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INTRODUÇÃO 
 

Obrigado por compartilhar o Tempo da Criação com toda a sua comunidade. Todos os anos, de 

1º de setembro a 4 de outubro, a família cristã se une para esta celebração mundial com ações 

e orações pelo cuidado da nossa casa comum. 

Como seguidores de Cristo em todo o 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 nos alegramos com esta oportunidade de cuidar de nossa casa comum e de nossos 

irmãos e irmãs. 

O tema escolhido para este ano é a biodiversidade, a teia de vida de Deus. Portanto, nós o 

convidamos a pensar no valor único de cada criatura na complexa e maravilhosa teia de vida de 

Deus. 

Neste guia, você aprenderá sobre o Tempo da Criação e como celebrá-lo. Mais recursos, 

incluindo seminários, momentos de oração, um grupo no Facebook e fotos, encontram-se 

disponíveis on-line. Visite o site Tempo da Criação e tenha acesso a todos os materiais. 

 

 

COMITÊ DIRETIVO DO TEMPO DA CRIAÇÃO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://seasonofcreation.org/pt/home-pt/
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CONVITE DOS LÍDERES RELIGIOSOS À PARTICIPAÇÃO 

NO TEMPO DA CRIAÇÃO 
 

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 

“Vou fazer uma aliança convosco e com tua posteridade, assim como com todos os seres vivos 

que estão convosco… na terra.” Gênesis 9:9-10 

Nós somos parte de uma teia de vida maravilhosamente complexa e única, tecida pelas mãos de 

Deus. Todos os anos, de 1º de setembro a 4 de outubro, a família cristã celebra a boa dádiva da 

criação. Essa comemoração global teve início em 1989, com o reconhecimento do dia de oração 

pela criação por parte do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, sendo hoje adotada por toda 

a comunidade cristã. 

Durante o Tempo da Criação, nos unimos como uma só família em Cristo, celebrando os elos que 

partilhamos uns com os outros e com “todo os seres vivos da Terra” (Gênesis 9:10). A família 

cristã celebra o Tempo da Criação com oração, refletindo sobre como habitar nossa casa comum 

de forma mais sustentável e fazendo ouvir sua voz na esfera pública. 

Neste Tempo da Criação, oferecemos nossas reflexões acerca da própria teia de vida, na 

esperança de que possamos gerar maior contemplação e respostas mais profundas entre nós, 

irmãos e irmãs. Nós o fazemos em espírito cristão, reconhecendo que a criação foi entregue como 

dádiva a todos nós, e que somos chamados a partilhar a responsabilidade de protegê-la. 

As Escrituras se iniciam com a afirmação divina de que tudo na criação é “muito bom” e, como 

guardiões da criação de Deus, nós somos chamados a proteger e cultivar essa dádiva (Gênesis 

1:28, 30; Jeremias 29:5-7). Cada espécie e, de fato, toda a criação, é preciosa, pois foi feita por 

Deus. Tudo reflete um aspecto de Deus. “Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Feitas, 

todas, com sabedoria, a terra está cheia das coisas que criaste” (Salmo 104:24). 

É por isso que lamentamos o fato de as criaturas de Deus estarem desaparecendo da Terra num 

ritmo que mal podemos entender. De humildes insetos a majestosos mamíferos, de plânctons 

microscópicos a árvores imponentes, plantas e animais do domínio de Deus estão se tornando 

extintos, para nunca mais ser vistos novamente. 

Essa devastação é, em si, uma trágica perda. Nós contemplamos essa perda e pedimos que ela 

tenha fim. Também oramos por justiça, pois os mais vulneráveis dentre nós são os que mais 

sofrem com o desfazer da teia de vida. Nossa fé nos pede para responder a essa crise com a 

urgência da clareza moral. 
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Nós incentivamos toda a família cristã a se juntar a nós neste momento especial de oração, 

reflexão e ousadia para preservar a criação em toda a sua complexidade e especificidade. Este 

ano, em especial, trará a oportunidade de unirmos nossas vozes em ocasiões como o Congresso 

Mundial para Conservação da Natureza em junho, a cúpula climática da ONU em setembro, o 

Sínodo da Amazônia em outubro, e a conferência da ONU pelas mudanças climáticas em 

novembro. 

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). Na esperança nascida da graça, oramos para que o Senhor, 

que é nosso Criador, Sustentáculo e Redentor, toque nossos corações e a família humana neste 

Tempo da Criação. 

Na graça de Deus 
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MEMBROS DO COMITÊ CONSULTIVO DO TEMPO DA 

CRIAÇÃO: 
 

 

V Bispo Marc Andrus, Diocese Episcopal da Califórnia 

Rev. Ed Brown, Cuidado da Criação e Catalisador da Lausanne para o Cuidado da Criação 

Dra. Celia Deane-Drummond, Diretora, Instituto de Pesquisa Laudato Si’, Campion Hall, 

Universidade de Oxford, Reino Unido 

Monsenhor Bruno-Marie Duffé, Secretário, Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento 

Humano Integral no Vaticano 

Rev. Norm Habel, Projeto Tempo da Criação, Adelaide 

Bispo Nick Holtam, Bispo de Salisbury, Presidente do Grupo de Trabalho Ambiental da Igreja 

da Inglaterra 

Pe. Heikki Huttunen, Secretário Geral, Conferência das Igrejas Europeias 

Dr. Hefin Jones, Comitê Executivo, Comunhão Mundial das Igrejas Reformadas 

Serafim Kykotis, Arcebispo da Igreja Ortodoxa Grega em Zimbábue e Angola 

Bispo Mark Macdonald, Bispo Anglicano de Nativos Indígenas, Igreja Anglicana do Canadá 

Pe. Martin Michalíček, Secretário Geral, Conselho das Conferências Episcopais da Europa 

Ms. Necta Montes, Secretária Geral, Federação Mundial de Alunos Cristãos 

Irmã Patricia Murray, Secretária Executiva, União Internacional de Superioras Gerais 

Dr. Alexandros K. Papaderos, Conselheiro dos Patriarcados Ecumênicos de Constantinopla 

Dr. Paulo Ueti, Conselheiro Teológico, Diretor Regional da América Latina na Aliança Anglicana 

e membro da campanha Renovar Nosso Mundo – Brasil 

Dra. Ruth Valerio, Diretora Global de Advocacy e Influência, Tearfund, e membro da campanha 

Renovar Nosso Mundo 
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LISTA DO EVENTO 
 

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: 

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 seu pastor/reverendo 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 no site. 

Inicie a reunião agradecendo ao pastor/reverendo 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 dele. 

Atualize seu plano em resposta aos comentários do pastor/reverendo. Escolha 

uma data, hora e local para o evento em conjunto com a administração da igreja.  

Registre o seu evento no site Tempo da Criação. 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 à diretoria da igreja, 

professores das escolas bíblicas, equipe de louvor e artes, e líderes de outros 

departamentos e ministérios existentes em sua igreja. 

Caso organize um evento com outras igrejas cristãs, entre em contato com os 

líderes religiosos de outras denominações. Solicite uma reunião e apresente   

seu   plano   da   mesma   forma   como   fez   com   seu pastor/reverendo. 

http://seasonofcreation.org/pt/home-pt/
http://seasonofcreation.org/pt/home-pt/
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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 Tempo da Criação. 

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 seu pastor para fazer um comunicado no púlpito e distribuía panfletos 

após o culto/celebração. 

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 no site Tempo da Criação e envie para o 

e-mail 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 Tempo da Criação e no 

site Renovar Nosso Mundo.

http://seasonofcreation.org/pt/home-pt/
http://seasonofcreation.org/pt/home-pt/
http://seasonofcreation.org/pt/home-pt/
https://renewourworld.net/pt-br/
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TEMA DO TEMPO DA CRIAÇÃO 2019: TEIA DE VIDA 

Todos os anos, o comitê diretivo, que oferece recursos para celebrar o Tempo da Criação, sugere 

um tema. Este ano, o tema sugerido foi “A teia de vida: a biodiversidade como bênção de Deus”. 

Nós sugerimos esse tema porque ele nos ajuda a refletir sobre dois fatores essenciais acerca da 

criação: ela vem de Deus e nós temos um papel a desempenhar nela. 

Em Gênesis 9:12-13, “Deus disse: “Eis o sinal da aliança que eu faço convosco e com todos 

os seres vivos que vos cercam, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas 

nuvens, para que ele seja o sinal da aliança entre mim e a terra”. 

O livro de Gênesis se inicia com a afirmação divina de que tudo na criação é “muito bom” 

(Gênesis 1:31). Nós somos parte de uma teia de vida complexa, delicada e interdependente, que 

é criada, sustentada e redimida por Deus. A humanidade é chamada a refletir a imagem de Deus, 

reinando sobre as demais criaturas (Gênesis 1:26-28). A história de Noé inclui os planos 

redentores de Deus e uma aliança não apenas com a humanidade, mas com a Terra e todas as 

suas criaturas (Gênesis 9:8-17). No Novo Testamento, nós aprendemos que todas as coisas foram 

criadas por e para Cristo, dando especial valor a cada criatura (Colossenses 1.15-20). Os 

propósitos máximos de Deus da criação à recriação englobam tudo o que hoje chamamos por 

biodiversidade. 

O testemunho bíblico nos mostra que a teia de vida – isto é, a biodiversidade – não importa apenas 

porque o bem-estar humano depende de ecossistemas estáveis e dos serviços que estes têm a 

nos oferecer, tais como água limpa, alimentos, oxigênio, roupas e controle climático, além de 

todos os “recursos” que usamos da natureza. Em primeiro lugar, a biodiversidade importa porque 

Deus dá valor a cada espécie criada. Como bem declara a carta encíclica Laudato Si’: “Entretanto 

não basta pensar nas diferentes espécies apenas como eventuais ‘recursos’ exploráveis, 

esquecendo que possuem um valor em si mesmas… Por nossa causa, milhares de espécies já 

não darão glória a Deus com a sua existência, nem poderão comunicar-nos a sua própria 

mensagem. Não temos direito de o fazer” (Laudato Si’ 33).  

Hoje, o comportamento humano está destruindo a intrínseca criação de Deus em um ritmo sem 

precedentes. De acordo com o Living Planet Report 2018, houve um declínio de 60% nas 

populações selvagens em todo o mundo entre 1970 e 2014. E há várias razões para isso: 

desmatamento, destruição de habitats, mudanças climáticas e poluição do solo, da água e do ar, 

incluindo a poluição de plástico nos oceanos. 

A perda da biodiversidade não importa apenas porque todas as criaturas de Deus têm valor, mas 

também por uma questão de justiça. São os pobres e marginalizados que mais dependem da 

saúde dos ecossistemas, e são eles os mais gravemente afetados pela ruína dos sistemas naturais 

que sustentam a vida. Hoje, bilhões de pessoas enfrentam a perda de solos produtivos, de água 

https://wwf.panda.org/knowledge_hub/all_publications/living_planet_report_2018/
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limpa, florestas, peixes e recifes de corais, e essa perda da biodiversidade é o fator que mais 

causa migrações. Como a botânica queniana, Dra. Stella Simiyu, declara: “Os pobres das zonas 

rurais dependem diretamente dos recursos naturais. Estes são sua farmácia, seu supermercado, 

são, de fato, seu “posto de gasolina”, sua “companhia elétrica”, seu abastecimento de água. O 

que aconteceria com você se essas coisas fossem retiradas das suas redondezas? Portanto, não 

podemos nos dar ao luxo de não investir na conservação ambiental”. 

Sob o tema “A teia de vida: a biodiversidade como bênção de Deus”, o Tempo da Criação 2019 

incentiva a participação de igrejas e cristãos em todo o mundo para: 

• Celebrar a bondade da dádiva da criação em adoração, se inspirando nos Salmos e 

outros livros da Bíblia para se regozijar na glória do Criador. 

• Refletir sobre o mau tratamento que temos dado à criação, se arrepender de decisões  

tomadas e se comprometer com novos hábitos e práticas. 

• Aprender mais sobre a vida selvagem e a ecologia de nossas comunidades. 

• Ensinar às nossas comunidades sobre a teia de vida de Deus e comunicar a verdade de 

que podemos proteger as pessoas e nosso planeta. 

• Praticar a conservação da natureza em nossos lares, escolas, igrejas e espaços 

comunitários. 

• Fazer ouvir aqueles que não têm voz, defendendo a natureza em nossas comunidades 

natais e além. 

• Preparar-se para eventos globais de proteção da natureza, como o Congresso Mundial 

para Conservação da Natureza em junho, a cúpula climática da ONU em setembro, o 

Sínodo da Amazônia em outubro, e a conferência da ONU pelas mudanças climáticas em 

novembro.  
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ORAÇÃO PARA O TEMPO DA CRIAÇÃO 2019 
 

Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Feitas, todas, com sabedoria, a terra está cheia das 

coisas que criaste. Por tuas palavras, a terra produziu plantas que contêm semente segundo a 

sua espécie, as águas foram populadas por uma multidão de seres vivos, e a terra se encheu de 

aves debaixo do firmamento de céu, de animais selvagens, animais domésticos e todos os répteis 

que se arrastam sobre ela. 

Montanhas, planícies, rochedos e rios abrigam diversas comunidades e, com o passar das 

estações, Teu Espírito renova os ciclos de vida. 

Durante este Tempo da Criação, que possamos ver a preciosa diversidade que nos cerca. Iluminai 

nossas mentes para que possamos apreciar o delicado equilíbrio mantido por cada criatura. 

Inspirai-nos a conservar os preciosos habitats que nutrem essa teia de vida. 

Em nome Daquele que veio proclamar as boas-novas a toda a criação, Jesus 

Cristo. 

Amém.  
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IDEIAS PARA CELEBRAR O TEMPO DA CRIAÇÃO 

Há muitas formas diferentes de celebrar essa data. A rede cristã do Tempo da Criação sugeriu 

algumas ideias, que são disponibilizadas abaixo. Acesse o site Tempo da Criação e o site de 

Renovar Nosso Mundo para mais ideias e campanhas, incluindo iniciativas específicas para 

diferentes denominações. 

Ao planejar seu evento, não se esqueça de registrá-lo no site do Tempo da Criação. Após o 

registro, 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. 

Independentemente da forma escolhida de celebração, compartilhe sua experiência.  

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 site 

SeasonOfCreation.org/pt e para o e-mail 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, para que suas publicações apareçam em 

SeasonOfCreation.org/pt e nas redes sociais de Renovar Nosso Mundo. 

• Junte-se à nossa comunidade do Facebook (em inglês) e compartilhe suas experiências.  

• Conte no seu blog como foi a celebração do Tempo da Criação na sua comunidade. 

 

file:///D:/Backup-dez2018/Arquivos_PH/COMUNICAR/Renove%20o%20Nosso%20Mundo/Baú%20de%20conteúdo/Recursos%20-%20cartilhas%20e%20guias/TEMPO%20DA%20CRIAÇÃO/MATERIAL%202019/SeasonOfCreation.org/pt
https://renewourworld.net/pt-br/
https://renewourworld.net/pt-br/
file:///D:/Backup-dez2018/Arquivos_PH/COMUNICAR/Renove%20o%20Nosso%20Mundo/Baú%20de%20conteúdo/Recursos%20-%20cartilhas%20e%20guias/TEMPO%20DA%20CRIAÇÃO/MATERIAL%202019/SeasonOfCreation.org/pt
SeasonOfCreation.org/pt
SeasonOfCreation.org/pt
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ORAÇÃO E ADORAÇÃO 

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 tempo de oração pela criação. 

ORGANIZE UM TEMPO DE ORAÇÃO 

Organizar um momento de oração é uma forma simples e bela de celebrar o Tempo da Criação. 

Embora qualquer tempo de oração dentro da sua própria igreja seja bem-vindo, essa é uma 

oportunidade maravilhosa de se unir aos cristãos de outras denominações ou redes.  

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 tempo de oração para 

o Tempo da Criação. Caso envie o convite por e-mail, inclua também o link para o site 

SeasonOfCreation.org/pt e informações sobre a celebração. 

Comece pela lista do evento e peça que todas as comunidades participantes divulguem o tempo 

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 da liderança das igrejas participantes para conduzir o tempo de oração. 

Veja a seguir um exemplo de tempo de oração desenvolvido para o Tempo da Criação 2019 e 

que você pode usar e adaptar ao seu contexto:  

 

SeasonOfCreation.org/pt
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TEMPO DE ORAÇÃO PARA O TEMPO DA CRIAÇÃO 

ORAÇÃO INICIAL 

(No local em que será realizado o tempo de oração, você pode expor elementos naturais que 

representam a biodiversidade do meio ambiente local. Depois, recite esta oração): 

Nós nos reunimos em nome do Deus Trino, Criador, Redentor e Sustentáculo da Terra e de todas 

as criaturas! 

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. (Hildegarda de Bingen, século XIII) 

FRASES DE ABERTURA 

Um       Reunimo-nos à imagem do Criador 

Todos   que criou uma comunidade de amor. 

Um       Reunimo-nos em nome do Redentor 

Todos   que reconcilia toda a criação. 

Um       Reunimo-nos 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.  

 

https://drive.google.com/file/d/1tl-eRq2mOSZo1BN-sP-485lXBI1EqTbL/view?usp=sharing


 

15 
Conteúdo adaptado pelo Comitê da Campanha Renovar Nosso Mundo 

SALMO 104 

Um       Bendize, ó minha alma, o Senhor! 

Todos Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Feitas, todas, com sabedoria, a terra 

está cheia das coisas que criastes. 

Um Mandastes as fontes correr em riachos, que serpeiam por entre os montes. Ali vão beber 

os animais dos campos, neles matam a sede os asnos selvagens. Os pássaros do céu 

vêm aninhar em suas margens, e cantam entre as folhagens. 

Todos Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Feitas, todas, com sabedoria, a terra 

está cheia das coisas que criastes. 

Um Do alto de tuas moradas derramais a chuva nas montanhas, do fruto de tuas obras se 

farta a terra. Fazeis brotar a relva para o gado, e plantas úteis ao homem, para que da 

terra possa extrair o pão e o vinho que alegra o coração do homem, o óleo que lhe faz 

brilhar o rosto e o pão que lhe sustenta as forças. 

Todos Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Feitas, todas, com sabedoria, a terra 

está cheia das coisas que criastes. 

Um As árvores do Senhor são cheias de seiva, assim como os cedros do Líbano que ele 

plantou. Lá constroem as aves os seus ninhos, nos ciprestes a cegonha tem sua casa. Os 

altos montes dão abrigo às cabras, e os rochedos aos arganazes 

Todos Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Feitas, todas, com sabedoria, a terra 

está cheia das coisas que criastes. 

Um Fizestes a lua para indicar os tempos; o sol conhece a hora de se pôr. Mal estendeis as 

trevas e já se faz noite, entram a rondar os animais das selvas. Rugem os leõezinhos por 

sua presa, e pedem a Deus o seu sustento. 

Todos Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Feitas, todas, com sabedoria, a terra 

está cheia das coisas que criastes. 

Um Vós lhes dais e eles o recolhem; abris a mão, e se fartam de bens. Ao Senhor, glória 

eterna. 

Todos Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Feitas, todas, com sabedoria, a terra 

está cheia das coisas que criastes.  

 



 

16 
Conteúdo adaptado pelo Comitê da Campanha Renovar Nosso Mundo 

CONFISSÃO 

Um Nós Te glorificamos, ó Deus, pela diversidade da criação. Com o salmista, nos 

maravilhamos com quão variadas são as tuas obras. A Terra está cheia das coisas que 

criastes, todas com sabedoria. Mas, em nosso egoísmo, negligenciamos o dever de servir  

às demais criaturas. Nós poluímos as terras e as águas, destruindo os delicados habitats 

e acelerando a perda de preciosas espécies. Nós “sabemos que toda a criação geme e 

sofre como que dores de parto até o presente dia” (Romanos 8:22). 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 montangas 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 Te 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.  

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 
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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 nesta tabela ou escolha um texto que se aplique melhor ao 

contexto em particular do seu tempo de oração. Você encontra algumas sugestões no site 

SeasonOfCreation.org/pt. 

HINO 

Cante um hino que louve a biodiversidade da criação. Se possível, encontre um hino comum a 

todas as denominações participantes. Veja aqui uma lista de hinos inspirados na criação. 

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 Nele Deus respira, Nele Deus vive, através Dele 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)  

 

SeasonOfCreation.org/pt
https://drive.google.com/open?id=1tl-eRq2mOSZo1BN-sP-485lXBI1EqTbL
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ORAÇÃO DAS OFERTAS E OFERTÓRIO 

Você pode coletar ofertas para um projeto ou ministério específico, ou incluir um ofertório 

com plantas, animais e outros elementos da sua região como forma de dar graças pela 

biodiversidade local e promover a conscientização da proteção dos diversos habitats. 

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 tuas criaturas, Vós que envolveis 

com a Tua ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do Teu 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 tua 

luz infinita. Espírito Criador, 

Todos ilumine nossos corações e permaneça com seu mundo. 

Um Obrigado porque estais conosco 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. 

(adaptado da Oração pela nossa terra, Laudato Si’)  
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PAI NOSSO 

Pai Nosso, que estais no céu, 

santificado seja o vosso nome, 

venha a nós o vosso Reino, 

seja feita a tua vontade, 

assim na terra como no céu. 

O pão nosso de cada dia nos dai hoje. 

Perdoai-nos as nossas ofensas, 

assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. 

E não nos deixeis cair em tentação, 

mas livrai-nos do mal. 

Pois vosso é o Reino, 

o poder e a glória, 

para sempre. 

Amém. 

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) 

INCLUA A CRIAÇÃO NAS LITURGIAS DE DOMINGO 

Peça que seu pastor/reverendo faça um sermão sobre a criação ou inclua a criação como tema 

nas orações do Tempo da Criação. 

Use a sugestões de textos bíblicos (Anexo 01) como inspiração para a criação de sermões e 

orações. Cada semana do Tempo da Criação tem seu próprio tema. 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. 

Mais ideias disponíveis em http://www.sustainable-preaching.org/ e em renewourworld.net/pt-br/ . 

http://www.sustainable-preaching.org/
https://renewourworld.net/pt-br/
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ORGANIZE UM TEMPO 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, como toda criatura, montanha, rio e planta, simplesmente por cumprir 

o propósito de Deus. 

• Dependendo do estilo de adoração e do clima, organize um tempo de oração informal 

ou uma Santa Ceia ao ar livre. 

• Para o momento, da oferta peça que adultos e crianças levem frutas da estação e 

trabalho das mãos humanas para compor a mesa da ceia. 

• Inclua um momento de silêncio para ouvir e se unir, se proferir  nenhuma palavra, aos 

sons de adoração da criação. 

• Inclua a leitura dos Salmos 103 e 149 ou Mateus 5:25-33, ou outras leituras 

apropriadas. 

• Inclua um momento de lamentação pelos maus tratos à criação e um tempo para ouvir 

os gemidos da criação (Romanos 8:22) durante a Confissão. 

• Use a seguinte Bênção Tanzaniana ou convide os jovens da sua comunidade para 

adaptá-la aos elementos da natureza da sua região. Esse é um ótimo projeto para 

crianças e adolescentes. 

 

 

BÊNÇÃO TANZANIANA 

 

Tanzânia, bendizei ao Senhor 

E todas as suas tribos e cidades, bendizei ao Senhor 

Glorificai e bendizei a Ele pelos séculos dos séculos. 

Todos os grandes, bendizei ao Senhor 

Monte Kilimanjaro e Lago Victoria, 

Vale da Grande Fenda e planície de Serengeti 

Imponentes baobás e frondosas mangueiras, bendizei ao Senhor, Glorificai e bendizei a 

Ele pelos séculos dos séculos. 

Todos os pequenos, bendizei ao Senhor 

Formigas e moscas, girinos e larvas de mosquitos 

Locustas e gotas de água, pólen e moscas tsé-tsé 

Grãos de milho e dagaas secos, bendizei ao Senhor, 

Glorificai e bendizei a Ele pelos séculos dos séculos. 

Todos incisivos, bendizei ao Senhor 

Espinhos de sisal e caniços-de-água, 

Lanças de Masai e flechas de caça, 

Chifre de rinoceronte e dentes de crocodilo, bendizei ao Senhor, 

Glorificai e bendizei a Ele pelos séculos dos séculos. 
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Todos os brandos, bendizei ao Senhor 

Areias e cinzas da lã de mafumeira, 

Esponjas, papas e mangas maduras, bendizei ao Senhor, 

Glorificai e bendizei a Ele pelos séculos dos séculos. 

Todos os doces, bendizei ao Senhor Mel, 

Asimina triloba e leite de coco, 

Abacaxi, cana-de-açúcar e damascos secos 

Inhames assados e suco de banana, bendizei ao Senhor, 

Glorificai e bendizei a Ele pelos séculos dos séculos. 

Todos os amargos, bendizei ao Senhor 

Quinina e sabão azul, 

Leite azedo e cerveja de milho, bendizei ao Senhor, 

Glorificai e bendizei a Ele pelos séculos dos séculos. 

Todos os velozes, bendizei ao Senhor 

Cabras selvagens e caminhões que buzinam, 

Centopeias assustadas e relâmpagos, bendizei ao Senhor, 

Glorificai e bendizei a Ele pelos séculos dos séculos. 

Todos os lentos, bendizei ao Senhor 

Girafas curiosas e vacas magras, 

Camaleões de cauda longa e ovelhas mascadoras, bendizei ao Senhor, 

Glorificai e bendizei a Ele pelos séculos dos séculos. 

Todos os estrondosos, bendizei ao Senhor 

Chuvas de monções e telhas de alumínio, hienas noturnas e tambores diurnos 

Estações de trem e oficinas de carpintaria, bendizei ao Senhor, Glorificai e bendizei a 

Ele pelos séculos dos séculos. 

Todos os tácitos, bendizei ao Senhor| 

Chamas de vela e lavrados, nuvens e bibliotecas, 

Nossas montanhas de Uluguru e pupas adormecidas, lesmas e tartarugas, 

Zebras pastando e leões à espreita, bendizei ao Senhor, 

Glorificai e bendizei a Ele pelos séculos dos séculos. 

Todas as criaturas que nunca falam, ainda assim bendizei ao Senhor 

Glorificai e bendizei a Ele pelos séculos dos séculos. 

 

*Fonte desconhecida 
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ORGANIZE UM EVENTO SOBRE 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 sobre sustentabilidade para sua 

comunidade. 

 

PROMOVA A LIMPEZA DE PRAIAS, RIOS E LAGOS 

 

A limpeza de praias, rios e lagos é uma forma importante de proteger as criaturas que neles 

habitam. 71% da superfície da Terra é coberta por água, e a poluição e o desperdício podem ter 

um efeito devastador para muitas espécies – incluindo os seres humanos – que dependem da 

água limpa. 

A poluição de nossas águas inclui o escoamento de fertilizantes e pesticidas, resíduos industriais, 

esgoto humano e uma enorme quantidade de plástico. O plástico causa muitas mortes por 

emaranhamento e pela decomposição em microplásticos que podem ser ingeridos em grandes 

quantidades. 

Sua participação é uma forma de proteger a teia de vida e honrar 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. 

Todos os anos, a comunidade internacional se une para a limpeza de praias, rios e lagos. Neste 

ano, o Dia Internacional de Limpeza Costeira será celebrado em 21 de setembro, mas qualquer 

data é bem-vinda. 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. 

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

 

http://costabrasilis.org.br/noticias/dia-mundial-de-limpeza-costeira-2017/
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CRIE UMA ZONA DE PROTEÇÃO 

Uma maneira de apoiar a biodiversidade local é cultivando pequenas áreas de terra que 

diferentes tipos de plantas e animais podem compartilhar. Mesmo em uma pequena propriedade 

(por exemplo, um quintal ou jardim), é possível criar diversos habitats por meio de zonas de 

proteção. Por exemplo, deixe um pedaço de terra ao longo de jardins, passarelas ou 

estacionamentos para que gramíneas selvagens, plantas locais e flores silvestres possam crescer. 

Ou conserve uma área natural ao redor das árvores ou arbustos que já existem, permitindo que 

as plantas se desenvolvam e as folhas e galhos que caírem se decomponham naturalmente. 

As zonas de proteção naturais promovem a diversidade da flora, retendo o solo superficial e a 

água. As plantas e flores silvestres atrairão uma variedade de polinizadores, como borboletas ou 

abelhas, aumentando a saúde e a fertilidade das plantas, o que atrairá pássaros locais. As raízes, 

folhas e galhos caídos oferecem abrigo para insetos e pequenos mamíferos. Os dejetos animais, 

juntamente com galhos e folhas caídos e em decomposição devolvem os nutrientes ao solo, o 

que favorece a saúde de todo o ecossistema além da zona de proteção. Você pode até criar 

abrigos (como uma choupana para rãs, um hotel de insetos ou uma casa de pássaros) para 

multiplicar a diversidade dentro de pequenas zonas de proteção. 

Consulte as organizações locais de conservação de plantas, pássaros ou animais selvagens em 

busca de dicas úteis sobre a conservação de áreas que beneficiam plantas e animais nativos do 

ecossistema local. Além do benefício ecológico que a sua zona de proteção oferecerá ao 

ecossistema de sua casa, reservar áreas naturais reduz a necessidade de manutenção da 

propriedade, criando áreas esteticamente belas de se ver e com as quais você pode aprender 

sobre a biodiversidade local! 

PLANTE UMA ÁRVORE 

As árvores ajudam a combater as mudanças climáticas, limpam o ar que respiramos e oferecem 

um habitat para a multitude da biodiversidade terrestre. Plantar uma árvore é celebrar o 

comprometimento da sua comunidade com a criação.  

Promova um evento de plantio de árvores durante o Tempo da Criação em conjunto com um 

tempo de oração. Veja como escolher uma árvore aqui. De preferência, 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 e sua própria equipe 

para cuidar da árvore. 

Veja aqui alguns cuidados e orientações que é preciso observar para plantar uma árvore. 

https://www.sosma.org.br/participe/plante-uma-arvore/
https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/aprenda-como-plantar-arvores-em-espacos-urbanos/
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INCENTIVE A VIDA SUSTENTÁVEL 

O Tempo da Criação é um momento maravilhoso para refletir sobre como nosso estilo de vida 

afeta o meio ambiente e para nos comprometermos com um modo de vida mais sustentável. A 

boa notícia é que pequenas mudanças em poucas áreas se somam para fazer uma grande 

diferença. 

 

REDUZA SUA PEGADA DE CARBONO 

Incentive sua comunidade a reduzir seu impacto ecológico juntando-se à iniciativa Living the 

Change (Vivendo a Mudança) no Tempo da Criação. Living the Change é uma iniciativa 

multiconfessional que ajuda diversas pessoas de fé em todo o mundo a colocar suas crenças e 

valores em prática, reduzindo sua pegada de carbono. Em conjunto, esses esforços se somam a 

um esforço coletivo que visa limitar o aquecimento global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. 

Em última análise, a redução do aquecimento global é uma forma importante de proteger as 

plantas e os animais que são afetados pelo aumento dos desertos, verões mais quentes e 

mudanças nas chuvas, fatos associados às mudanças climáticas. 

 

AQUI ESTÃO ALGUMAS SUGESTÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

• Comprometa-se no www.livingthechange.net a colocar suas crenças e valores em 

prática, reduzindo suas emissões de carbono. 

• Assuma um compromisso concreto de mudança de estilo de vida em uma destas três 

áreas de alto impacto: transporte, alimentação e energia. 

• Aprenda com seminários on-line como as mudanças pessoais em resposta às mudanças 

climáticas é parte de nossa fé cristã. 

• Promova um encontro Vivendo a Mudança para conversar com os membros de sua 

comunidade sobre a fé cristã e o estilo de vida favorável ao clima.  

• Organize um evento para incentivar e celebrar reduções nas pegadas de carbono. 

• Informações e materiais de apoio para as atividades acima podem ser encontradas no 

site: www.livingthechange.net. 

 

ELIMINE O USO DE PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 

O plástico é parte integrante da nossa vida cotidiana. Embora tenham acontecido avanços 

importantes na medicina e energia limpa, o uso excessivo do plástico 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 

www.livingthechange.net%20
www.livingthechange.net%20
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desfazem em pedaços cada vez menores, que acabam nos tratos digestivos de animais marinhos, 

além de liberarem petroquímicos no solo e na água. 

Assuma o compromisso de viver sem plásticos descartáveis por 40 dias (ou mais!). Cada plástico 

descartável que economizamos é um item a menos em um aterro, oceano ou incinerador - ou 

menos uma coisa enviada para descarte em outro país. 

Os plásticos descartáveis são feitos para serem usados apenas uma vez. Entre os itens mais 

comuns estão os copos descartáveis, garrafas pet, embalagens não recicláveis, sacolas e 

produtos de higiene feminina. Encontrar alternativas para esses plásticos é mais fácil do que você 

imagina, e pode ser muito gratificante saber que você está ajudando cuidado do nosso planeta.  

 

SETE MANEIRAS DE REDUZIR O LIXO PLÁSTICO: 

1. Tenha seu próprio copo de uso pessoal (de bambu ou aço são os melhores). 

2. Carregue uma garrafa de água reutilizável, que você possa reabastecer em casa (as 

melhores e mais duradouras são feitas de aço ou vidro). 

3. Leve sua própria sacola reutilizável ao fazer compras. 

4. Recuse canudos em restaurantes e lanchonetes.  

5. Use sabonetes em barra, em vez da versão líquida que vem em frascos de plástico. 

6. Caso tenha filhos pequenos, reconsidere o uso de fraldas, nem que seja apenas durante 

o dia. Isso já fará uma grande diferença. 

7. Para mulheres: tente trocar os absorventes descartáveis por produtos mais sustentáveis, 

como coletores menstruais, absorventes de pano ou calcinhas menstruais. 

 

 

Conheça o DESAFIO ZERO DESCARTÁVEL.

https://beegreen.eco.br/desafio/
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PARTICIPE DE UMA CAMPANHA 

Como cristãos, nós temos uma forte tradição de testemunho profético. Das palavras de Natã ao 

rei Davi às palavras de Jesus aos fariseus, falar a verdade aos poderosos é uma maneira de viver 

o chamado de nossa fé em um mundo que precisa urgentemente de redenção. Quando unimos 

nossas vozes, nós crescemos em amor e força. 

As sugestões a seguir o ajudarão a dar testemunho frente às ameaças enfrentadas por nossa 

casa comum e a promover o cuidado da criação. 

COMBATA O USO NÃO SUSTENTÁVEL DE ÓLEO DE PALMA 

A produção de óleo de palma representa uma ameaça para a criação. O óleo de palma é usado 

em muitas coisas que compramos e está presente em tudo, desde biocombustíveis a cosméticos 

e chocolate. Em lugares como a Indonésia, Bornéu e Sumatra, florestas nativas estão send o 

desmatadas para dar lugar a lucrativas plantações de óleo de palma. Essas terras, onde outrora 

se ouvia o canto de pássaros e por onde corriam insetos, foram reduzidas a fileiras infindáveis de 

palmeiras para atender à grande e crescente demanda por óleo de palma como aditivo alimentar.  

Entre as muitas espécies que estão perdendo suas casas nessas regiões, os orangotangos são 

particularmente vulneráveis. A perda do habitat e a ameaça específica aos orangotangos 

inspiraram uma jovem suíça de 13 anos, chamada Anouk Walliser Keel, a lançar uma campanha 

contra as plantações insustentáveis de óleo de palma. Ela escreve: “Eu me deparei com um artigo 

sobre óleo de palma e os orangotangos... E lentamente comecei a entender as conexões maiores. 

Eu fiquei brava porque algumas pessoas pensaram que poderiam simplesmente cortar as 

árvores. Elas só pensavam em dinheiro e em si mesmas. Eu queria fazer alguma coisa. Então criei 

um panfleto para convidar outras pessoas a não comprar óleo de palma. Distribuí o panfleto na 

igreja, na escola e entre vizinhos”. 

Você e sua igreja podem seguir o exemplo de Anouk e lançar uma campanha para defender o 

óleo de palma produzido de forma sustentável, que não contribui para o desmatamento. Como a 

produção de óleo de palma é uma questão política e economicamente complexa, você pode 

começar aumentando a conscientização sobre o cultivo de óleo de palma e seu uso em produtos 

alimentícios. Para mais informações sobre as questões que envolvem a produção de óleo de 

palma, você pode pesquisar mais sobre a relação entre o óleo de palma e a indústria de alimentos 

em greenpeace.org e greenpalm.org. 

AJUDE A PROTEGER A CRIAÇÃO 

Deus fez a criação como uma tapeçaria viva, composta por uma rica variedade de cores - milhões 

de espécies, cada uma em seu próprio nicho, contribuindo para o todo. Infelizmente, um relatório 

da ONU de maio de 2019 revelou que 1 milhão de espécies de plantas e animais estão em risco 

de extinção devido à atividade humana. Nos próximos meses, várias importantes cúpulas 

https://www.greenpeace.org/usa/palm-oil-scorecard-are-brands-doing-%20enough-for-indonesias-rainforests/
https://greenpalm.org/about-palm-oil/sustainable-palm-oil


 

27 
Conteúdo adaptado pelo Comitê da Campanha Renovar Nosso Mundo 

internacionais de biodiversidade serão convocadas para discutir como a comunidade global pode 

proteger essas espécies. Uma grande ideia sendo considerada é um acordo global pela natureza, 

com o objetivo de proteger 30% dos espaços selvagens até 2030. Neste Tempo da Criação, tente 

apoiar iniciativas como o Global Deal for Nature ou outras petições para proteger a 

biodiversidade. 

DESINVESTIMENTO E ENVOLVIMENTO COM ACIONISTAS 

O Tempo da Criação é uma oportunidade para refletirmos sobre como as nossas ações protegem 

a teia de vida, desde nossos cultos de liturgia e reuniões de adoração até os produtos que 

usamos, como é o caso do óleo de palma. A escolha de investimentos sustentáveis também tem 

impacto. 

É impossível manter o aquecimento global abaixo de 1,5ºC se continuarmos a investir em 

combustíveis fósseis. E esse é o limite que a ciência afirma ser o limiar de uma catástrofe. Um 

mundo mais quente não é um mundo seguro para espécies vulneráveis a maiores desertos e 

verões mais quentes. Além disso, a extração de combustíveis fósseis destrói habitats em todo o 

mundo. De Yasuni, na região amazônica do Equador, à mina de Adani, na Austrália, até a 

Deepwater Horizon, no Golfo do México, a extração de combustível fóssil arruina o delicado 

equilíbrio da vida na criação de Deus. 

Nós podemos ser parte da solução. Ajude sua comunidade de fé a assumir o compromisso de 

desinvestir em combustíveis fósseis neste Tempo da Criação. Se você não for responsável por 

esse tipo de decisão, trabalhe com outras pessoas da sua comunidade para fazer uma 

apresentação e oferecer apoio às lideranças. Divulgue campanhas como a do desinvestimento 

de energias fósseis. 

Recursos e ajuda estão disponíveis no site de Renovar Nosso Mundo e do Movimento Católico 

Global pelo Clima. Os investidores também podem avaliar o quão bem qualquer empresa está 

preparada para a economia de baixo carbono, usando ferramentas do Transition Pathway 

Initiative. 

JUNTE-SE A UMA MOBILIZAÇÃO 

Os jovens e seus apoiadores de todas as gerações estão se unindo em paralisações globais 

para pedir ações urgentes contra as mudanças climáticas. Esse movimento, conhecido como 

Fridays for the Future, promove paralisações pelo clima todas as sextas-feiras, pedindo que os 

governos façam uma rápida transição dos combustíveis fósseis para formas de energia 

renovável. Falar em favor da criação é uma parte essencial do Tempo da Criação; desacelerar e 

reverter as mudanças climáticas é um passo para proteger a biodiversidade. 

As paralisações semanais, toda sexta-feira, são complementadas por grandes eventos globais 

que ocorrem de meses em meses. De 23 a 29 de setembro, o Secretário-Geral da ONU reunirá 

https://www.globaldealfornature.org/
https://gofossilfree.org/divestment/what-is-fossil-fuel-divestment/
https://gofossilfree.org/divestment/what-is-fossil-fuel-divestment/
https://renewourworld.net/pt-br/
https://catholicclimatemovement.global/pt/
https://catholicclimatemovement.global/pt/
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/tpi/
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/tpi/
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uma cúpula sobre o clima, e espera-se que paralisações ocorram em todo o mundo. Você pode 

pedir ações contra as mudanças climáticas e proteger a biodiversidade promovendo uma 

paralisação em sua comunidade ou participando de um evento já planejado. Para mais 

informações, acesse o site do movimento Fridays for Future ou da Geração Laudato Si’, e 

conheça o Nós na Criação – um movimento de juventude cristã no Brasil. Saiba como 

participar do Nós na Criação enviando um e-mail para renovarnossomundo@gmail.com. 

 

https://www.fridaysforfuture.org/
https://laudatosigeneration.org/pt/home-pt/
https://www.ultimato.com.br/conteudo/encontro-forma-jovens-para-trabalharem-questoes-ambientais-nas-igrejas
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CALENDÁRIO GLOBAL DE EVENTOS 

Embora cada comunidade cristã celebre o Tempo da Criação da sua própria maneira, alguns 

eventos são boas oportunidades de unir todas as comunidades. 

1º DE SETEMBRO: TEMPO 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. O Conselho Mundial de Igrejas e muitos outros líderes convidam os 

fiéis para celebrar a data. Cristãos em todo o mundo são convidados a participar dessa alegre 

celebração por nossa causa comum. Você encontra mais informações no site SeasonOfCreation. 

org/pt. 

21 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.  

23 A 29 DE SETEMBRO: CÚPULA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA AÇÃO CLIMÁTICA 

O Secretário-Geral da ONU presidirá uma cúpula dedicada às mudanças climáticas, com o 

objetivo de chamar a atenção do mundo para a necessidade urgente de se implementar o Acordo 

de Paris. O acordo foi aceito por todos os países - apenas os Estados Unidos disseram que 

pretendem deixá-lo. Mas esses mesmos países não criaram políticas para alcançar seus objetivos. 

Dos 197 países do acordo, apenas sete estão a caminho de manter o aquecimento abaixo de 

2ºC, e apenas dois estão a caminho de manter o aquecimento abaixo dos 1,5ºC. A ciência nos 

diz que cada fração de grau no aquecimento significa mais fome, mais doenças, mais conflitos. 

Essa cúpula é uma oportunidade para as populações mundiais se reunirem em busca de políticas 

reais e audaciosas para resolver esta crise. 
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JUNTE-SE A NÓS NAS REDES SOCIAIS 

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.  

Use a hashtag #SeasonOfCreation e #renovarnossomundo 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. 

Se tiver uma conta no Facebook ou Twitter nós o convidamos a curtir ou seguir as páginas do 

Tempo da Criação e de Renovar Nosso Mundo para receber inspirações e participar da conversa.  

 

https://seasonofcreation.org/pt/home-pt/
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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 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, e pelo Papa Francisco na Igreja Católica 

Apostólica Romana em 2015. 

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, além da Festa de São 

Francisco, que é observada por algumas tradições ocidentais.  

Várias declarações de líderes Cristãos dos últimos anos convocam as pessoas a observar este 

período de um mês, tal como recomendamos este ano à sua igreja. 

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 ecumênico do 

Tempo da Criação se uniu para fornecer recursos com o intuito de capacitar os cristãos a 

responderem à nossa fé, cada qual segundo sua própria denominação, durante este tempo 

compartilhado de ação e reflexão. 

O comitê diretivo do Tempo da Criação é composto por: Conselho Mundial de Igrejas, Federação 

Luterana Mundial, Aliança Evangélica Mundial, Movimento Católico Global pelo Clima, Rede 

Ambiental da Comunhão Anglicana, Rede Lausanne para o Cuidado da Criação, Comunhão 

Mundial das Igrejas Reformadas, Rede Ambiental Cristã Europeia e Christian Aid. 

Como uma rede inter-religiosa, somos inspirados pelo apelo urgente das Escrituras e da carta 

Laudato Si’, “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.  
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ESTE CONTEÚDO FOI ADAPTADO PELO COMITÊ DA 

CAMPANHA RENOVAR NOSSO MUNDO NO BRASIL 

 
 

 

 

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 

http://www.renewourwolrd.net/
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OUTROS RECURSOS PARA CELEBRAR O 

TEMPO DA CRIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTOS BÍBLICOS PARA SERMÕES E PREGAÇÕES 

HINOS E CÂNTICOS 

PEÇAS TEATRAIS 

CORDEL 

POEMAS 

TEMPO DA CRIAÇÃO – GUIA INFANTIL 

CARTÕES DE ORAÇÃO 

DESAFIOS DIÁRIOS 

CARTÕES DE ORAÇÃO INFANTIL 

https://drive.google.com/open?id=1ogxXIYpzq1IamhX4zh5YvZ586NSCDf-S
https://drive.google.com/open?id=1ogxXIYpzq1IamhX4zh5YvZ586NSCDf-S
https://drive.google.com/open?id=1JA477lUycBH7xLdzkHEc-ugOAGhJdR2s
https://drive.google.com/open?id=1ogxXIYpzq1IamhX4zh5YvZ586NSCDf-S
https://drive.google.com/open?id=1ogxXIYpzq1IamhX4zh5YvZ586NSCDf-S
https://drive.google.com/open?id=1tl-eRq2mOSZo1BN-sP-485lXBI1EqTbL
https://drive.google.com/open?id=1ogxXIYpzq1IamhX4zh5YvZ586NSCDf-S
https://drive.google.com/open?id=1ogxXIYpzq1IamhX4zh5YvZ586NSCDf-S
https://drive.google.com/open?id=1YjYQ7X27DkffAmWhY_tLXKknVQmu_Ukx
https://drive.google.com/open?id=1ogxXIYpzq1IamhX4zh5YvZ586NSCDf-S
https://drive.google.com/open?id=1ogxXIYpzq1IamhX4zh5YvZ586NSCDf-S
https://drive.google.com/open?id=1omHTR7FhUQKyaAizNvDImVlgVoTU0Ybn
https://drive.google.com/open?id=1ogxXIYpzq1IamhX4zh5YvZ586NSCDf-S
https://drive.google.com/open?id=1ogxXIYpzq1IamhX4zh5YvZ586NSCDf-S
https://drive.google.com/open?id=1iCX2WRaLAk6hJ40atzpsd3u-2RgxZ2Zo
https://drive.google.com/open?id=1ogxXIYpzq1IamhX4zh5YvZ586NSCDf-S
https://drive.google.com/open?id=1ogxXIYpzq1IamhX4zh5YvZ586NSCDf-S
https://drive.google.com/open?id=1WcspY761xzRCWQ9lMNHnA1qQxrCpI2bh
https://drive.google.com/open?id=1ogxXIYpzq1IamhX4zh5YvZ586NSCDf-S
https://drive.google.com/open?id=1ogxXIYpzq1IamhX4zh5YvZ586NSCDf-S
https://drive.google.com/open?id=1JQonNoVHeug2rOjOd31R9Gw0cBddgYV0
https://drive.google.com/open?id=1ogxXIYpzq1IamhX4zh5YvZ586NSCDf-S
https://drive.google.com/open?id=1ogxXIYpzq1IamhX4zh5YvZ586NSCDf-S
https://drive.google.com/open?id=1I8Z3g2jRkozb4hvvnL9l4VKpme9PENZe
https://drive.google.com/open?id=1ogxXIYpzq1IamhX4zh5YvZ586NSCDf-S
https://drive.google.com/open?id=1ogxXIYpzq1IamhX4zh5YvZ586NSCDf-S
https://drive.google.com/open?id=1ogxXIYpzq1IamhX4zh5YvZ586NSCDf-S
https://drive.google.com/open?id=1ogxXIYpzq1IamhX4zh5YvZ586NSCDf-S
https://drive.google.com/open?id=1ogxXIYpzq1IamhX4zh5YvZ586NSCDf-S

