes de base estão se 
posicionando para reafirmar seu comprometimento com a ação pelas mudanças climáticas 
na Cúpula Global de Ação Climática. Líderes religiosos ajudarão a conduzir a conversa.  

15 de setembro: Dia Internacional de Limpeza Costeira 
Há mais de 30 anos, comunidades se unem para remover o lixo dos litorais e cursos de água, 
incluindo rios e lagos. Juntos, esses voluntários removem e catalogam pilhas de lixo todos os 
anos. Sua comunidade está convidada para participar. Para saber mais, visite este site, http://
renewourworld.net ou aqui. 
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7 de outubro: Dia da Colheita e Início da Semana do Compromisso Vivendo a Mudança 
Comunidades religiosas de todo o mundo se unirão para assumir o compromisso público de
adotar mudanças sustentáveis em seu estilo de vida em favor do planeta. Esta será uma feliz
ocasião para nos unirmos como comunidades de fé e celebrarmos as mudanças que estamos
vivendo em nossas vidas, assumindo o compromisso de viver por um mundo melhor. Para
saber mais, visite o site Living the Change. 

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 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 serviços 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.  

O Comitê Diretivo 

À medida que a necessidade premente de solucionar a crise ambiental continua a crescer, as
igrejas cristãs são chamadas a fortalecer sua resposta unificada. O comitê diretivo de várias
igrejas cristãs do Tempo da Criação se uniu para fornecer recursos com o intuito de capacitar
os cristãos a responderem à nossa fé, cada um no caminho de sua própria denominação,
durante este tempo compartilhado de ação e reflexão. 
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O comitê diretivo é composto por: ACT Alliance, Rede Ambiental da Comunhão Anglicana, A
Rocha, Christian Aid, Movimento Católico Global pelo Clima, Movimento Lausanne/Aliança
Evangélica Mundial, Federação Luterana Mundial e Conselho Mundial de Igrejas. 
Como uma rede de cristãos, somos inspirados pelo Apelo Biblico urgente', “a renovar o diálogo
sobre a maneira como estamos a construir o futuro do planeta”, pois “precisamos de nova
solidariedade universal” em que os mais vulneráveis   são apoiados e capacitados com
dignidade. Nós o convidamos a se juntar a nós nesses esforços. 

Contribuidores 

Agradecemos às seguintes pessoas que contribuíram para o desenvolvimento desta
publicação. 

Louk Andrianos, Conselho Mundial de Igrejas 
Dave Bookless, A Rocha 
Cecilia Dall'Oglio, Movimento Católico Global pelo Clima 
Reba Elliott, Movimento Católico Global pelo Clima 
Henrik Grape, Conselho Mundial de Igrejas 
Christina Leano, Movimento Católico Global pelo Clima 
achel Mash, Green Anglicans/Anglican Communion for Environmental Network 
Mariana Paoli, Christian Aid 
Joanna Patouris, ACT Alliance 
Chad Rimmer, Federação Luterana Mundial 
Isaiah Kipyegon Toroitich, ACT Alliance 
Doménica Reyes, Movimento Católico Global pelo Clima 
John Rohrer, Movimento Católico Global pelo Clima 
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Paulo Roberto Valença Corrêa de Araújo (Bebeto) Missão Aliança, Brasil 
Paulo Ueti- Anglican Alliance  
Timóteo Carriker,  Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. 
Pr. Tércio Sá Freire de Oliveira - Rede Evangélica Nacional de Ação Social - RENAS 
Tânia de Medeiros Wutzki- FEPAS – Federação das Entidades e Projetos Assistenciais da
Convenção das Igrejas Batistas Independentes
Werner Fuchs – REPAS (Rede Evangélica Paranaense de Ação Social 
Simone Vieira e Antonio Alberto Correia Lins, Tearfund Brasil 
Pr Levi Correa de Araújo - pastor Batista, Membro da Equipe Pastoral da IBAB Igreja Batista
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América Latina 
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FÉ E ESPERANÇA VIVA 

   E andaremos pelo mundo com fé e esperança viva,
celebrando, cantando, sorrindo, lutando pela vida 

 
 E vamos celebrar ao nosso Deus da vida, a mesa da

unidade para todos está servida  
E vamos sorrir junto com o filho e com o irmão e para

aquele que necessita vamos dar a mão  

E agora vamos cantar com toda nossa garganta
porque estamos cantando ao Deus de todo louvor  

Vamos nos organizar com força e sabedoria e
seguiremos cantando lutando pela vida//  

Autor: Eseario Sosa (Tradução literal) 



Você pode utilizar também a proposta sugerida e criada por Green Anglicans, Anglican Alliance
e a Rede Anglicana pelo Meio Ambiente abaixo: 
 
Semana nº 1: Mordomia – Cuidado 
 
Nesta semana nós reconhecemos e damos graças pelos recursos da Terra. Nós
reconhecemos que somos chamadas/os a cuidar e trabalhar a/na Terra. 
O altar pode ser preparado com frutas, vegetais e outras plantas. 
Na Escola Dominical, pequenos grupos ou Estudo Bíblico pode ser preparado alguns 
cartazes sobre a beleza que é a Terra. 
 
Palavra de abertura: 
“Deus viu tudo o que Ele tinha feito e viu que era muito bom. Era muito bom” 
 
Arrependimento: 
Reconhecer as maneiras pelas quais temos falhado no cuidado com a criação de Deus:
poluição, lixo, consumismo exagerado, etc. 
 
Oraçâo: 
Senhor Deus, 
Doador e sustentador da vida, 
Você nos chama a responsabilidade e ao cuidado pela sua criação: 
Ajuda-nos a responder ao seu chamado para sermos cuidadoras/es da Terra 
Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 
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Sugestão de Materiais adicionais 
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Gen 2:4b-15 

 
Salmo 24 

 
Deus colocou a humanidade (Adão e Eva) no jardim para cultivar e
cuidar dele. 

 
A Terra é de Deus e tudo o que há nela. Nós não a possuímos. 

Atos 17:24- 28 

 
Mateus 21:33-46 

Nosso Deus Criador é o Senhor do céu e da Terra. A Terra é cheia da 
presença de Deus, não somente os edifícios das igrejas. 

Deus, o dono da terra, nos deixa usar a Sua vinha - seremos nós como
os donos que tomaram a colheita e a guardaram para si mesmos? 
Deus, o dono da terra, nos deixa usar a Sua vinha - seremos nós como
os donos que tomaram a colheita e a guardaram para si mesmos? 

Semana II: Água 
 
Nesta semana nós reconhecemos e damos graças pelos recursos da Terra. Nós 
reconhecemos que somos chamadas/os a cuidar e trabalhar a/na Terra. 
O altar pode ser preparado com frutas, vegetais e outras plantas. 
Na Escola Dominical, Cultos ou Estudo Bíblico pode ser preparado alguns 
cartazes sobre a beleza que é a Terra. 
Nesta semana nós lembramos que a água é sagrada, nós também refletimos a falta de justiça 
para as águas em nossas sociedades. 
O altar pode estar preparado com recipientes com água. 
A liturgia ou celebração pode terminar com a aspersão de água para lembrar os nossos votos 
batismais. 
A Escola Dominical, ministérios ou Estudo Bíblico pode liderar uma caminhada fora da Igreja 
como sinal de que foram recentemente batizadas/os e comprometidos com a justiça pelas
águas.  
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Exodo 23: 10-13 

 
Salmo 65:1-13 

 
A terra deveria descansar para se recuperar. Nós precisamos também 
fazer provisões para os animais e para os pobres. 

 
A beleza da terra revela a glória de Deus 

Tiago 5:4-14 

 
Mateus 20:1-16 

Deus ouve o grito das/os trabalhadoras/es rurais que estão sendo 
exploradas/os 

Deus se preocupa com as necessidades das/os trabalhadoras/es em 
dificuldade de encontrar trabalho 

Oraçâo: 
Senhor Deus 
Cuidas da terra, animais e estrangeiros 
E nos chama para a simplicidade e para o jubileu, o ano do perdão das dívidas e descanso da 
terra 
Abre nossos corações e mentes para sua sabedoria 
Que a terra possa ser renovada 
E toda a criação celebra sua plenitude 
Para a glória do seu nome. Amém. 
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Semana III: Território 

Nós damos graças pelo território que oferece nosso alimento, reconhecemos a dor daquelas 
pessoas que perderam suas terras e lamentam a destruição da mesma. 
Pão assado fresco pode ser usado para a celebração ou liturgia de hoje. 
As crianças podem fazer desenhos de todas aquelas/es que trabalham na terra e os animais e 
plantas que crescem nela. 

Palavra de abertura: 
Eu trouxe vocês para essa terra fértil para comer dos seus frutos e os seus bens (Jer 2:7a) 

Arrependimento: 
“ … mas vocês entraram nela a contaminaram e da minha herança fizestes uma abominação
(Jer 2:7b) 
Nós confessamos as maneiras pelas quais nós temos abusado da terra: uso de pesticidas, 
fertilizantes artificiais, uso abuso para monocultivos, desperdícios, etc. 

Oração: 
Senhor Deus 
Cuidas da terra, animais e estrangeiros 
E nos chama para a simplicidade e para o jubileu, o ano do perdão das dívidas e descanso da 
terra 
Abre nossos corações e mentes para sua sabedoria 
Que a terra possa ser renovada 
E toda a criação celebra sua plenitude 
Para a glória do seu nome. Amém. 
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Êxodo 23: 10-13 

 
Salmo 65:1-13 

 
A terra deveria descansar para se recuperar. Nós precisamos também 
fazer provisões para os animais e para os pobres. 

 
A beleza da terra revela a glória de Deus 

Tiago 5:4-14 

 
Mateus 20:1-16 

Deus ouve o grito das/os trabalhadoras/es rurais que estão sendo 
exploradas/os 

Deus se preocupa com as necessidades das/os trabalhadoras/es em 
dificuldade de encontrar trabalho 

Semana IV: Lixo 
 
Lixo pode ser colocado na porta da igreja para que as pessoas vejam enquanto entram ao 
templo (ou lugar onde é celebrado o dia) 
A juventude e a Escola Dominical, ministérios ou Estudo Bíblico podem fazer cartazes sobre o 
lixo. 
Organize um mutirão de limpeza ao redor da igreja e nas ruas perto depois do culto. 
Comprometa-se como Igreja a reduzir o uso do plástico o quanto possível. 
 
Palavra de abertura: 
Jesus disse: que não haja desperdício (João 6:12) 
 
Arrependimento: 
Reflita sobre o desperdício, lixo e plástico que estão sendo jogados “fora”. Quanto alimento
está indo para o lixo? 
 
Oração: 
Senhor Deus 
Justas os pedaços para que nada se perca 
Faça que estejamos alertas ao nosso descuido e desperdício 
E nos ensine a compartilhar a partir da abundância que há em nosso meio 
Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 
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Isaías 24:1-13 

Salmo 74:1-23 

Há consequências para nossas ações - ouvir o grito da Terra por causa
donosso desperdício 

Deus é o Criador e nós precisamos proteger sua criação da destruição 

2 Cor 5:14 - 17 

João 6:1-15 

Como nós somos a nova criação em Jesus Cristo - nós acreditamos na
nova criação e renovação da Terra. Nós deveríamos ser pessoas da
esperança.Mudar é possível! 

No texto da partilha que alimentou 5000 nós vemos os princípio
jesuânicos em ação: todas as pessoas foram alimentadas, não houve
desperdício, e as sobras foram dadas aquelas pessoas que mais
precisavam 

Semana V: Biodiversidade 

Hoje celebramos a beleza da Criação 
A Escola Dominical, Culto ou Estudo Bíblico pode colocar ao redor do altar pinturas ou 
desenhos da criação. 
A juventude poderia fazer uma performance, intervenção artística (teatro) baseada na história
da arca de Noe 

Palavra de abertura: 
Porque todas as coisas criadas por Deus são boas (1Tm 4:4-5) 

Arrependimento: 
Nós refletimos sobre as muitas criaturas e espécies que estão em risco. Nós também 
conversamos sobre nossas práticas de uso de granjas em alta escala. Vamos ouvir o grito das 
criaturas de Deus. 
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Números 22:22-35 

Salmo 104:1-30 

Deus fala através de um burrinho 

Deus provê alimento para todos os animais, mesmo aqueles bem longe 
da espécie humana 

Colossenses 1:15-23 

Lucas 6:43-49 

Todas as coisas são criadas através do Cristo e todas as coisas (não só
as pessoas) são salvas através do Cristo. 

Árvores boas darão bons frutos. A natureza pode nos ensinar sobre 
nossa espiritualidade. 

Oração: 
Senhor Deus 
O seu poder eternal é visto em toda a teia da vida 
Sua voz é ouvida através da beleza da criação 
A partir de seu amor que nós possamos louvá-Lo com todas as suas criaturas 
Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 

Outra sugestão de Culto: 
CULTO DE CELEBRAÇÃO PELA CRIAÇÃO 
Estamos participando da Campanha Renovar Nosso Mundo, realizando o Tempo da Criação,
desta forma nossa Igreja decidiu reservar um dia para cultuar a Deus (este dia pode ser o
domingo ou outro dia na semana) refletindo sobre nosso compromisso e amor a Criação, para
a celebração deste dia, sensibilizando os seus membros.  
Segue uma sugestão de ordem de culto. 
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CELEBRAÇÃO BASEADA NO TEMA E DIVISA DA CAMPANHA RENOVAR NOSSO MUNDO: 
Tema – RENOVAR NOSSO MUNDO:  Transformação, justiça e o suficiente para todos nós! 
Divisa - E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do
vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de
Deus. (Romanos 12.2) 

- Processional
- Comunicações
- Oração de adoração
- Apresentação do Vídeo Campanha Renovar Nosso Mundo
- Cristãos chamando para compromisso por um planeta mais justo e sustentável...
      ... por amor às pessoas mais pobres
(Sugestão- Abordar a questão da consciência quanto ao problema das alterações climáticas.
Estas questões estão causando grande impacto nas comunidades, atingindo as pessoas mais
pobres e vulneráveis. Há uma grande necessidade de se adaptar às mudanças climáticas e
medidas ambiciosas para minimizar o impacto desta questão. Embora os impactos sejam
reais e sentidos em todo o mundo, a igreja não tem respondido com urgência a dimensão
global do problema, com vistas a desenvolver conceitos de cidadania.)

Dar um espaço aqui para um testemunho de alguém envolvido na questão social ambiental,
alguém que já sofreu perdas pelo impacto das chuvas, secas, doenças relacionadas ao lixo, a
dengue, a poluição, dentre outros. Ou testemunho de alguém que trabalhe atendendo pessoas
que passa ou passou por uma destas situações. Pode ser alguém que faz parte de um conselho
municipal, um assistente social, enfermeira, professora ou outra pessoa, que fala da importância
da presença do crente no âmbito público. 

Cântico: (escolher um dos hinos sugeridos abaixo) 
Leitura Bíblica Uníssona: Levítico 25: 1-7 
1 Disse mais o Senhor a Moisés no monte Sinai:  
2 Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra
guardará um sábado ao Senhor.  
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3 Seis anos semearás a tua terra, e seis anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos;  
4 mas no sétimo ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor;
não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha.  
5 O que nascer de si mesmo da tua sega não segarás, e as uvas da tua vide não tratada não
vindimarás; ano de descanso solene será para a terra.  
6 Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento, a ti, e ao teu servo, e tua serva, e ao
teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo,  
7 e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra; todo o seu produto será por mantimento 

> Oração em favor das pessoas que sofrem devido aos impactos das mudanças climáticas.
(convidar alguém da igreja para esta oração) 

> Cântico: (escolher um dos hinos sugeridos abaixo) 

Igreja chamada à um agir e oração que permita que pessoas e criação floresçam. 
      ... por amor a Criação. 

(Sensibilizar os membros da Igreja para a Responsabilidade Ambiental- Em nossas orações e
através de nossas ações, juntos nós propormos a moldar um mundo que reflete o amor de
Deus, para que todas as pessoas em cada nação possam desfrutar a plenitude da vida. Agora,
nós cabe abordar a questão crucial da mudança climática e seus impactos sobre as pessoas
mais pobres que são as primeira a sofrerem com este problema global..) 

Dar um espaço aqui para um testemunho/vídeo relacionado ao cuidado da criação praticada por
esta ou outra igreja, ou por um membro de sua igreja ou iniciativa existente em seu município. 
Este momento pode incluir uma homenagem às pessoas que já realizam alguma atividade de
cuidado a Criação. 

> Cântico: (escolher um dos hinos sugeridos abaixo) 

> Oração em favor dos catadores, das pessoas e projetos que atuam em questões
ambientais, pelos órgãos públicos responsáveis pela área ambienta (Secretária Meio
Ambiente, agricultura, Conselho Meio Ambiente, Comitês de Bacias, produtores
agroecológicos, associações de reciclagens de economia solidária... Caso houver alguém
destes grupos presentes na igreja convida-los a ficarem de pé durante o momento da oração. 
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Cristãos chamado a se unir em todo o mundo em ação para o cuidado da Criação 
      ... por amor ao Criador 
(sensibilizar para o envolvimento pessoal e quanto igreja como parte de um movimento para a
mudança que chega ao coração do problema e muda o equilíbrio de poder, para que as
pessoas mais pobres e vulneráveis sejam tratados com justiça e amor. 

> Participação Especial - Sugestões de solo, poesia, crônica ou mini dramatização com tema
ambiental. 

> Mensagem: Renovar nosso Mundo: Cuidando da Criação 
Estudos Bíblicos, Sermões e Esboços sugestivos, com outros temas relacionados se
encontram Estudos Bíblicos Ambientais e de justiça www.renewourworld.net/pt-br/recursos/ 
.  
> Desafios à participação (dedicação de vidas ao cuidado ambiental) 

> Hino – Escolher um dos indicados abaixo ou outro que trate sobre tema da Criação. 
 
> Oração para que as nações que se comprometeram em pactos pelo cuidado ambiental, para
que Igreja, Governantes e Nações se unam por um ambiente sustentável. 

> Poslúdio 
. 
 
 
Cânticos com ênfase ambiental (evitar letras sobre “eu” e “mim”) 
Aqui trazemos sugestões de leituras, cânticos e outros elementos para um culto que celebra a
criação propostos por Mark Greenwood. 
No Hinário Para o Culto Cristão (HCC), os números 43 a 55 já constam uma série de leituras e
hinos bastante apropriados para este culto. Destacamos em especial os hinos: 
43 - Tu és Digno 
45 – O mundo é teu, Senhor 
52 – Grandioso és Tu 
55 – Deus por Amor Criou 
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Sugestão de Cânticos  
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Acrescentamos, às sugestões do HCC, os seguintes cânticos e leituras: 
- Nosso Deus é soberano
- Não há Deus maior
- Quero louvar-te
- Te adorar (Fernandinho)
- Ele é Deus que fez a Terra (Guilherme Kerr)
- Deus, somente Deus (Vencedores por Cristo)
- Grande Senhor (Don Harris, Garry Sadler)

Os cânticos utilizados no Lançamento da Campanha Renovar nosso Mundo segue nos 
anexos. 

Eu quero a nuvem na encosta da serra - Na mesa do amor 
HPD 419 
29/07/1986 
Autor(a): José Acácio Santana 

1. Eu quero a nuvem na encosta da serra
e a chuva na terra molhando o quintal.
Eu quero ver cada planta dar fruto,
pois este produto de vida é sinal.
/:Mas é preciso que o fruto se parta
e se reparta na mesa do amor.:/
2. Eu quero a rede rompendo de peixes
e ver trigo em feixes,enchendo o paiol.
Eu quero ver muitas mãos no trabalho,
molhadas de orvalho e queimadas de sol.
/:Mas é preciso ...
3. Eu quero gente de mãos bem unidas,
fazendo da vida importante valor.
Eu quero ver o que sobra da mesa
fazer a pobreza mais rica de amor.
/:Mas é preciso ...

Baixar cifra em http://www.luteranos.com.br/textos/na-mesa-do-senhor 
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Criação do Mundo 
Silvestre Kuhlmann 
 
 
Deus é um artista, criou tudo do nada 
E veja sua lista: Pintor, artista, 
Escultor, musicista, mestre da dança 
E da festança! 
 
A terra era sem forma e vazia 
E Ele disse haja! E houve luz 
No primeiro dia. Parece magia! 
Claro e escuro, noite e dia. 
Criou a terra e os mares, 
O sol, os luminares 
As plantas, os pomares, 
Tão lindos lugares. 
 
Baleias e golfinhos, 
Gaviões e passarinhos 
Cachorros com focinhos 
Também porcos-espinhos 
 
E ele fez as cobras, 
Perfeitas são Suas obras! 
E Ele ao fazê-las 
Dizia: São tão belas! 
Lua, sol, estrelas, 
Como é bom vê-las! 
 

43

Sugestão de Poemas Ambientais
 
 
 
 
E Deus disse: Façamos 
À nossa semelhança 
O homem. Sua herança 
É cuidar da vizinhança 
Dominar, não com lança 
Nem com vingança, 
Cuidar da criação 
Como se cuida da criança 
 
Deus fez tudo em seis dias 
No sétimo? Descansa! 
Mas Deus se cansa? 
Não, mas nos ensina 
Uma nova disciplina 
Sair da rotina, guardar na retina 
A beleza do descanso 
Nele, Deus manso. 
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A Natureza 
Jonathas Braga  
 
Eu amo o céu azul da minha terra, eu amo 
a úsnea rasteira, a fronde umente, o mar
undoso, 
o murmurar da fonte, a voz do gaturamo 
e a música sem fim do rio caudaloso. 
 
 
O lírio encantador que desabrocha, o ramo 
que se enche de pendões de aroma
capitoso, 
o espelho de cristal do lago quieto e o
gamo 
que as campinas percorre, indômito e
gracioso. 
 
 
Eu amo a natureza em frêmitos e anseios, 
desde o céu constelado aos vales sempre
cheios 
de perfume e verdura e lindos camafeus, 
 
 
porque amo sobretudo o Artífice do
mundo 
que fez o céu azul e a terra e o mar
profundo, 
e cujo nome eu digo humildemente –
DEUS! 
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Contrição 
Myrtes Mathias 
 
"E, quando Ele me mandou 
olhar os lírios do campo 
e as aves do céu, 
Julguei a sua ordem mesquinha. 
Que poderia haver 
entre mim e a avezinha 
para tomá-la como exemplo? 
 
E, cheia de soberba, 
construí um templo 
que lhe ofendia. 
 
Busquei a glória que não vinha dEle, 
até descobrir 
ser íngreme descida 
o que julgava ascenção. 
Senti-me perdida 
e, só então, lembrei sua ordem. 
 
Voltei-me para as aves do céu, 
tão livres, 
donas da amplidão. 
E eu? 
Presa ao tempo, ao espaço 
e ás lembranças tristes, 
nada era, 
nada tinha 
a não ser a graça de clamar: 
-Piedade, Senhor, piedade 
porque sou muito menos 
que uma avezinha"... 
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E até que o mundo possa Te ver em mim, 
como na argila o perfume da flor, 
transformarei num hino a minha fraqueza: 
feliz argila, pobre e sem beleza, 
que por ser tão pequena faz seu Deus
maior. 
 
Pois quero, antes de voltar ao céu, 
para reintegrar-me em Ti, meu Salvador, 
ouvir dos lábios dos que sabem ver: 
- Ela não teve um mérito sequer, 
foi uma história simples de argila e Flor. 
 
 
(Extraído do Livro: "Há Um Deus em Tua
Vida" - págs. 32-33) 
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Por causa da Flor 
Myrtes Mathias 
 
"... somos o bom perfume de Cristo." 
 
Perguntaram um dia a um pedaço de
argila 
que exalava um suave odor: 
- De onde te vem este perfume, se és
apenas lama? 
Ao que ela respondeu, humildemente: 
- Morei muito tempo perto de uma flor. 
 
Por isso quero, tal como Maria, 
demorar-me a Teus Pés, meu Salvador, 
para mostrar depois, em cada ato, 
que entre mim e Ti houve o contato: 
como na história da lama e da flor. 
 
Que a lama se desfaça sob a chuva, 
ou que do sol se resseque ao calor; 
no fundo d'alma, onde Tu habitas, 
haverá sempre a fragrância bendita: 
como na história da lama e da flor. 
 
Em Teu nome farei grandes coisas, 
dessas que tornam o mundo melhor. 
Se “tudo que é pobre e fraco se parece
comigo”, 
quero provar-lhes que, estando Contigo, 
se repete a história da lama e da flor. 
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Não haveria tristeza 
Benedito Gomes Rodrigues 
 
Hoje vendo o mesmo rio 
Dá-me aquele desgosto 
O que fizeram com ele? 
Pergunto já indisposto 
 
Arrasaram suas margens 
Restando só o capim 
Encheram-no de lixo 
E de esgoto até o fim 
 
É ambição e ignorância 
Desrespeito com a Criação 
Fizeram o que quiseram 
Sem prestar bem atenção 
 
Mas ainda resta tempo 
De rever o então feito 
Reviver o nosso rio 
Tornando-o como perfeito 
 
Só basta ter a vontade 
Alguma determinação 
Sair do velho reclame 
E partir para a ação. 
 

Natureza 
Valdemi Cavalcante Teixeira 
 
Da minha janela vejo passar as borboletas 
Que voam para o jardim à procura de
violetas. 
E eu assisto ao espetáculo da minha
janela. 
Sol, borboletas, flores, mais uma
primavera. 
 
As borboletas coloridas trazendo sua
beleza 
O campo, o jardim, perfeita natureza! 
E eu contemplo tudo em oração 
Pois é do ano a mais bela estação! 
 
Do jardim, eu sinto o perfume 
E da minha janela, o costume 
De apreciar a paisagem. 
 
As borboletas que passam agora 
E o vento que sopra lá fora 
Assobiando de passagem. 
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Uma planta 
Maria Zilda Silva de Sá 
 
Sou chamada de raiz 
Transporto alimentação 
Sem a minha parceria 
Não existe arborização. 
 
De caule sou chamado 
Me orgulho ao dizer 
Que sustento meus irmãos 
Com todo meu prazer. 
 
Sou a folha com muita função 
Faço a planta respirar 
Faço cura, faço sombra 
É um crime me queimar. 
 
Sou uma flor perfumada 
Digo com toda razão 
Na planta eu represento 
Órgão de reprodução. 
 
Sou um fruto saboroso 
Sou muito mais de milhão 
Me use com muito respeito 
Na sua alimentação. 
 
Agora estando completa 
Um pedido vou deixar 
Não me corte, nem me queime 
Ajude a me preservar. 
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Teatro: A Natureza  
Por: Anderson 
 
(Montar uma estrutura em que alguém possa entrar e vesti-la com uma roupa marrom(podem
ser panos montados), colar nela tiras de TNT verdes e azuis para simbolizar matas e rios e
nelas pendurar materiais que indiquem motivos de destruição, no verde -machado de EVA,
simbolizando desmatamento, no azul garrafas, papeis, peixes mortos, na parte marron,
vasilhas de agrotóxicos, etc) 
 
Personagens: Menina, Senhora Natureza 
 
No final da apresentação, a Menina pode convidar as crianças a tirar da natureza tudo que
está judiando dela. Deixar um cesto ao lado para que joguem tudo nele. 
 
Menina – Olá senhora! Como se chama? Você parece cansada, ofegante… você está
passando mal? Posso te ajudar? 
Natureza –(com voz difícil e ofegante) Olá, menina! Você é muito linda! Um dia também fui
muito linda e cheia de vida. Hoje estou sofrendo, estou quase morrendo… 
Menina – Mas por que, minha senhora? 
Natureza – Está vendo quanta tranqueira há em mim? Veja como estou devastada… 
Menina – Porque a senhora ficou assim? 
Natureza – Pois é, eu era pura, respirava bem porque as minhas matas e rios me davam todo
o oxigênio que preciso para viver bem, mas os homens… Ah, esses homens… 
Menina – Me conta! O que os homens fizeram e fazem para você para te deixar assim? 
Natureza – Então… eu tenho em mim 6 biomas que são sistemas diferentes que cobrem todo
meu território: a amazônia, o pantanal, a caatinga, a mata atlântica, o cerrado e os pampas.
Antes eles eram ricos, com muitas árvores, rios puros e cheios de peixes e os animais viviam
felizes neles porque havia fartura, muita vida… 
Menina – Explica para mim como eles fizeram isso… 
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Natureza – O homem e sua ambição… os homens são gananciosos e sempre estão querendo
mais e mais. Derrubam minhas matas para criar grandes fazendas de cultivo e de pecuária;
queimam meu solo para limpar a terra para plantar, afugentando os animais do seu lugar. Não
me deixam respirar: plantam uma cultura em cima da outra para ganhar mais dinheiro; outros
derrubam minhas árvores para exportar minhas madeiras; criam grandes indústrias que
soltam impurezas nos meus rios poluindo suas águas causando a morte dos peixes e soltam
muita fumaça poluindo o ar que eu respiro. 
Menina – Nossa! Que coisa feia os homens fazem com a senhora! 
Natureza -Mas não é só isso. O meu pantanal era lindo saudável, mas os homens inventaram
um tal de turismo ecológico, que de ecológico não tem nada, construindo hotéis e pousadas
de forma desorganizada incentivando as pessoas a visitarem as minhas belezas, mas não as
ensinou a me respeitar, a não jogar lixo em mim, não as ensinou a me proteger para preservar
o que há de bom em mim. 
Menina – mas… estou pensando aqui… se os homens não plantam morremos de fome; se
eles não constroem ficamos sem teto; precisamos das indústrias para criar as roupas e tudo
que usamos. Então, como podemos fazer o que precisamos para viver sem machucar você e
os animais? 
Natureza – boa pergunta, menina! Ninguém disse que o homem não pode plantar, construir,
se divertir, etc, mas ele deve e pode fazer tudo isso da forma certa: me preservando. 
Menina – como assim? 
Natureza – cuidando de mim. Veja: ele pode plantar deixando um tempo para a minha terra
respirar, repondo os nutrientes que as plantações tiram de mim, usando menos agrotóxicos
que me machucam e poluem os rios; pode visitar as minhas belezas sem deixar lixo
espalhado, sem estragar as minhas plantas, admirar os animais que habitam em mim sem
matá-los, deixando-os viver no seu lugar; construir fábricas tendo cuidado de evitar a poluição
do meu solo, dos rios e do ar cuidando para que os resíduos sejam tratados da maneira
correta e não me prejudiquem, e por aí vai… 
Menina – Natureza, você falou dos homens que te fazem sofrer, mas nós crianças não
prejudicamos você. Não é? 
Natureza – Muito pelo contrário… Se as crianças não forem educadas a agir com consciência
desde cedo, num futuro bem próximo, eu me tornarei inútil e a vida vai ficar mais difícil. 
Menina – E, como, nós crianças, podemos ajudar hoje? 
Natureza – Vocês crianças podem ajudar e muito a cuidar de mim. 
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Veja: as crianças não plantam, não constroem mas produzem muito lixo que pode me
prejudicar. 
Menina – eu produzo lixo? Como? 
Natureza – tá certo! Vocês crianças não provocam os mesmos estragos que os adultos, mas
provocam sim estragos em meus jardins , lagos e rios, você não sabia? 
Menina- As crianças estragam você também? 
Natureza – Quando não agem da maneira correta, estragam sim. 
Eu mostro para você: o chiclets que você adora tem papel e onde você o joga? Aquele
sorvete delicioso também vem embalado no papel ou num potinho e para onde ele vai? 
Lembra a latinha ou garrafa do refrigerante, os copinhos da água que você bebe? SE você não
for educada para cuidar da natureza, você joga na rua, nos jardins e, com a chuva, você sabe
quem aparece, não sabe? 
Menina – Quem? Quem? 
Natureza – esses objetos na natureza acumulam água da chuva e aquele famoso mosquito,
sabe… AQUELE, O AEDES EGYPTI, ele chega com tudo trazendo aquelas doenças que você
conhece. Não? 
Menina – Nossa, Natureza! Tive uma aula e tanto com você hoje! 
E vocês, crianças? Não acham? Viram como podemos ajudar? Cuidar da natureza e da vida
do planeta não é tarefa só dos adultos, mas nossa também e ainda podemos ajudar
cobrando dos nossos pais e amiguinhos quando eles fazem coisas erradas com a natureza. 
Crianças, vamos ajudar a Natureza a ficar bonita e saudável de novo? Vamos tirar dela tudo
que está prejudicando sua vida? Mãos à obra. 
Natureza – obrigado, crianças, continuem assim como Deus e eu gostamos! 
 
 
Fonte: Campanha da Fraternidade 2017. 
 
O teatro pode ser adaptado como melhor desejar! 
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Teatro: “Um Dia na Floresta” 
 
Narrador - Sabemos que o meio ambiente é formado por quatro elementos fundamentais à
vida, e que estes elementos, estão interligados entre si e o próprio homem. Esses elementos
são a água (som da agua ”pau da chuva”), o ar (vários alunos assobiam), a terra (chocalho) e
o fogo (chocalho com ramos). Estes elementos formam a natureza e tudo o que nela existe. 
Narrador - O que será que estamos a fazer com estes quatro elementos? (os quatro sons da
natureza em simultâneo) 
 
(Pausa: Entrada de 3 crianças que levam 1 saco com lixo e materiais para um piquenique e
churrasco) 
Depois da cena volta o narrador. 
Narrador - Se estes elementos pudessem falar, o que diriam? Vamos ver estas três pessoas
no seu churrasco. Que será que estão a fazer? 
 
Desenvolvimento 
O primeiro personagem (humano). Atira lixo para a água. 
Fala da primeira personagem Ricardo (humano): 
Ricardo – belo sítio para fazer um churrasco. Tem água, tem tudo. Vou aproveitar para
despejar estes lixos aqui na água, a corrente leva tudo para longe fica logo limpo e não quero
ouvir essa treta de preservar a natureza?! 
 
Segunda personagem faz uma fogueira. 
Fala da segunda personagem Ana (humano): 
Ana - Não sei para quê tanta frescura! Atirar lixo aqui, proteger ali. Isto nunca vai terminar!
Porque razão vamos perder tempo com isto! Ó João traz aí ramos e esses plásticos e traz
também um pouco de gasolina para atear o fogo. 
 
Terceira personagem 
Fala da terceira personagem João (humano): 
João – xiiii que conversa é essa, não estraguem o churrasco com balhanas do lixo! Eu já nem
ligo, ignoro essas teorias da reciclagem. O lixo vai para o chão a terra come tudo ponto final.
Venha mas é um grande bife estou cheio de fome! 
Ó ricardo corta mas é o pão e fala menos! 
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Os Elementos 
Primeira Personagem: 
A ÁGUA (som da agua ”pau da chuva”) 
-Ai de mim! Ai de mim! 
Eu sou a água (som da agua ”pau da chuva”). Estou a ficar a cada dia que passa mais suja e
poluída. Já não consigo mais nascer em belas fontes e riachos como antigamente. 
Eu que sonhava servir o homem, os animais e plantas até o fim dos meus dias, sempre pura e
cristalina. Ai de mim, ai de mim! 
 
Segunda Personagem 
A terra (chocalho) 
Não chores amiga água! 
Olha o que o homem faz comigo! Sujam-me, arrancam-me partes, tiram as minhas florestas
sem piedade. Logo eu, que só quero dar segurança, tranquilidade e prover alimentos a todos
os seres vivos. 
 
Terceira Personagem 
O AR (vários alunos assobiam).  
O ar entra em cena sufocado e cheio de tosse. (vários alunos assobiam) 
Não aguento mais! Estou só! Onde estão as plantas que me purificam, mas onde, estão algas
verdes que tanto preciso para ser ar puro! 
(Personagem corre de um lado para o outro e diz) 
Onde está a consciência do homem que precisa de mim para viver. Não aguento mais! Estou
só! Só há gases tóxicos, só há fumo pesado. Já não sei o que fazer. Quero fugir deste planeta,
eles querem acabar comigo! 
 
Quarta Personagem 
O FOGO (chocalho com ramos) O aluno entra sorridente a saltitar e dançar de alegria 
Ora, ora viva! Vocês estão tristes! Eu nunca estive tão feliz! (sorrisos marotos) 
Em parceria com a ignorância, estupidez e insensibilidade do homem, estou a chegar onde
quero. Vou secar toda essa água com o meu calor (abraça a água), 
Destruir o solo com o abate de árvores e os incêndios florestais, poluir o ar até não haver mais
oxigénio e ficar escuro e denso. Assim, tudo voltará a ser como era no início do mundo, eu
sou o maior (sorrisos), eu sou o fogo! 
O fogo dança e ri 
 
s! 
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Quinta Personagem 
A MÃE NATUREZA (melodia de vários instrumentos) – Música em Flauta 
Natureza - Alto lá, senhor fogo! Você está a esquecer-se que eu, vocês e o homem somos
partes de um mesmo universo. (um ar e tom de zangado) 
Não se desesperem meus filhos (os quatro sons da natureza em simultâneo)! Precisamos
resistir e provar ao homem que sem nós ele não vive e que tudo o que acham, que é lixo, pode
ter uma nova vida. 
Nós não somos o caixote do lixo do homem! 
As três crianças iniciais iniciam um diálogo entre elas 
João – Bem a água está mesmo com mau aspeto! 
Ó Ricardo não devias ter deitado o lixo para a água! 
Acho que estou a ficar mal disposto, poluíste a água agora nem para lavar a cara serve! 
Ana – Tenho os olhos a arder e estou com muita dificuldade em respirar! 
Vocês também sentem o mesmo? 
Não devíamos ter feito o churrasco com produtos químicos! E agora o que fazemos? 
(esfrega os olhos e está muito triste) 
Ricardo – Temos de fazer uma limpeza nisto tudo! 
Nunca deveríamos ter ignorado os conselhos que estão sempre a dar nas escolas e na
televisão sobre a reciclagem! 
Oh não! Estragámos o piquenique! 
As três crianças começam a limpar. 
As três crianças dizem: Nos perdoe mãe natureza! Prometemos, amá-la, respeitá-la de hoje
em diante para sempre. (todas em simultâneo) 
O João, o Ricardo e a Ana dizem: 
João agarra em dois copos de iogurte e diz – ó pessoal sabiam que dá para fazer
instrumentos musicais com o lixo? 
Por exemplo estes dois copos de iogurte, se os juntar e colocar sementes la dentro, faço um
chocalho. 
Ricardo agarra num tubo de cartão e diz – pois é, o lixo dá para fazer instrumentos musicais! 
Brutal! 
Se eu agarrar neste tubo e colocar areia ou sementes la dentro e fechar os dois lados e depois
chocalhar, consigo fazer o som da chuva. 
Uau! 
Ana - vocês já virão que podemos dar uma nova vida ao lixo, basta só usar a imaginação. 
Fantástico! Pode-mos fazer tantas coisas! 
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Entram em cena músicos com uma Melodia de vários instrumentos reciclados 
Ar, terra, Água, Fogo 
Ar - Tens razão Mãe Natureza, os erros do homem tornarão a vida dele mais difícil. 
Terra – Já viste Mãe natureza como eles deram uma nova vida ao lixo! 
Água - Como por exemplo, fazer instrumentos musicais! 
Terra e Água - Muitos parabéns humanos! 
Fogo com um ar chateado – estava a ter um dia tão agradável!? 
A reciclagem acabou comigo e com a poluição baahhhhaaaaa! 
Vou me embora! 
Mãe Natureza para o público: 
Temos de cuidar do meio ambiente, temos de manter o ar, a terra e a água limpa, e o lixo até
pode ter uma nova vida. 
Basta ter imaginação! 
Um planeta limpo é uma vida limpa! 
 
Fonte: Ler mais: https://projeto-os-sons-da-natureza.webnode.pt/news/pe%C3%A7a-de-
teatro-%22um-dia-na-floresta%22/ 
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Teatro: A Natureza pede Ajuda 
Por: Tânia Araújo 
 
PERSONAGENS: Flor, Sol, Árvore, Macaco, Cachoeira, Índio. 
No cenário da floresta, aparece o Sol acordando todo mundo...  
SOL: - Ora, ora, mas este povo da floresta ainda está dormindo? 
Vamos lá, todo mundo acordando! O dia já amanheceu! ( grita ao público) 
FLOR:  - ( espreguiçando-se) 
- Bom dia, senhor Sol!  
SOL: - Bom dia, Florzinha! Vamos acordando e cuidando de nossa vida! Eu devo iluminar e
você: perfumar! 
FLOR: - Hum é tão bonito ver você iluminar! Mas perfumar... É importante? 
SOL: - Claro Florzinha! Somos todos importantes! Eu sou a Vida e você: a beleza! 
( A Flor se olha, se percebe linda e fica alegre). Dá a mão ao Sol e passeia pela floresta. Lá
encontra a Árvore, que está triste. O Sol se despede e a Flor fica com a Árvore 
FLOR: - Bom dia, Dona Árvore! Estou lhe achando um pouco triste...  
ÁRVORE: Bom dia, Florzinha! Acordei meio desanimada, sim... 
FLOR: - Mas como? Logo você, sempre tão forte e cheia de saúde?! 
ÁRVORE: - Já foi tempo em que eu tinha saúde... Agora eu me alimento muito mal. Minhas
raízes cansam de procurar comida nesses solos pobres e não acham nada. Ou estão
queimados ou a chuva leva os nutrientes por causa do desmatamento! Não sobra nada para
mim e eu acabo ficando fraquinha! 
FLOR: - Puxa, está se vendo a sua fraqueza! Desse jeito você não aguentará nem ficar em pé. 
ÁRVORE: - É qualquer ventinho me enverga. Também, eu não ia durar muito tempo mesmo!
Você não viu o que aconteceu com meus parentes? Todos se foram... 
FLOR: - Para onde eles foram? 
ÁRVORE: - Eles estão espalhados por esse mundo aí... Uns são agora caixotes, mesas,
cadeiras, portas, janelas... . 
FLOR: - Mas como assim?!  
ÁRVORE: - É que os homens vêm aqui, arrancam os troncos das árvores, levam para a oficina,
cortam, martelam, colam e fazem mil coisas com a gente! 
FLOR: - E quando chegar a sua vez, o que prefere ser? 
ÁRVORE: - Ah, sei lá! Cadeira não quer ser nada de gente botando o bumbum em cima de
mim! Ficar no chão também deve ser ruim, com gente te pisando o dia todo! 
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FLOR: - É, fica difícil escolher então... 
ÁRVORE: - Não sei, talvez fosse legal ser um barco deslizando pelas águas... Ser um portal de
um palácio, porta de uma igreja, um móvel de luxo! Ah! Isso tudo é ilusão! Sabe o que queria
de verdade? 
FLOR: - Fala, Dona Arvore! 
ÁRVORE: - Queria é ficar aqui mesmo, quietinha no meu canto, dando minha sombrinha,
jogando ar puro pelo ar, tendo meus galhos cheios de ninhos de passarinho, vendo os
macacos pulando pra lá e pra cá... Isso é que é vida! ( fala fraquinha) 
FLOR: - Puxa, Dona Árvore, estou preocupada com a saúde da senhora! Vou procurar alguém
que possa ajudar! Talvez os macacos possam, eles são sempre tão espertos! (Se despede da
arvore)  
FLOR: - Ô Seu Macaco!( chama) Eu preciso muito falar com você!  
MACACO: - É mesmo?! Quase você não me encontra por aqui, agora vivo escondido nas
cavernas... 
FLOR:- Ué, mas vocês sempre moravam em árvores, não é?! 
MACACO: - É, mas agora quase não tem árvores! 
Estão sumindo!  
FLOR: - É, estão por aí virando móveis e outras coisas... Temos que fazer alguma coisa! 
MACACO: - O que eu pude fazer foi me esconder! Tem alguns bichos sumindo também,
sabia? Alguns parentes meus, as onças, os tamanduás,... Sabia que estão fazendo bolsas e
sapatos do couro dos jacarés?! 
FLOR:- Que horror! 
Como alguém pode usar uma coisa dessas?! 
MACACO: - Florzinha queria ficar conversando mais com você, mas eu também tô me
escondendo. Tenho que voltar para minha caverna! Tchauzinho! ( Se despede ). 
< ">FLOR: - Tchau Macaco! Puxa a coisa tá ficando feia! Quem poderá nos ajudar?! 
( Nisso vem chegando o Vento andando devagarzinho) 
 
Oi seu Vento? O que houve com você? 
VENTO: - Oi Florzinha... ( tossindo muito). Eu ando meio resfriado, o doutor disse que eu estou
muito poluído. 
FLOR: - Ué, mas você sempre foi tão forte! Balançava as folhas das árvores, levantava
poeira... 
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VENTO: - É, mas tem tal gás andando por aí. 
Que não dá 
Pra agüentar. Ele sai dos carros, das fábricas, é sujo, fedorento mesmo! 
FLOR: - Mas se você ficar neste estado, como você vai levar o ar para todos nós? 
VENTO: - Não sei. Esse gás é mais forte do que eu. Os homens cada dia fazem mais carros e
fábricas. Está muito difícil! 
FLOR: - Mas os homens não vêem que isso vai prejudicá-los também? Sem ar ninguém vive e
eles também respiram o mesmo ar que nós!  
VENTO: - É, mas ninguém toma providência. ( tosse e senta) 
 FLOR: - Não é possível! Alguém tem que fazer alguma coisa! Hei de encontrar alguém pra
ajudar a gente! 
Até breve, seu Vento! ( se despede) ( adiante vê a Dona Cachoeira) 
 FLOR: - Dona Cachoeira, como vai você? 
CACHOEIRA: - Vou mal, Florzinha! Vou muito mal!  
FLOR: - Você também vai mal, Dona Cachoeira?! Mas por que, o que houve?! 
CACHOEIRA: - Sei lá, ando meio intoxicada... É tanta coisa que jogam em minhas águas que já
nem sei. 
 
FLOR: - Mas como?! Todo mundo precisa de você. O Planeta inteiro precisa de água pra viver!
E temos tanta água! Dizem até que o Planeta ao invés de Planeta Terra deveria se chamar
‘Planeta Água... ’  
CACHOEIRA: - Pois é eu antes até me achava importante. Todo mundo precisava de mim.
Agora estou tão suja e com gostos estranhos e ninguém me quer. Só uns peixinhos mais
teimosos que acabam envenenados na beira dos rios. 
FLOR: - Mas então, o que será da vida sem você?  
CACHOEIRA:- Eu sei lá... Sem água limpa eu acho que será impossível se viver... ( sai
desanimada)  
FLOR: - Mas gente, que coisa terrível! Assim as plantas e os bichos vão se acabar. Esse bicho
homem se diz muito esperto, masnão vê que fazendo essa sujeira toda vai se acabar
também. E eu o que faço? Ah, já sei. Vou procurar um índio. Eles são gente, mas vivem da
natureza.  
( avista um índio) 
 FLOR: - Oi Indiozinho, preciso falar com você. 
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INDIO: - Me desculpe Florzinha, mas Índio tá muito aborrecido! Tá sem vontade de 
Conversar! 
FLOR: - Que é isso, Indiozinho?! Você gosta tanto de falar e cantar, está sempre tão alegre... 
ÍNDIO: - É que Índio tá muito triste! 
FLOR: - Mas por que, Indiozinho?! 
INDIO: - Tô muito zangado com homem branco. Ele chega aqui com conversa mole, dizendo
que quer ajudar que quer o nosso bem e depois toma tudo que é nosso!  
A gente tá sem casa pra morar, sem terra pra plantar. Os rios não têm peixe pra Índio pescar,
não tem árvore na floresta! 
FLOR: - Mas Deus deu ao homem branco o dever de cuidar da natureza, não de destruí-la!  
INDIO: - É, mas homem branco pensa que pode tudo, que é dono do mundo! Só não vê que
matando a natureza ele acaba com ele também! 
(Índio chora ) 
FLOR: - Puxa Índio, não chora não! Não é possível que todos os homens sejam maus! Existe
muito egoísmo e maldade sim, mas outros devem ter amor no coração. Vocês não acham
gente? ( pergunta para a platéia ) 
FLOR: - Pessoais vocês querem que a natureza se acabe? Vocês acham certo o homem
acabar com as árvores e os bichos?Vocês acham certo o homem sujarem o ar que a gente
respira? Vocês acham certo sujarem os rios e as praias? 
 Viu só Indiozinho, nem todo MUNDO pensa igual os homens maus! Tem gente querendo o
bem da Natureza, não é? 
(o indiozinho se anima)   
Vocês querem que o nosso mundo fique cheio de árvores? Vocês querem que nosso ar e
nossa água fiquem limpos?Vocês querem que todos os bichos tenham direito à vida? 
Vocês querem que as pessoas sejam livres e felizes? Pois é, eu também quero! 
 Até que enfim achamos à solução! 
 Se todo mundo lutar junto contra todo esse mal, a gente vai conseguir vencer! Não é gente?! 
Toca a música do José Augusto “ Longe da cidade” 
( Todos cantam a música abraçada ) 
 
Fonte: http://partilhandoideiaseideais.blogspot.com/2015/06/peca-teatral-natureza-pede-
ajuda.html 
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Veja este jogral , uma atividade para refletir sobre a questão ambiental. 
 
JOGRAL – QUANDO A NATUREZA PAROU 
Autor: Luizinho Bastos 
 
Todos: Quando a natureza parou 
Jovens: O dia não amanheceu 
Mulheres: O Sol, recolhido em sua morada no horizonte, não compareceu. 
Homens: A lua e as estrelas faziam uma passeata pelo Universo. 
Idosos: Não havia sequer um astro disperso. 
Crianças: Enquanto isso... 
Mulheres: Na Terra, os animais ficaram inertes. 
Idosos: Cruzaram os galhos as árvores férteis. 
Crianças: As formigas encerraram suas atividades. 
Homens: As abelhas fecharam a industrial de mel. 
Jovens: Os pássaros não mais voavam no céu. 
Crianças: Nem mesmo o vento fazia sua ronda. 
Idosos: O mar não lançava suas ondas. 
Homens: Na Antártida, recolheram – se os pingüins. 
Jovens: As borboletas não passeavam nos jardins. 
Mulheres: O arco – íris apareceu anunciando a coletiva pausa. 
Todos: Era um protesto da natureza por uma nobre causa. 
Mulheres: Até os beija – flores não estavam tão românticos. 
Idosos: Os sabiás e as cigarras suspenderam a programação dos cânticos. 
Crianças: O bicho – preguiça , então , nem se fala... 
Jovens: Imagine se a natureza se manifestasse com furacões. 
Homens: Ou então na erupção de vulcões. 
Vozes femininas: Mas tudo foi muito pacífico porque ela pensou nos justos.... 
Crianças: Lembrou das crianças inocentes... 
Idosos: Sentiu que , apesar do pecado ecológico, era preciso perdoar... 
Jovens: Era preciso dialogar, negociar um acordo, dar uma nova chance. 
Mulheres: E tudo ficou apenas em um alerta. 
Vozes Masculinas: Mas a luta vai continuar. 
Crianças: Ai de quem derramar uma só lágrima da flor! 
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Jovens: Ai de quem destruir uma teia de aranha! 
Homens: Se os homens não conseguem se unir, a natureza provou que pode fazê – lo e com
grande poder. 
Vozes Femininas: Nuvens desumanas não cobrirão as estrelas da noite. 
Vozes masculinas: Nem o horizonte no amanhecer da vida.. 
 
TODOS:    Porque a natureza unida jamais será vencida 
           A natureza unida jamais será vencida! 
           Vamos preservar a natureza ! 
           Vamos salvar o planeta Terra! 
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UM CORDEL SOBRE A NATUREZA 
ECOS DA VIDA 
 
Você já escutou o grito 
Que a natureza está dando 
É um protesto escrito 
Que estamos sim errando 
Destruindo a natureza 
E no futuro não pensando 
 
Nossas ações cotidianas 
Devem sim mudar 
E em todas as semanas 
Temos que agir e pensar 
Pra gerar um mundo bom 
E a vida melhorar 
 
Cada um pode fazer 
Sua parte com amor 
E fazer acontecer 
Um mundo de valor 
Em que seja partilhado 
O sentido multicor 
 
É sentido interessante 
Que deve ter motivação 
Para a maneira importante 
De lutar com decisão 
De quem luta com alegria 
Pela certeza da missão 
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Nosso mundo tem que mudar 
Atitudes e comportamentos 
Para podermos vivenciar 
Vida boa e bons momentos 
Da natureza em sintonia 
E com os bons pensamentos 
 
É urgente que cada um 
Seja artífice da mudança 
Um futuro em comum 
Buscado com esperança 
Na certeza da vitória 
Do bom senso e da boa  
lembrança 
 
Cada um pode fazer 
Sua parte com destreza 
E fazer acontecer 
A vida em forma em beleza 
Para novos comportamentos 
Com amor em singeleza 
 
Investir na boa ação 
É tarefa de vitória 
Que promove a satisfação 
Da vida em forma de glória 
Na certeza de bons tempos 
E na construção da história 
 
O ritmo da boa alegria 
É sinônimo da boa verdade 
Que busca sintonia 
Na busca da novidade 
Que é a nova forma 
De encarar a realidade 
 

 
 
 
Vivendo em prol da natureza 
Teremos a felicidade 
E faremos com certeza 
Uma boa sociedade 
Que pensa no seu futuro 
E de toda irmandade 
 
É importante pensar 
Na certeza do bom momento 
Onde vamos efetivar 
Um bom modelo de pensamento 
Em prol da boa vida 
E do bom comportamento 
 
Natureza tem ciclos e dinamicidade 
Que devem ser respeitados 
Pro bem da sociedade 
E pelos seres sensibilizados 
Na certeza de fazer o bem 
E para isso ser motivados 
 
A história da humanidade 
Passa por um novo momento 
Onde toda a sociedade 
Tem de ter bom pensamento 
Na certeza da alegria 
E na vivência do bom momento 
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