O CUIDADO COM A CRIAÇÃO

TEXTOS BÍBLICOS
ROMANOS 8:18-23
Porque para mim tenho por
certo que as aflições deste
tempo presente não são para
comparar com a glória que
em nós há de ser
revelada. Porque a ardente
expectação da criatura
espera a manifestação dos
filhos de Deus. Porque a
criação ficou sujeita à
vaidade, não por sua vontade,
mas por causa do que a
sujeitou, na esperança de que
também a mesma criatura
será libertada da servidão da
corrupção, para a liberdade
da glória dos filhos de
Deus. Porque sabemos que
toda a criação geme e está
juntamente com dores de
parto até agora. E não
só ela, mas nós mesmos, que
temos as primícias do Espírito,
também gememos em nós
mesmos, esperando a
adoção, a saber, a redenção
do nosso corpo.

Deus estabeleceu 3 tipos de relacionamentos
fundamentais para os seres humanos.
1. Relacionamento com Deus.
Ele fez o homem à sua própria imagem e
semelhança.
2. Relacionamento homens com homens.
A raça humana é plural desde o início.
3. Relacionamento homem com a boa
terra e as criaturas sob as quais ele os
estabeleceu.
OS TRÊS RELACIONAMENTOS FORAM
DISTORCIDOS PELA QUEDA!
Adão e Eva foram banidos da presença
do Senhor; culparam um ao outro pelo
que aconteceu; e a boa terra foi
amaldiçoada devido à desobediência.
Romanos 8:18-23
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O PLANO DE RESTAURAÇÃO

TEXTOS BÍBLICOS

SALMO 24:1
“Ao Senhor pretence a terra.”

SALMO115:16
“E a terra, deu-a ele aos filhos
dos homens.”

O plano de Deus de restauração inclui não
apenas a nossa reconciliação com Deus e
com o próximo, mas também com a criação.
Assim como nossa compreensão do destino
final de nosso corpo, influencia o que
pensamos sobre o corpo que temos, nossa
compreensão do novo céu e nova terra
deve influenciar e aumentar a consideração
que temos pela terra agora.
Qual, então deveria ser nossa atitude para
com a terra?
Salmo 24:1
Salmo 115:16

As afirmações de que “ao Senhor pertence a
terra e a deu-a ele aos filhos dos homens e se
completam, não se contradizem.
A terra pertence a Deus por causa da
criação e a nós por causa da delegação.
Não significa que ao delegá-la a nós ele
abdicou de seus direitos sobre ela. Deus nos
deu o direito de preservar e desenvolver a
terra em seu favor.
Como então devemos nos relacionar com a
terra?
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Se sempre lembrarmos de que ela foi
criada por Deus e delegada a nós,
evitamos 2 extremos.

TEXTOS BÍBLICOS
GÊNESIS 1:26-28
E disse Deus: Façamos o
homem à nossa imagem,
conforme a nossa
semelhança; e domine
sobre os peixes do mar, e
sobre as aves dos céus, e
sobre o gado, e sobre toda
a terra, e sobre todo réptil
que se move sobre a
terra. E criou Deus o homem
à sua imagem; à imagem
de Deus o criou; macho e
fêmea os criou. E Deus os
abençoou e Deus lhes disse:
Frutificai, e multiplicai-vos, e
enchei a terra, e sujeitai-a; e
dominai sobre os peixes do
mar, e sobre as aves dos
céus, e sobre todo o animal
que se move sobre a terra.

1. Evitar a Deificação da Natureza
PANTEÍSTA
Evitar a unificação do Criador com a
Criação. Nós respeitamos a natureza porque
Deus a fez; não a reverenciamos como se ela
fosse Deus.
2. Evitar a exploração exaustiva da
natureza
Não significa tratá-la com veneração como
se fosse Deus e nem com arrogância, como
se nós fossemos Deus.
Deus comissionou a raça humana para
“dominar” sobre a terra e sujeitá-la.
Gênesis 1:26-28
Seria um absurdo imaginar que aquele que
criou a terra entregou-a a nós para que fosse
destruída.

DEVEMOS COOPERAR COM DEUS
Nós fazemos parte da criação e somos tão
dependentes do Criador quanto todas as
criaturas.
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TEXTO BÍBLICO

Se o cuidado com a criação refletirá amor
pelo Criador, ao cuidarmos da natureza
estamos expressando adoração ao Criador.

A CRISE ECOLÓGICA

• O Crescimento populacional acelerado
no mundo.
1804 – 1 bilhão de pessoas
2000 – 6,8 bilhões de pessoas
2050 – 9,5 bilhões de pessoas
Como será possível alimentar tantas pessoas,
especialmente quando cerca de um quinto
delas hoje não possuem condições básicas
de sobrevivência.
• O Descarte de Lixo.
No Reino Unido, a cada 3 meses, uma
pessoa comum produz o equivalente ao seu
próprio peso em lixo.
• Mudanças Climáticas.
De todas as ameaças globais que o nosso
planeta enfrenta, essa é a mais séria.
É impossível não perceber que todo nosso
planeta está ameaçado.

O QUE DEVERIAMOS FAZER?

4

O QUE O DISCÍPULO RADICAL PODE FAZER
PARA CUIDAR DA CRIAÇÃO?

• Escolher formas sustentáveis de energia
quando é viável.
• Desligar aparelhos em desuso.
• Sempre que possível, comprar alimentos
e mercadorias que tenham diretrizes
ambientais eticamente saudáveis.
• Evitar o consumo demasiado de água.
• Reciclar o máximo possível.
É totalmente inexplicável ouvir alguns cristãos
afirmarem que amam e adoram a Deus, que
são discípulos de Jesus, mas, mesmo assim,
não se preocupam com a terra.
Que nosso cuidado com a criação reflita
nosso amor pelo criador.
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ANOTAÇÕES:

OITO CARACTERÍSTICAS DO
DISCIPULADO CRISTÃO.
1. Inconformismo
2. Semelhança com Cristo
3. Maturidade
4. Cuidado com a criação
5. Simplicidade
6. Equilíbrio
7. Dependência
8. Morte
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