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Introdução
Agradecemos por reunir a sua comunidade para o Tempo da Criação. Todos os anos,
de 1 de setembro a 4 de outubro, a família cristã se une para esta celebração mundial
de oração e ação pela proteção da nossa casa comum.
Como seguidores e seguidoras de Cristo, de todos os cantos do mundo, partilhamos um
papel comum de guardiões e guardiãs da criação de Deus. Percebemos que nosso
bem-estar está interligado com o bem-estar da criação. Nós nos alegramos com esta
oportunidade de cuidar de nossa casa comum e de nossas irmãs e irmãos que nela
habitam.
Neste ano, o tema para este tempo é Uma casa para todos? Renovando o Oikos de Deus.
Este guia te ajudará a aprender sobre este tempo e a planejar como celebrá-lo. Mais
recursos, incluindo webinars e momentos de oração, um grupo no Facebook e fotos, estão
disponíveis online. Visite www.TempoDaCriacao.org para acessar todos os materiais.

Comitê Diretivo do Tempo da Criação
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Convite das lideranças religiosas
para o Tempo da Criação
Nossas queridas irmãs e irmãos em Jesus, nosso Salvador e Senhor,
Do dia 1 de setembro a 4 de outubro, a família cristã celebra o belo dom da criação. Esta
celebração global teve início em 1989 com o reconhecimento do Dia de Oração pela
Criação por parte do Patriarcado Ecumênico, sendo hoje adotado pela comunidade
ecumênica mais ampla. A oração é uma experiência e ferramenta poderosa para
aumentar a conscientização e promover relações e ministérios transformadores.
O nosso tema este ano é Uma casa para todos? Renovando o oikos de Deus. Esperamos
trabalhar juntos para desenvolver um horizonte bíblico e cosmológico mais amplo, não
apenas para sermos edificados pelos próprios textos, mas para desenvolver uma nova
maneira de ver as Escrituras, a vida e a Terra, tudo no Oikos de Deus, e reconhecer a
sabedoria de incontáveis irmãs e irmãos ajudando a todos a renovar nosso mundo como
uma amada comunidade global interligada e interdependente.
Em Gênesis, Deus colocou um firmamento, ou domo, sobre a Terra. A palavra "domo" é
onde obtemos palavras como "domicílio" e "doméstico" - em outras palavras, Deus
coloca todos nós - todas as pessoas, toda a vida - sob o mesmo teto deste domo estamos todos na casa, o oikos de Deus. Deus deu aos humanos o ministério de cultivar
e guardar este oikos de Deus. O Rev. Dr. Martin Luther King Jr. e outros chamaram o
oikos de Deus de “a Comunidade Amada”, uma comunidade na qual todos os seres vivos
são igualmente membros, embora cada um tenha um papel diferente.
O oikos é uma casa para todos, mas agora está em perigo por causa da ganância, exploração,
desrespeito, desconexão e degradação sistemática. Toda a criação ainda está clamando.
Desde o alvorecer da Revolução Industrial a geografia onde reconhecemos o poder criativo
de Deus continua diminuindo. Hoje, apenas fragmentos da consciência humana reconhecem
Deus agindo para restaurar e curar a Terra. Esquecemos que vivemos na casa de Deus, o
oikos, a Comunidade Amada. Nossa interligação fundamental foi, na melhor das hipóteses,
esquecida e, na pior, negada deliberadamente.
É nossa esperança e nossa prece que possamos nos tornar novamente esta comunidade
amada de discipulado intencional. Esperamos ir além dos aspectos programáticos e didáticos
da vida para a vida profética e espiritual, para a ação e modo de vida, que é moldado por
Jesus.
Que sejamos lideranças para a renovação da vida, servos e servas de toda a vida na
Comunidade Amada, o oikos de Deus.
Na graça de Deus,
Membros do Comitê Consultivo do Tempo da Criação
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Membros do Comitê Consultivo do Tempo da Criação:
Bispo Marc Andrus, Diocese Episcopal da Califórnia
Rev. Dr Dave Bookless, A Rocha
Rev. Ed Brown, Cuidado da Criação e Catalisador Lausanne para o Cuidado da Criação
Dra. Celia Deane-Drummond, Diretora, Instituto de Pesquisa Laudato Si', Campion
Hall, Universidade de Oxford
Mons. Bruno-Marie Duffé, Secretário, Dicastério do Vaticano para o Serviço do
Desenvolvimento Humano Integral
Rev. Norm Habel, Projeto Tempo da Criação, Adelaide
Bispo Nick Holtam, Bispo de Salisbury, Grupo de Trabalho Ambiental da Igreja da Inglaterra
Dr. Hefin Jones, Comitê Executivo, Comunhão Mundial de Igrejas Reformadas
Metropolita do Zimbábue, Serafim Kykotis, Arcebispado Ortodoxo Grego do Zimbábue e
Angola
Arcebispo Mark Macdonald, Bispo Anglicano Nacional Indígena, Igreja Anglicana do
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Europae
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Dr.
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Constantinopla
Prof. Paulo Ueti, Conselheiro Teológico e Diretor Regional da América Latina, Aliança
Anglicana
Dr. Ruth Valerio, Diretor de Global Advocacy and Influencing, Tearfund
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Tema do Tempo da Criação 2021:
Uma casa para todos? Renovando o Oikos de
Deus
A cada ano, o comitê diretivo ecumênico que organiza este Guia de Celebração
propõe um tema para o Tempo da Criação. O tema de 2021 é Uma casa para
todos? Renovando o Oikos de Deus.
O salmista proclama “ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém.” Há duas
declarações de fé no centro deste versículo. A primeira é que toda criatura pertence à
comunidade da Terra. A segunda é que a comunidade inteira pertence ao Criador. Uma
palavra grega para essa comunidade da Terra é oikos. Oikos é a raiz da palavra
oikoumene, ou ecumênico, que descreve a nossa ‘casa comum’, como o Papa Francisco
chama na Laudato Si’. Nossa casa comum, a Terra, pertence a Deus, e cada criatura
amada pertence a esse oikos comum.
Enraizando nosso tema no conceito de oikos, destacamos a teia integral das relações
que sustentam o bem-estar da Terra. A palavra ecologia (oikologia) descreve as
relações entre animais, plantas, organismos não-sencientes e minerais, cada um com
uma função vital para manter o equilíbrio desta comunidade amada. Cada criatura é
importante e contribui para a saúde e resiliência do ecossistema em que vive com sua
biodiversidade. Os seres humanos pertencem à relação correta dentro dessa
comunidade da Terra. Somos feitos da mesma matéria que a Terra, e somos cuidados
pelas nossas co-criaturas e pelo solo.
As relações humanas também têm um significado ecológico. Relações econômicas
(oikonomia), sociais e políticas afetam o equilíbrio da criação. Tudo que fabricamos,
usamos e produzimos tem sua origem na Terra, seja de minerais, plantas ou animais.
Nossos hábitos de consumo de energia e bens afetam a resiliência dos sistemas
planetários e a capacidade da Terra de curar a si mesma e sustentar a vida. As relações
políticas e econômicas têm efeitos diretos na família humana e nos membros “mais-que
humanos” do oikos de Deus. Gênesis 2:15 nos lembra que dentre as co-criaturas, Deus
deu aos humanos uma vocação especial de cultivar e guardar o oikos de Deus.
Nossa fé, razão e sabedoria são necessárias para sustentar relações ecológicas, sociais,
econômicas e políticas justas. Pela fé, nos unimos ao salmista lembrando que não somos
guardiões e guardiãs de uma criação inanimada, mas cuidadores e cuidadoras inseridos
numa comunidade da criação dinâmica e viva. A Terra e tudo o que nela se contém é um
dom que nos é dado em confiança. Não somos chamados a dominar, mas a
salvaguardar. Pela razão, nós discernimos a melhor forma de salvaguardar as condições
para a vida e criar estruturas econômicas, tecnológicas e políticas que sejam enraizadas
nos limites ecológicos da nossa casa comum. Pela sabedoria, prestamos atenção
cuidadosa aos sistemas naturais e seus processos, às sabedorias herdadas e das
tradições indígenas, e à revelação de Deus em palavra e no Espírito.
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Há séculos, nós, humanos (anthropoi) ordenamos nossas vidas e economias de acordo
com a lógica dos mercados e não dos limites da Terra. Esta lógica falsa explora o oikos de
Deus, e faz da criação um meio para os fins econômicos e políticos. A atual exploração
do solo, das plantas, dos animais e minerais para o lucro resulta na perda de habitats
que são a casa de milhões de espécies, incluindo humanos cujas casas ficam sob o risco
dos conflitos climáticos, perdas e danos. A razão nos diz que, nesta era do antropoceno,
a desintegração e exclusão ecológica e social causam a atual crise climática e aceleram a
instabilidade ecológica. A sabedoria nos prontifica para encontrar as respostas e
caminhos para construir economias de vida sustentáveis e sistemas políticos justos que
possam sustentar a vida para o planeta e para as pessoas.
A fé nos faz confiar que o Espírito de Deus renova a face da Terra constantemente. Neste
horizonte de esperança, nosso chamado batismal nos liberta para retornar à nossa
vocação humana de cultivar e guardar o jardim de Deus. Em Cristo, Deus nos chama a
participar da renovação de toda a Terra habitada, salvaguardando um lugar para cada
criatura e recriando relações justas entre toda a criação.
Durante este Tempo da Criação litúrgico, a família cristã ecumênica chama a cada casa e
a toda a sociedade para se arrepender e reformular nossos sistemas políticos, sociais e
econômicos rumo a economias de vida justas e sustentáveis, que respeitem os limites
ecológicos vitais da nossa casa comum.
Esperamos que este Tempo da Criação renove nossa unidade ecumênica em nosso
chamado bastimal para cuidar e sustentar uma virada ecológica que garanta que todas
as criaturas encontrem uma casa onde possam florescer e participem da renovação do
oikos de Deus.
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Oração do Tempo da Criação 2021
Criador de todas as coisas,
Agradecemos que, a partir de Tua comunhão de amor, criaste nosso planeta para ser
uma casa para todos. Por Tua Sagrada Sabedoria, fizeste a Terra para produzir uma
diversidade de seres vivos que enchem o solo, a água e o ar. Cada parte da criação Te
louva em seu ser e cada criatura cuida uma da outra a partir de nosso lugar na teia da
vida.
Com o salmista, Te louvamos porque em Tua casa “até o pardal encontrou casa, e a
andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes”. Lembramos que chamas os
seres humanos para cuidar do Teu jardim honrando a dignidade de cada criatura e
conservando seus lugares na abundância de vida na Terra.
Mas sabemos que nossa vontade de poder empurra o planeta além de seus limites.
Nosso consumo está fora da harmonia e fora do ritmo da capacidade da Terra de se
curar. Os habitats são deixados estéreis ou perdidos. As espécies são perdidas e os
sistemas falham. Onde recifes, tocas, topos de montanhas e profundezas do oceano
antes fervilhavam de vida e relações vivas, desertos áridos e secos jazem vazios, como
se não tivessem sido criados. Famílias humanas são deslocadas pela insegurança e
pelo conflito, migrando em busca de paz. Animais fogem de incêndios, desmatamento
e fome, vagando em busca de um novo lugar para encontrar uma casa para colocar
seus filhotes e viver.
Neste Tempo da Criação, oramos para que o sopro de Tua Palavra criativa mova nossos
corações, como nas águas de nosso nascimento e batismo. Dá-nos fé para seguir Cristo
até nosso lugar propício na amada comunidade. Ilumina-nos com a graça de responder
à Tua aliança e ao Teu chamado para cuidar de nossa casa comum. Em nosso cultivo e
cuidado, alegra nossos corações em saber que participamos com Teu Espírito Santo
para renovar a face de Tua Terra e salvaguardar uma casa para todos.
Em nome daquele que veio proclamar a boa nova a toda a criação, Jesus Cristo.
Amém.
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Logo do Tempo da Criação 2021: Tenda
de Abraão
O logo deste ano para o Tempo da Criação é a tenda de
Abraão, simbolizando “uma casa para todos”.
Abraão e Sara abriram sua tenda como uma casa para três
estrangeiros, que depois revelaram ser anjos de Deus
(Gênesis 18). Ao criar uma casa para todos, seu ato de
hospitalidade radical tornou-se uma fonte de grande
benção.
A tenda de Abraão é um símbolo do nosso chamado ecumênico para praticar o cuidado
da criação como um ato de hospitalidade radical, salvaguardando um lugar para todas as
criaturas, humanas e “mais-que” humanas, em nossa casa comum, a casa (oikos) de
Deus.
Neste Tempo da Criação, pense em criar uma “tenda de Abraão” no jardim da igreja ou
algum espaço verde como sinal de hospitalidade para todos os excluídos e excluídas. As
comunidades podem ser convidadas para orar com ou pelos vulneráveis da comunidade.
Outra opção é trazer partes da criação para dentro da tenda para rezar com você. A
tenda também pode estar presente como um símbolo durante eventos ou no louvor
durante o Tempo da Criação, como símbolo da intenção da comunidade em criar uma
casa para todos.
A tenda de Abraão muito provavelmente era aberta de diversos lados, para que
qualquer pessoa passando por ali se sentisse bem-vinda. A tenda costuma ser um
emblema do diálogo, especialmente entre religiões monoteístas que surgiram de
Abraão. Hoje é um sinal do nosso chamado inter-religioso e interdisciplinar para
criar espaços seguros de diálogo e discernimento.
A tenda representa um lutar de abrigo ou refúgio. Ela nos liga aos sem-teto, refugiados
e todos que estão em movimento deslocados pelos efeitos das mudanças climáticas. O
Salmo 84 nos lembra que na casa (oikos) de Deus, até o pardal encontra uma casa para
construir seu ninho e colocar seus ovos.
No Evangelho de João 1:14, lemos que “o Verbo se fez carne e armou sua tenda entre nós.” O
símbolo da tenda nos recorda como Jesus veio habitar entre nós como sinal do amor de
Deus. Amor é a raiz da nossa fé, que nos impulsiona a amar nosso próximo cuidando e
guardando a nossa casa comum.
A tenda também é um sinal de simplicidade. Especialmente entre os jovens, a tenda e a
mochila simbolizam o que é essencial, suficiente, viver apenas com o necessário e viajar
sem peso pelas terras. Como as pessoas nômades e seminômades hoje, Abraão e Sara
sabiam o que era ser vulnerável, dependendo da bondade do solo, respeitando seus
ritmos, vivendo em confiança. A tenda é um sinal do peregrino grato que sabe que
passamos por essa vida e nossa pegada deve ser leve sobre a Terra.
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Ideias para celebrar o Tempo da Criação
O Tempo da Criação é um período para renovar nossa relação com nosso Criador e
toda a criação através da celebração, da conversão e do compromisso. É um tempo
ecumênico anual onde oramos e agimos juntos como uma família cristã pela nossa
casa comum.
Existem várias formas de celebrar esse Tempo. A rede ecumênica do Tempo da Criação
sugeriu algumas ideias, que estão disponibilizadas abaixo. Acesse o site
TempoDaCriacao.org para mais ideias e campanhas, incluindo iniciativas para
denominações específicas.
Ao planejar o seu evento, não se esqueça de inscrevê-lo no site TempoDaCriacao.org.
Após a inscrição, seu evento será exibido no mapa global do Tempo da Criação para
inspirar outras pessoas e aumentar a participação. Também entraremos em contato
com você por e-mail para fornecer mais materiais de apoio.
Seja qual for a forma escolhida para celebrar, compartilhe a sua experiência

Fotos e vídeos
● Lembre-se de tirar fotos da sua comunidade em ação. Suas fotos serão
compartilhadas com pessoas ao redor do mundo e podem inspirar orações e
ações para proteger a criação. (Peça o consentimento das pessoas para
compartilhar sua imagem e tente não tirar fotos de crianças sem a permissão dos
pais/guardiões). Carregue as fotos em TempoDaCriacao.org.

Redes sociais e blogs
● Publique fotos e histórias ao decorrer do planejamento e durante sua celebração.
Não se esqueça de usar a hashtag #TempoDaCriação, para que as suas
publicações apareçam no site.
● Junte-se à nossa Comunidade no Facebook (em inglês) e compartilhe as suas
experiências.
● Escreva um blog sobre como foi a celebração do Tempo da Criação na sua comunidade.

Oração e louvor
A oração é a parte central de nossas vidas como cristãos e cristãs. Quando nos unimos
em oração, aprofundamos a nossa fé e recebemos os dons do Espírito Santo. Como
Jesus nos ensinou, “onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu
no meio deles” (Mateus 18:20).
As seguintes sugestões vão ajudar você a montar o momento de oração ou de
louvor durante o Tempo da Criação.
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Organize um momento de oração ecumênico
Organizar um momento de oração é uma forma simples e bela de celebrar o Tempo da
Criação. Embora qualquer momento de oração dentro da sua própria igreja seja
bem-vindo, essa é uma oportunidade maravilhosa de se unir aos cristãos e cristãs de
outras denominações ou redes.
Se tiver interesse, entre em contato com comunidades cristãs de denominações
diferentes da sua e convide a liderança religiosa correspondente para participar da
organização de um momento de oração ecumênico para o Tempo da Criação. Caso envie
o convite por e-mail, inclua também o link para o site do Tempo da Criação e
informações sobre a celebração.
À luz do tema deste ano, veja como você pode incluir intencionalmente as necessidades
e participação dos mais vulneráveis em sua comunidade. Considere também fazer uma
coleta para apoiar uma causa específica.
Comece pelo checklist do evento. Peça para que todas as comunidades participantes
divulguem o momento de oração. O evento terá mais participação com uma ampla
divulgação nas redes sociais e conteúdo impresso e online, tornando-se uma celebração
dinâmica e diversificada. Modelos de panfletos, comunicados e avisos estão online.
Nomeie um ou mais membros do clero das igrejas participantes para conduzir o
momento de oração.
O momento de oração descrito abaixo neste Guia de Celebração foi desenvolvido para o
Tempo da Criação 2021. Você pode usar e adaptar para o seu contexto.
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Momento de oração ecumênico
para o Tempo da Criação
Um grupo de trabalho ecumênico criou uma ordem de oração baseada no tema deste
ano, Uma casa para todos? Encorajamos você a usar este modelo de momento de oração
para marcar o início e o encerramento do Tempo da Criação, em eventos que você
organize durante esse período, ou para incorporar no culto de louvor da sua comunidade
durante esse tempo.
Além dos diversos recursos ecumênicos, o momento de oração de 2021 é composto
por orações da tradição de cristãos indígenas. Nesse contexto, a frase “as pessoas” é
uma referência a todas as espécies, minerais e até estrelas nos céus. Entre essas
pessoas estão as pessoas humanas, as pessoas plantas, as pessoas quadrúpedes,
voadoras e nadadoras, as pessoas pedras, as pessoas estrelas e mais. Todas as
“pessoas” devem encontrar sua casa no oikos de Deus.
Ao planejar o seu momento de oração, considere montar uma “tenda de Abraão” no
meio desse momento como símbolo da intenção da comunidade em criar uma casa para
todos. Você também pode criar um espaço com itens naturais que representem a terra e
outras “pessoas” da comunidade amada que chamam o seu local de “casa”.
Você pode acessar o texto completo do momento de oração neste link para o
documento online, ou no anexo ao final deste Guia de Celebração.

Integre temas da criação e da Tenda de Abraão nas liturgias dominicais
Encoraje seu pastor/pároco a pregar um sermão sobre a criação ou integrar temas da
criação nas orações ou nos estudos bíblicos durante o Tempo da Criação. A cada
semana, o lecionário oferece uma oportunidade para explorar os temas do Tempo da
Criação. Aqui você encontra reflexões sobre as leituras do Antigo Testamento, Salmos,
das Epístolas e do Evangelho para cada semana durante o Tempo da Criação. Mais
ideias se encontram em http://sustainable-preaching.org/sermon-suggestions/
Considere como temas da criação podem ser incorporados em outros aspectos do
momento de oração, como na procissão, ofertório, orações eucarísticas, mensagens
para crianças e mais.
Pense em criar uma “tenda de Abraão” na igreja ou no jardim da igreja como sinal de
hospitalidade para com todos os seres que são excluídos. As comunidades podem ser
convidadas a rezar com e pelos mais vulneráveis da comunidade. A tenda pode estar
presente nas liturgias ou eventos ao longo do Tempo da Criação como símbolo da
intenção da comunidade em criar uma casa para todos.
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Realize o seu momento de oração ao ar livre
Para celebrar a criação de Deus em sua totalidade, se possível, é bom levar nossa
adoração ao ar livre para estarmos em contato com a criação de Deus - que já O adora
com eloquência, uma vez que toda criatura, montanha, rio e planta adora o Senhor
simplesmente por cumprir o propósito pelo qual Deus os criou. Você pode escolher um
local de importância ambiental. Caso seja um local de grande beleza natural, o foco deve
ser em agradecer a Deus e nos comprometer em proteger este local e outros também.
Caso seja um local de degradação ambiental, nosso foco deve ser em confessar nossos
pecados ambientais e nos comprometer com ações de cura e restauração.
● Dependendo do estilo de adoração e do clima, organize um momento de oração
informal ou um breve momento eucarístico que possa ser incorporado no
momento de oração oferecido neste Guia de Celebração, ou outras liturgias
centradas na criação.
● Para o ofertório, peça que adultos e crianças reúnam símbolos da natureza e os
levem ao altar como “frutos da terra e do trabalho humano”, juntamente com o
pão e o vinho.
● Inclua um momento de silêncio para ouvir e se unir, sem proferir nenhuma
palavra, aos sons de adoração da criação.
● No lugar do sermão, dividam-se em grupos para um rápido estudo bíblico.
● Crie uma “tenda de Abraão” na igreja ou no jardim de igreja como sinal de
hospitalidade para com todos os seres que são excluídos. As comunidades
podem ser convidadas a rezar com e pelos mais vulneráveis da comunidade. A
tenda pode estar presente nas liturgias ou eventos ao longo do Tempo da
Criação como símbolo da intenção da comunidade em criar uma casa para todos.

Organize uma caminhada ou peregrinação com a criação
Você pode escolher organizar uma caminhada contemplativa ao ar livre para meditar
sobre o dom da criação de Deus e nossa resposta a uma comunhão mais profunda com
toda a vida. Você pode organizar uma peregrinação a um local ecológico significativo ou
um local que testemunha injustiça ecológica ou social. Vocês podem estudar temas
ecológicos nas Escrituras, ou realizar orações como o rosário ecológico, enquanto
caminham. Sua peregrinação também pode culminar num momento de oração ou na
Contemplação da Terra.

Motive sua ecologia local através desta Contemplação da Terra:
Uma contemplação é uma maneira de observar um objeto ou ser com um
maravilhamento em oração. Através de perguntas, convidamos você a refletir sobre a
presença de Deus e a bondade daquilo que você observa. Durante este Tempo da
Criação, considere contemplar uma parte da sua ecologia local. Este é um exercício
que você pode fazer a sós ou em grupo.
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Escolha um local natural ou agrícola para contemplar. Uma floresta. Um rio. Uma rua
na cidade que tenha área natural. Um parque urbano. Um campo de alguma fazenda.
Um morro. Encontre um local confortável para descansar neste local ou perto dele.
Entre em oração da maneira que for mais natural para você. Quando estiver pronto/a,
este recurso guiará você nessa prática espiritual. Você pode seguir o link para o site ou
ver o anexo no final deste Guia de Celebração.

Encoraje estilos de vida sustentáveis
Faça mudanças sustentáveis no estilo de vida em um nível individual
O Tempo da Criação é um ótimo momento para refletir sobre como nossos estilos de vida
afetam o ambiente e discernir como nos comprometer com estilos de vida mais
sustentáveis. A boa notícia é que optar por estilos de vida mais sustentáveis em apenas
algumas áreas faz muita diferença no geral. Como diz o ditado, “Vivamos com
simplicidade para que outros possam simplesmente viver.” Viver com simplicidade é uma
forma de garantir que nosso planeta seja realmente uma casa para todos.
● Calcule sua pegada de carbono usando uma calculadora online como esta
● Junte-se ao desafio de sustentabilidade do Tempo da Criação que inclui temas
semanais relacionados à alimentação, energia, consumismo e transporte. (confira
o site do Tempo da Criação para mais detalhes)
● Mobilize um pequeno grupo de pessoas na sua comunidade para unir-se a
você para rezar, refletir e apoiar uns aos outros

Faça mudanças sustentáveis em um nível institucional
As mudanças em nível institucional podem ter um grande impacto e resultar em reduções
tangíveis dos impactos ambientais negativos.
● Coloque em prática o Mapa para Congregações, Comunidade e Igrejas para
uma Economia de Vida e Justiça Ecológica desenvolvido pelo Conselho
Mundial de Igrejas para mudar a maneira como lidam com a economia e o
entorno ecológico.
● Conduza uma auditoria energética dos estabelecimentos da sua instituição para
ver se as áreas principais como aquecimento, luz, ventilação e insolação
oferecem oportunidades para reduções imediatas na emissão de carbono.
● Muitas redes de Igrejas agora têm plataformas para apoiar famílias, igrejas e
congregações que querem mudanças sustentáveis. A Rocha desenvolveu a
Eco-Igreja. A Igreja Episcopal tem este compromisso. O Vaticano está lançando
uma “Plataforma de Ação Laudato Si” interativa, que apoiará instituições
católicas e famílias para reverem seus impactos e agir em diversas áreas.
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Realize um evento sustentável
● Organize uma limpeza de praia ou água durante o Dia Internacional de Limpeza
Costeira em setembro. A Rocha oferece um kit para organizar uma limpeza de
praia.
● Leve sua ação de limpeza um passo além incluindo uma auditoria de marcas
plásticas, uma iniciativa de ciência cidadã organizada pelo Break Free from
Plastics que envolve contar e documentar as marcas encontradas nos resíduos
plásticos coletados na limpeza para ajudar a identificar as empresas responsáveis
pela poluição plástica.
● Organize um evento educacional em que você ofereça uma refeição boa para o clima!
● Comece um jardim comunitário que apoie e convide a comunidade local a
participar. Veja aqui como criar o seu jardim climático.
● Considere fazer um evento de plantio de árvores ecumênico que incorpore um
momento de oração. Orientação sobre como selecionar uma árvore e o local, se
encontra aqui. Você pode vincular isso ao evento sustentável de 75 árvores para
apoiar a Iniciativa da ONU sobre Mudanças Climáticas
● Desenvolva ou cuide de um habitat saudável para ajudar a restaurar terras locais
e apoiar a biodiversidade local como este Saint Kateri Habitat. Mais informações
estão disponíveis aqui no kit do World Wildlife Fund Biodiversity.

16

Advocacy: Participe em campanhas
que pedem por uma restauração
ecológica
O tema do Tempo da Criação 2021 é Uma casa para todos?: Renovando o Oikos de
Deus. Este tema se alinha ao chamado global de reconhecer que “ao Senhor pertence a
terra e tudo o que nela se contém.” Isto significa que cada criatura pertence à
comunidade da Terra e toda a comunidade pertence ao Criador, e somos chamados
como guardiões e guardiãs para cuidar da nossa casa comum de forma ecológica
sustentável e integral. O ano de 2021 é um “super ano” para ações audaciosas serem
feitas sobre as duas crises do colapso do clima e da biodiversidade, além da pandemia
global que dominou nossa casa comum. Todas essas crises foram causadas por
excessos humanos e falta de cooperação. Vários artigos científicos determinaram que a
destruição dos sistemas naturais aumenta a probabilidade de pandemias futuras como
a Covid-19. Este ano é um momento crucial para negociar objetivos ambiciosos e
impulsionar a implementação das negociações internacionais nas duas Conferências
das Partes (COP) da ONU; a primeira em outubro sobre a biodiversidade e a segunda
em novembro sobre mudanças climáticas.
A primeira COP em 11-24 de outubro de 2021 é a Convenção sobre Biodiversidade (COP
15), onde o Quadro Global de Biodiversidade Pós-2020 será negociado à luz da
comunidade global falhando em alcançar os objetivos de Aichi sobre o gerenciamento
da biodiversidade estabelecido há dez anos. A segunda reunião será de 1-12 de
novembro de 2021, é a COP26 sobre mudanças climáticas onde novos compromissos
nacionais para combater a crise climática sob o Acordo Climático de Paris devem ser
feitos. As graves crises que estas COPs devem abordar estão profundamente e
integralmente ligadas, e isso diz respeito também às suas soluções.
Aqui estão algumas demandas principais para os governos relacionadas a essas COPs:
● Garantir direitos humanos, justiça social e integridade da criação estão no centro
da resposta às crises do clima, da saúde pública e da biodiversidade.
● Governos devem implementar soluções que não priorizem o lucro, mas sim a
proteção das pessoas, do planeta e de toda a natureza, incluindo os
ecossistemas naturais. Soluções devem priorizar as necessidades dos pobres e
marginalizados.
● Todos os governos devem se comprometer a não mais perda de
biodiversidade, com a recuperação mundial da biodiversidade de 2030 em
diante.
● Todos os governos devem agir com urgência para limitar o aquecimento ao
objetivo de 1,5°C e estabelecer legislações, políticas e medidas para alcançar esse
objetivo de forma sustentável.
● Governos devem estabelecer políticas e legislações para alcançar as emissões zero
líquidas globais o quanto antes, o que inclui desinvestir em combustíveis fósseis e
investir em energias renováveis e naturais para todos, e conservar e restaurar os
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ecossistemas naturais. Países com altas emissões devem guiar de acordo com o
princípio das responsabilidades comuns mas diferenciadas.
● Governos devem colocar soluções de carbono neutro e naturais no centro de suas
ações pelo clima, especialmente para melhorar a resiliência das comunidades,
incluindo pessoas indígenas e países com impactos climáticos, baseado na
preservação e restauração local do ecossistema.
● As finanças climáticas devem ser ajustadas com urgências para os países
pobres e vulneráveis e as comunidades na linha de frente da crise climática.
Mais detalhes das demandas para a COP15 e COP26 encontram-se no site do Tempo
da Criação.

Ações
Estamos em um momento de kairós para todos os cristãos e cristãs se unirem em
unanimidade para apoiar objetivos mais audaciosos para salvar nossa casa comum. Já
que ambas as COPs serão realizadas após o Tempo da Criação, não poderíamos pedir
por um momento mais propício para agir.
Propomos as seguintes ações conjuntas que podem fazer com que as igrejas cristãs
apoiem os esforços de advocacy para resultados justos e ambiciosos pela
biodiversidade e pelo clima no próximo ano.

1. Participe de uma campanha global de advocacy
● Participe da campanha ‘Orar e Agir pela Justiça Climática’, rumo à COP26
https://www.prayandact4climate.org/. Esta campanha reúne pessoas de fé para
orar e agir pela justiça climática.
● Participe da petição católica sobre a crise climática e a biodiversidade rumo à
Cúpula da Biodiversidade, COP15, e à Cúpula do Clima, COP26.

2. Ajude no engajamento local
● Tomadores de decisão locais, como prefeitos, conselheiros, lideranças da igreja,
membros de governos nacionais ou parlamentos, e outros, podem estar
envolvidos em processos de decisão que afetam o clima e a biodiversidade. Você
pode influenciar as decisões locais e globais se comunicando com os tomadores de
decisão locais e nacionais sobre essas questões. Telefone para seus escritórios,
envie um e-mail, ou organize uma reunião com eles para informar suas
preocupações.
● Considere desenvolver uma declaração sobre suas preocupações com o clima e a
biodiversidade. As declarações podem ser compartilhadas com os tomadores de
decisão e as mídias ao longo do Tempo da Criação para deixar claro que tipo de
ação é necessária para abordar essas crises. Pontos de discussão estão disponíveis
no site do Tempo da Criação.
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● Mais recursos com ideias sobre como organizar engajamento de advocacy (online,
offline, reuniões e eventos de alto nível, reuniões e eventos de base), como o Guia
da Federação Luterana Mundial, O papel crítico de agentes religiosos sobre a
discussão nacional sobre o clima: Entendendo as Contribuições Nacionais
Determinadas, que estará disponível no site ao longo do Tempo da Criação.

3. Participe de uma mobilização
● Jovens e seus apoiadores de diversas gerações estão se unindo em greves
globais no movimento conhecido como Fridays for the Future [sextas pelo
futuro]. A mobilização pública envia uma mensagem poderosa aos tomadores de
decisão de que a mudança é necessária. Acesse Fridays for the Future ou
Geração Laudato Si’, o movimento de jovens católicos e católicas, para mais
informações sobre as greves. Você também pode organizar sua própria
demonstração em sua escola, igreja ou edifício do governo, para conscientizar as
pessoas sobre essas questões.

4. Encoraje as instituições a desinvestir
● Apesar da crise climática e ecológica causada pela queima de combustíveis fósseis,
muitas instituições continuam investindo seu dinheiro na produção dos
combustíveis fósseis. Participe da campanha para o desinvestimento das
instituições em combustíveis fósseis, e investimento de suas finanças em energias
renováveis: campanha Operation Noah’s Bright Now, e a campanha Big Shift
Global.

Compartilhe o seu trabalho de advocacy
● Acompanhe as campanhas em nossos perfis do Facebook e Twitter, e amplifique
nossas demandas de advocacy em suas redes sociais usando #TempoDaCriação.
Além disso, participe do grupo público do Tempo da Criação para inspiração e
novidades, e para compartilhar seus eventos e experiências.
● Compartilhe fotos, poemas e desenhos sobre o clima, a biodiversidade e as
mudanças pós-COVID em sua comunidade para contar sua história sobre a
natureza ao seu redor e sua relação com a criação.
● Escreva um blog sobre a atividade que você organizou ou em que participou,
ou sobre o significado do Tempo da Criação para você e compartilhe
conosco.
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Calendário global de eventos
Enquanto a comunidade cristã ao redor do mundo celebra o Tempo da Criação à sua
maneira, alguns eventos apresentam oportunidades para unir todas as comunidades
juntas, e você pode acessá-los através do calendário global de eventos do Tempo da
Criação. Convidamos você especialmente para participar de dois momentos de oração
online que vão marcar a abertura e o encerramento do Tempo da Criação.

1 de setembro: Momento de Oração Online pelo Dia da Criação/Dia
Mundial de Oração pela Criação
O Dia da Criação, também chamado de Dia Mundial de Oração pela Criação, abre o
Tempo da Criação todos os anos. O Papa Francisco, o Patriarca Bartolomeu, o Conselho
Mundial de Igrejas, e muitas outras lideranças chamam os fiéis para celebrarem. As
lideranças cristãs vão se reunir em Assis para um momento de oração ecumênica. Em
nível global, cristãos e cristãs são convidados a participar do momento de oração online
para nos unir em uma celebração jubilosa pela nossa casa comum. Mais informações se
encontram em TempoDaCriacao.org.

4 de outubro: Dia de São Francisco
Muitas tradições vêem São Francisco como uma inspiração e guia para aqueles e
aquelas que protegem a criação. Dia 4 de outubro é a festa de São Francisco e o último
dia do Tempo da Criação. Os fiéis ao redor do mundo se unem no momento de oração
online para refletir sobre como São Francisco inspira sua jornada espiritual e para
celebrar nossa jornada de um mês juntos. Você encontra informações para inscrição
nesse momento de oração no site do Tempo da Criação e nas redes sociais.

Siga-nos nas redes sociais
Acompanhe-nos em oração e reflexão, e compartilhe as notícias sobre sua celebração nas
redes sociais. Uma comunidade de apoio global está se formando no Facebook e Twitter.
Participe da comunidade global usando #TempoDaCriação no Twitter, Instagram, e
Facebook. Posts com a hashtag podem aparecer no site do Tempo da Criação.
Convidamos você a curtir e seguir o Tempo da Criação no Facebook e Twitter, assim
como participar do grupo público do Tempo da Criação para receber as novidades
inspiradoras e participar das conversas.
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Sobre o Tempo da Criação
O Tempo da Criação é a época do ano em que os 2,2 bilhões de cristãos e cristãs no
mundo inteiro são convidados a orar e cuidar da criação. É comemorado anualmente de
1 de setembro a 4 de outubro.
O Tempo da Criação une a família cristã global em torno de um propósito comum.
Também oferece flexibilidade para celebrar momentos de oração e participar de diversas
ações pelo cuidado com a criação.

História
O dia 1 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, e pelo Papa Francisco
na Igreja Católica Apostólica Romana em 2015.
Nos últimos anos, muitas igrejas cristãs começaram a celebrar o “Tempo da Criação”
entre 1 de setembro a 4 de outubro, além da Festa de São Francisco, que é observada
por algumas tradições ocidentais. São Francisco é autor do Cântico das Criaturas e o
santo católico padroeiro da ecologia.
Várias declarações dos últimos anos convocaram os fiéis a observar este período de um
mês, tais como os Bispos Católicos das Filipinas em 2003, a Terceira Assembleia
Ecumênica Europeia de Sibiu em 2007 e o Conselho Mundial de Igrejas em 2008.

O Comitê Diretivo
À medida que a necessidade urgente de solucionar a crise ambiental continua a
crescer, as igrejas cristãs são chamadas a fortalecer sua resposta unificada. O comitê
diretivo ecumênico do Tempo da Criação se uniu para fornecer recursos com o intuito
de capacitar os cristãos e cristãs a responderem à nossa fé, cada qual segundo sua
própria denominação, durante este tempo compartilhado de ação e reflexão.
O comitê diretivo é composto por: Conselho Mundial de Igrejas, Federação Luterana
Mundial, Dicastério do Vaticano para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral,
Aliança Evangélica Mundial, Movimento Laudato Si’, Rede Ambiental da Comunhão
Anglicana, Rede Lausanne para o Cuidado da Criação, Comunhão Mundial das Igrejas
Reformadas, Rede Ambiental Cristã Europeia, ACT Alliance e Christian Aid.
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Como uma rede ecumênica, somos inspirados pelo apelo urgente do Papa Francisco em sua
carta encíclica, Laudato Si’, “a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos construindo o
futuro do planeta”, pois “precisamos de uma nova solidariedade universal” em que os mais
vulneráveis são apoiados e capacitados com dignidade. Nós convidamos você a se juntar a nós
nesses esforços.
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