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RESUMO 

 

LIMEIRA, Amelia Ferreira Martins. Eco(Teo)logia: O discurso teológico ambiental e sua 

prática na comunidade evangélica batista da cidade de Cabedelo, Pb. 2011, 173p. 

Dissertação (Mestrado) - Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, Pró-Reitoria de Pós Graduação, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 

2011. 

 

A Eco(Teo)logia pretende ser apresentada como uma proposta interdisciplinar que procura 

convergir os discursos científico e religioso integrando a Ecologia e a Teologia em sua 

reflexão sobre o meio ambiente e sua problematização, além de propor uma transição de 

paradigmas pela re(ligação) do homem com a criação e com o próprio Criador. A 

compreensão dos teólogos cuja abordagem está focada na Eco(Teo)logia é de que a 

espiritualidade pode ser um instrumento para a conscientização ambiental e assim contribuir 

para a formação de uma nova consciência e engajamento ecológicos por parte da Igreja 

Evangélica. A contribuição da tradição discursiva bíblica na construção de um discurso 

teológico ambiental foi atualizada com as leituras das tradições da criação, da destruição e da 

restauração, respectivamente encontradas nos livros de Gênesis e Apocalipse das Escrituras 

Sagradas judaico-cristãs. A expectativa que girou em torno desta pesquisa foi verificar se o 

discurso teológico pode ou não contribuir para uma conscientização ambiental e, para isso, 

foram pesquisadas as práticas institucional e eclesiástica do discurso teológico ambiental 

evangélico, observando, registrando e analisando a participação de algumas ONGs Cristãs 

Evangélicas, da Convenção Batista Brasileira, da Igreja Batista no Brasil e especialmente, em 

Cabedelo, PB, em relação à sua atuação com relação às questões ambientais com vistas a 

melhorar a qualidade de vida da comunidade local. A proposta metodológica para o 

desenvolvimento da pesquisa incluiu a pesquisa bibliográfica e documental, a observação, o 

registro fotográfico e a análise de discurso, vivenciada sob a perspectiva social de Foucault. O 

propósito deste trabalho é compreender as relações entre os discursos teológicos e ecológicos 

bem como sua prática na Igreja Batista da cidade de Cabedelo, PB.  

 

Palavras-Chave: Ecologia, Teologia, Discurso Ambiental, Igreja Evangélica 

 

 

 



ABSTRACT 

 

LIMEIRA, Amelia Ferreira Martins ECO(TEO)LOGY: The Environmental theological 

discourse and its practice in the evangelical Baptist community in the city of Cabedelo , 

Pb. 2011, 173p. Dissertação (Mestrado) - Programa Regional de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, Pró-Reitoria de Pós Graduação, Universidade Federal da 

Paraíba, João Pessoa, 2011. 

 

The Eco(Teo)logy intended to be presented as an interdisciplinary approach that seeks to 

converge the scientific and religious discourses integrating ecology and theology in his 

reflection on the environment and his problematic, besides proposing a shift of paradigms by 

re(link) man with creation and the Creator himself. The understanding of theologians whose 

approach focuses on Eco(Teo)logy is that spirituality can be a tool for environmental 

awareness and thus contribute to the formation of a new ecological awareness and 

engagement on the part of the Evangelical Church. The contribution of discursive tradition in 

building a biblical theological discourse environment has been updated with the readings of 

the traditions of creation, destruction and restoration, respectively found in the books of 

Genesis and Revelation in the Judeo-Christian Scriptures. The expectation that revolved 

around this research was to determine whether the theological discourse may or may not 

contribute to environmental awareness and, therefore, were surveyed institutional and 

ecclesiastical practices of environmental evangelical theological discourse, observing, 

recording and analyzing the participation of some Evangelical Christian ONGs, Brazilian 

Baptist Convention, the Baptist Church in Brazil and especially in Cabedelo, PB, in relation to 

their performance in relation to environmental issues in order to improve the quality of life in 

the local community. The methodology for the research included the development of literature 

and documentary observation, the photographic record and analyze speech, experienced from 

the social perspective of Foucault. The purpose of this work is to understand the relationships 

between ecological and theological discourses and its practice at Baptist Church, in the city of 

Cabedelo, PB. 

 

Keywords: Ecology, Theology, Environmental Statement, the Evangelical Church 
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INTRODUÇÃO 

 

 A contribuição do discurso teológico ambiental na formação de uma nova consciência 

ecológica é o tema desta pesquisa. Conferir até que ponto o discurso teológico está apto para 

dialogar com as questões ambientais é a sua problemática. Observar qual a atuação da Igreja  

Batista na cidade de Cabedelo, PB, na prática do discurso teológico sobre as questões 

ambientais é o seu problema. 

 A Ecologia e a Teologia são duas disciplinas essenciais para a compreensão da 

Eco(Teo)logia e apontam para a possibilidade de integração entre os discursos científico e 

religioso. O diálogo entre sociedade e natureza é um debate em trajetória antiga e que, talvez, 

jamais se esgote face às múltiplas interpretações dos sujeitos que buscam compreender o 

mundo e torná-lo sustentável.  

É interessante reconhecer que estas disciplinas, conforme diria Foucault “... tão 

incertas de suas fronteiras, tão indecisas em seu conteúdo” (Foucault, 1972, p. 31), podem 

dialogar apesar da ruptura operada entre Ciência e Religião. Através do diálogo, este trabalho 

tem o propósito de debater a re(ligação) do homem com a criação e com o próprio Criador 

contribuindo para a reflexão sobre a formação de uma nova consciência ecológica, bem como 

analisando o nível de conscientização da Igreja Evangélica através desta Eco(teo)logia. A 

discussão sobre as características desse novo campo do saber e seu processo não são objeto 

deste estudo.   

A conscientização dos indivíduos para a necessidade de mudar suas atitudes e 

comportamentos em sua relação com a natureza e os recursos naturais pode, segundo Foucault 

(2009), ser alcançada dependendo da maneira como o saber aplicado em uma sociedade é 

valorizado, distribuído, repartido e atribuído.  

A possibilidade de construir novos valores, que sejam capazes de recriar as relações 

sociais em novas bases, desenvolvendo o estímulo à sensibilidade e às vivências emocionais, 

a abertura à alteridade, a diversidade e a valorização de outros saberes complementares ao 

saber científico apontam para uma articulação multidimensional entre ecologia, educação, 

política, cultura, economia, ética e tecnologia. Essa tendência integradora da Educação 

Ambiental procura seus fundamentos na teoria da complexidade elaborada por Edgar Morin, e 

na teoria geral dos sistemas expressos nas obras de Fritjof Capra (Lima, 2009). 

 A contribuição da tradição discursiva bíblica na construção de um discurso teológico 

ambiental foi atualizada com as leituras das tradições da criação e alinhando-as com as trilhas 
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literárias bíblicas e sua discursivização ecológica. Entretanto, como diria Foucault, “só a 

demarcação dos antecedentes não basta para determinar uma ordem discursiva: ela se 

subordina, ao contrário, ao discurso que se analisa, ao nível que se escolhe, a escala que se 

estabelece” (Foucault, 1972, p. 176). O que se espera é que este conjunto de leituras 

principalmente as narrativas da criação especificadas no livro de Gênesis, 

veterotestamentárias, neotestamentárias e da destruição/restauração no livro de Apocalipse 

possam contribuir para a construção de um discurso ambiental no âmbito da literatura 

teológica ambiental.  

A Igreja Evangélica Batista, através da Escola Bíblica Dominical e de suas 

Organizações Departamentais, tem fomentado a sensibilização e a formação de uma 

consciência ambiental, participando deste processo. Este é, sem dúvida, um espaço social em 

que a Educação Ambiental, através de seus conceitos e metodologias, poderá evidenciar 

caminhos onde a sensibilidade, valores e cosmovisões dos sujeitos que apresentam uma nova 

ética frente ao mundo e a este século permaneça e a Terra sobreviva, com ética responsável.  

A questão não está em transversalizar as aulas da Escola Bíblica Dominical 

ministradas na Igreja para que todo o discurso teológico apareça como ecológico, mas sim, 

extrair a mensagem ecológica dos textos bíblicos. 

 Este projeto tem como objeto de investigação as questões ambientais no âmbito da 

literatura bíblica e teológica e sua prática nas igrejas batistas verificando o nível de 

conscientização ecológica e o processo de construção de ações que viabilizem a melhoria da 

qualidade de vida em meio à comunidade evangélica batista da cidade de Cabedelo, PB. 

 As produções acadêmicas sobre o tema tem se mostrado bastante relevantes no 

contexto de igrejas e das comunidades de seu entorno quando buscam a melhoria da qualidade 

de vida da população com base no discurso teológico ambiental.  Costa Júnior (2004), em seu 

artigo intitulado: “O Espírito criador: A ecologia na teologia trinitária de Jürgen Moltmann”, 

diz que o ecológico é tema emergente na produção teológica ocidental e de abordagem 

interdisciplinar e por isso buscou estabelecer um diálogo fecundo entre duas áreas distintas, 

através de uma hermenêutica teológica que conjuga pneumatologia e ecologia. A partir desse 

viés hermenêutico é que foi possível oferecer as contribuições mais relevantes para a teologia 

em geral e latino-americana em particular, e articulá-la adequadamente com as interpelações 

que a realidade ecológica faz. 
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De acordo com Boff (2003), o que se pode observar até aqui, é que, o discurso 

teológico ambiental considera a Espiritualidade como um meio para atingir a raiz da crise 

socioambiental. A partir da compreensão deste discurso, uma re(leitura) da Bíblia e, em 

especial, das narrativas e tradições da criação, se faz necessário, procurando questionar e 

compreender como os textos bíblicos podem contribuir para a construção de uma visão 

eco(teo)lógica e com isso proporcionar uma visão mais apurada sobre os problemas 

socioambientais que assolam o planeta (Reimer, 2006).  

 As igrejas que fundamentaram nossa pesquisa foram aquelas que se deixaram 

conscientizar pelo discurso teológico ambiental quanto à sua responsabilidade de cuidar da 

criação de Deus e que produziram ações cooperativas, como organismo social, na diminuição 

dos riscos decorrentes da maior crise ambiental de todos os tempos.  

A partir deste movimento emblemático da sociedade em prol de uma conscientização 

da humanidade, em escala global, para a sua responsabilidade no cuidado com o planeta, foi 

elaborada a Carta da Terra, documento reconhecido pela UNESCO como de fundamental 

importância para a construção de uma sociedade mais conscientizada, que considera a 

proteção da vitalidade, da diversidade e da beleza da Terra como um dever “sagrado”.  

 A noção de dever “sagrado” proposta pela Carta da Terra trouxe muitas adesões nas 

comunidades religiosas em suas várias vertentes doutrinais. É possível citar, por exemplo, a 

CBB – Convenção Batista Brasileira, órgão deliberativo e consultivo das igrejas batistas no 

Brasil, que, através de sua editora, a JUERP – Junta de Educação Religiosa e Publicações que, 

movida por este, entre outros instrumentos de conscientização, tem produzido ampla literatura 

teológica ambiental, entre as quais é possível citar as revistas Educador, Compromisso, 

Atitude, Diálogo e Ação, Vivendo, Crescendo e Aprendendo, com foco na resposta à crise 

ambiental. Procurando ainda estimular a responsabilidade da Igreja Batista, enquanto 

instituição, e da comunidade evangélica batista, enquanto mordomos de Deus, a CBB está 

produzindo o livro “A Igreja e a Ecologia”, que está em fase final de revisão. 

Com o mesmo nível de comprometimento com a causa ambienta, a SBB – Sociedade 

Bíblica Brasileira, através da publicação da “EcoBíblia” ou “Bíblia Verde”, em 2009, uma 

obra produzida por solicitação do Instituto Gênesis 128, uma ONG Ambientalista Cristã 

Evangélica, têm mostrado a relevância do envolvimento da comunidade cristã evangélica 

quando diz que “o mundo aguarda o mover dos filhos de Deus espalhados por toda a Terra”. 
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Outras ONGs cristãs evangélicas têm procurado programar ações que possibilitem o 

fortalecimento das igrejas no que diz respeito ao cuidado com o meio ambiente, a exemplo da 

ONG Cristã Evangélica Internacional “A Rocha”, que desenvolve projetos sociais com 

sustentabilidade no Brasil, como é o caso da parceria desta ONG com a Igreja Metodista 

Livre do Bairro Saúde em São Paulo/SP, que vem executando o Projeto Reação e, também, o 

caso das igrejas evangélicas de Rondon do Pará/PA que se envolveram na construção da 

Agenda 21 do município. A ACEV Social é outra ONG que tem tido papel relevante no 

desenvolvimento de projetos sociais ecológicos no sertão dos estados de Pernambuco e 

Paraíba, PB. 

Estas ONGs promovem palestras, seminários e workshops, em igrejas e escolas de 

formação teológica, além de produzirem vídeos, filmes e literatura no intuito de ampliar e dar 

visibilidade do discurso teológico ambiental. 

  O que se pretende com isso é que as ações produzidas pelas igrejas a partir desta 

conscientização ecológica possam ser descritas e ganhem visibilidade na sociedade. A igreja, 

assim como a família e a escola, não pode ficar de fora, num momento tão crucial como este 

em que há uma ampla movimentação e mobilização social a favor do planeta. 

A problemática deste trabalho envolve o questionamento em torno do papel da 

Eco(Teo)logia como discurso e prática ao mesmo tempo e como o discurso se efetiva na 

prática, como os textos bíblicos de Gênesis podem possibilitar uma re(leitura) e uma 

re(interpretação) para permitir a discussão no texto e, além disso, verificar até que ponto o 

discurso teológico está apto para dialogar com as questões ambientais e, sendo considerado 

relevante, verificar a atuação da Igreja Batista na cidade de Cabedelo, PB, na prática deste 

discurso.  

A expectativa é caracterizar as relações do discurso teológico ambiental com a 

comunidade evangélica batista, através do diálogo e do questionamento, com a finalidade de 

construir uma nova postura pautada na ética tendo em vista a melhoria da qualidade do 

ambiente urbano e a sustentabilidade. 

Mesmo reconhecendo que o discurso teológico pode ser, muitas vezes, avesso ao 

discurso científico, incorporado pelas ciências naturais e humanas (White Jr, 2003), a 

proposta deste trabalho é possibilitar o diálogo entre estas esferas de discurso em prol da 

formação de uma consciência ecológica e que, em consequência, possa repercutir sobre a 

comunidade regional, nacional e global. 
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Este não é um diálogo fácil considerando sua heterogeneidade. Não se trata de buscar 

uma conjugação, como diria Queiroz, “a sua voz (Bíblia, acréscimo nosso) e a da natureza se 

confundem como se fossem imagens gêmeas”. (Queiroz, 2003, p. 13), mas entender que 

ambas podem conviver harmoniosamente e, sob a perspectiva da Eco(Teo)logia, apresentar a 

ideia de que, só a partir de uma nova consciência ecológica da humanidade a crise poderá ser 

resolvida sendo, para isso, essencial, a integração entre os discursos social, científico e 

literário (Herculano, 2000). 

A proposta de Christoffersen (2010) é que “as igrejas atuem mais intensamente, de 

forma integrada com a ciência, na intermediação política em prol da solução dos problemas 

ambientais”. Para ele, “a moral religiosa ajudaria a reverter os ganhos econômicos advindos 

da utilização sustentável da biodiversidade genética para as culturas locais”. 

Se considerarmos, como sugerido por Christoffersen, a relevância do papel da Igreja 

como disseminadora do conhecimento é possível lembrar Foucault quando este faz a pergunta 

retórica: 

O que é afinal um sistema de ensino, senão uma ritualização da palavra; 
senão  uma qualificação e uma fixação dos papeis para os sujeitos que falam; 

senão a constituição de um grupo doutrinário ao menos difusor; senão uma 

distribuição e uma apropriação do discurso com os seus poderes e seus 
saberes? (Foucault, 2009, p. 44-45) 

  

A proposta metodológica para o desenvolvimento da pesquisa foi incorporada aos 

capítulos delimitando e caracterizando a cidade de Cabedelo, PB e as três Igrejas Batistas 

circunscritas em seus limites geográficos, escolhidas para o desenvolvimento desta pesquisa, 

realçando os problemas ambientais e as vulnerabilidades da cidade de Cabedelo.  

As técnicas selecionadas foram a pesquisa bibliográfica e documental, a observação, o 

registro fotográfico e a análise de discurso, vivenciada sob a perspectiva social de Foucault. A 

pretensão foi verificar se a espiritualidade pode ser um instrumento que serve como base para 

uma conscientização ambiental e, para isso, foi pesquisada as práticas institucional e 

eclesiástica do discurso teológico ambiental evangélico batista, observando, registrando e 

analisando a contribuição da Convenção Batista Brasileira para a preservação ambiental, a 

postura da Igreja Batista em relação às questões ambientais e a atuação da Igreja Batista na 

cidade de Cabedelo, PB, para melhorar a qualidade de vida da comunidade local. 

 O objetivo principal desta pesquisa de dissertação é analisar o discurso teológico 

ambiental adotado por parte da Igreja Batista a partir da literatura bíblica e sua aplicação na 
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comunidade evangélica batista. Para alcançar este objetivo geral algumas especificidades 

precisaram ser investigadas, quais foram: apresentar a postura histórica da Igreja Batista em 

relação ao meio ambiente; caracterizar os problemas ambientais, a comunidade e a cidade de 

Cabedelo – PB onde a pesquisa será realizada; observar as iniciativas da comunidade cristã 

evangélica batista para melhorar a qualidade de vida de sua comunidade; e verificar as 

relações do discurso teológico ambiental com a comunidade evangélica batista na cidade de 

Cabedelo, PB. 

 Para alcançar o propósito desta pesquisa foi escolhido o título “Eco(Teo)logia: O 

discurso teológico ambiental e sua prática na comunidade evangélica batista da cidade de 

Cabedelo, Pb”. O trabalho foi dividido em quatro capítulos: Eco(Teo)Logia: A integração 

entre os discursos científico e religioso; A contribuição da tradição discursiva bíblica na 

construção de um discurso teológico ambiental; A prática institucional do discurso teológico 

ambiental evangélico; e O discurso teológico ambiental e sua prática na Igreja Batista.   

 O primeiro capítulo Eco(Teo)Logia: a integração entre os discursos científico e 

religioso foi dividido em três tópicos: Ecologia, que, sendo conceituada, apresenta como item 

O meio ambiente e sua problematização; Teologia, que, após conceituação, formula uma 

transição de paradigmas apresentando uma proposta para re(ligação) do homem com a criação 

e com o próprio Criador; e, por último, A espiritualidade como instrumento para a 

conscientização ambiental, apresentando o item: A formação de uma nova consciência 

ecológica: O nível de conscientização e de engajamento da Igreja Evangélica. 

 O segundo capítulo denominado: A contribuição da tradição discursiva bíblica na 

construção de um discurso teológico ambiental foi composto de dois tópicos: As trilhas 

literárias bíblicas e sua discursivização ecológica, divididos em quatros itens: As narrativas da 

criação no livro de Gênesis,       As narrativas veterotestamentárias, As narrativas 

neotestamentárias e As narrativas da destruição/restauração no livro de Apocalipse; e por 

último o tópico A expectativa prática do interdiscurso bíblico-ambiental. 

 O terceiro capítulo foi intitulado A prática institucional do discurso teológico 

ambiental evangélico e foi dividido em dois tópicos: A participação das ONGs Cristãs 

Evangélicas, subdividido em três itens, quais sejam, O Instituto Gênesis 1.28 e sua missão, A 

Rocha Brasil no contexto ambiental global e a ACEV Social e sua relevância no sertão 

paraibano; e, por último, A contribuição institucional da Convenção Batista Brasileira para a 

preservação ecológica. 
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 No quarto e último capítulo será apresentado O discurso teológico ambiental e sua 

prática na igreja batista divididos em dois tópicos: o primeiro, A postura da Igreja Batista no 

Brasil em relação às questões ambientais e o segundo, A atuação da Igreja Batista na cidade 

de Cabedelo, PB, sendo este último dividido em três itens: A experiência da Congregação da 

Primeira Igreja Batista de Cabedelo em Camboinha, A experiência da Primeira Igreja Batista 

em Cabedelo e a experiência da Primeira Igreja Batista em Renascer. 

 Os métodos e as técnicas escolhidas para o desenvolvimento da pesquisa, a divisão e a 

maneira como os capítulos elencados foram intitulados, os teólogos selecionados, a 

bibliografia referendada, as fontes pesquisadas, os documentos e fotografias indicados para 

análise e a preferência por Foucault no tratamento do discurso tiveram, no conjunto, a 

finalidade de verificar se o discurso teológico ambiental contribui na formação de uma nova 

consciência ecológica e desencadeia ações educativas por parte da comunidade batista, que foi 

a hipótese a ser verificada neste trabalho de pesquisa. 
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1. ECO(TEO)LOGIA: A INTEGRAÇÃO ENTRE OS DISCURSOS  

  CIENTÍFICO E RELIGIOSO 

 

 

Este capítulo pretende abordar um ramo da Teologia que começou na Europa, 

Estados Unidos e Índia há cerca de cinqüenta anos. A Eco(Teo)logia considera que a 

espiritualidade genuína está ligada à vida; que o planeta Terra é a casa da humanidade 

e é preciso cuidar dele como uma casa comum; que a falta de preocupação com a 

Terra mostra falta de amor ao próximo, e que a falta de amor ao próximo significa 

falta de amor a Deus. Então, à luz dessa Teologia, quanto melhor se estiver na relação 

com o Criador, ter-se-á também uma melhor relação com o próximo e com a criação.  

A Eco(Teo)logia recorre ao texto bíblico: ''quando Deus criou os céus e a terra, 

viu Deus que era muito bom''. Segundo Barbosa (2010), essa é a base de tudo. O outro 

ponto é que a criatura foi chamada para cuidar dessa criação, conforme Gênesis 2.15 

“E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o 

guardar.” 

 A Eco(Teo)logia mostra que, quando se cuida bem da criação, está também 

glorificando e dignificando o Criador. Isso é tratar a criação com dignidade. 

Diante desse discurso é interessante notar que, para a Eco(Teo)logia, os 

problemas do meio ambiente refletem uma falta de espiritualidade da humanidade e a 

alienação do ser humano consigo mesmo e com a natureza.  

O consenso entre os discursos eco(teológicos) está na necessidade de garantir e 

melhorar a qualidade de vida desta e das futuras gerações (Andrade, 2008). Para Lopes 

(2010)1, o Cristianismo, enquanto fiel às suas raízes bíblicas, tem condições de 

oferecer uma visão de mundo que permite enfrentarmos, de forma coerente e lógica, as 

questões ecológicas de hoje. 

Murad (2009) diz que a Eco(Teo)logia não é simplesmente uma Teologia da 

criação com tons verdes. A partir da unidade da experiência salvífica na Bíblia, a 

Eco(Teo)logia afirma que há ligações estreitas e complexas entre a criação do cosmos 

e seu processo evolutivo, o surgimento dos seres humanos no nosso planeta, a história 

da revelação divina com suas etapas, a encarnação do Filho de Deus, a inauguração do 

Reino de Deus em Jesus, sua morte redentora e a ressurreição como primícia da nova 

                                                

1 Augustus Nicodemus Gomes Lopes, Chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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criação. O Espírito de Deus anima e sustenta todos os seres bióticos e abióticos, nas 

belas e múltiplas relações da teia da vida. Portanto, a história humana e seu destino 

final devem ser compreendidos em íntima relação com o ecossistema, a nossa casa 

comum. Não se trata somente de uma mudança de conceitos e de percepção, mas 

também na espiritualidade e na ética.  

Maçaneiro (2010) diz que Teologia e Ecologia se fecundam e consolidam 

novas perspectivas da intelligentia fidei2 em prol da justiça, paz e integridade da 

criação. Para ele, já é notório o esforço de releitura ecológica das fontes cristãs, na 

busca do sentido original de Bereshit (a gênese do mundo), em resposta às acusações 

de que o mandato bíblico de “dominai e multiplicai” teria causado, direta ou 

indiretamente, a exploração danosa da natureza. Hoje, muitos historiadores, 

antropólogos e pedagogos; biólogos, físicos e engenheiros; exegetas, teólogos e 

pastoralistas, unem suas competências para buscar soluções sustentáveis à crise 

ambiental.  

Para que Teologia e Ecologia possam ser fecundas e consolidar novas 

perspectivas, como gostaria Maçaneiro (2010), é necessário recorrer à Foucault 

quando este diz que “para pertencer a uma disciplina, uma proposição deve poder 

inscrever-se em certo horizonte teórico.” (Foucault, 2009, p. 33) 

 Até recentemente o discurso religioso, teológico ou bíblico estava excluído das 

universidades laicas. Com a criação do curso Ciências das Religiões em nível de 

graduação, mestrado e doutorado, em diversas universidades do país e do mundo, 

algumas conexões entre a religião e diferentes ciências começaram a ser feitas. O 

relacionamento entre Ecologia e Teologia tornou-se possível e a Teologia foi 

reconhecida como disciplina que aborda a dimensão da verdade num campo 

aparentemente hostil uma vez que o conhecimento científico é por natureza conjectural 

e passível de ser superado. 

 Considerando que Foucault, em sua obra, se ocupou de analisar o surgimento 

de alguns campos disciplinares, é interessante trazê-lo, como interlocutor, nesta 

análise sobre a formação de um novo campo de saber: a Eco(Teo)logia. Esta propõe 

repensar os axiomas sabendo que isto implica em mudanças de paradigmas achados 

                                                

2 inteligência da fé 
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até aqui como verdades, mas que precisam atender a uma lógica mais coerente ainda 

que não possa ser provada ou comprovada.  

  Barbosa (2010) diz que a Eco(Teo)logia é um dos mais novos ramos da 

teologia e que esta traz a ideia de que o estado de ''desintegração'' do meio ambiente 

reflete a falta de espiritualidade do ser humano. Para ele, a Eco(Teo)logia é uma 

preocupação com o estudo do meio ambiente ligado à espiritualidade cristã.  

A Revolução Científica trouxe consigo novos paradigmas afastando Deus da 

natureza e considerando Seu criador com um Ser manipulador da realidade. A razão, 

base da revolução, valorizou o conhecimento objetivo em detrimento do conhecimento 

subjetivo ou o Teocentrismo, comum na Idade Média quando havia uma consideração 

a Deus, a alma e a ética (Pelizzoli, 2003). 

A ciência é a interação dos detalhes concretos e do raciocínio abstrato, do 

método indutivo e do método dedutivo, dos sentidos que registram os dados e da 

mente abstrata, que os ordena em esquemas significativos de relação. Assim, os 

detalhes científicos assumem significação metacientífica se relacionando com outra 

realidade e assumindo um significado que ultrapassa o meramente empírico. 

A chave para a integração entre os diálogos científicos e teológicos é perceber 

que a ciência se acha representada por uma atitude reverente em relação à natureza e 

não por uma atitude ímpia. Entretanto, apesar das similaridades, não existe um ponto 

de fusão entre ciência e religiosidade, uma vez que o âmbito e a tendência da ciência 

são o cognitivo estudando as coisas separando-as em componentes cada vez menores, 

fragmentando o todo em detrimento de sua integralidade, ao contrário da religiosidade, 

cuja metodologia é a meditação na busca da unidade entre o todo e suas partes 

constitutivas sem abandonar a lógica e a ética que lhe são peculiares.  

Para Weber (1995) o diálogo entre estes discursos trata do sentido da unidade 

das coisas: homem e natureza, consciência e matéria, interioridade e exterioridade, 

sujeito e objeto; em suma, sua percepção é de que tudo isso pode ser reconciliado e 

que nada pode ser separado porque tudo está integrado: filosofia, ciência e misticismo. 

Para ela, no princípio, havia o assombro e a reverência, que inspiraram a busca 

de onde nasceram a ciência e a religião. Originalmente, eram uma só coisa, não 

perturbadas pela moderna separação que as quer distintas e cercadas por fronteiras 

intransponíveis. Graças a essa separação, o assombro transformou-se em ciência e a 
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reverência em religiosidade. Hoje, a ciência busca os limites da natureza, a 

religiosidade busca sua infinitude. A ciência quer explicar o mistério do ser e a 

religiosidade quer experimentá-lo. 

Foucault (1972) diz que para pertencer ao domínio da ciência a religião deveria 

obedecer a uma série de leis e afirmações que poderiam ser comprovadas através de 

um mesmo sistema.  

 

1.1 ECOLOGIA 

 

Neste tópico serão apresentados alguns conceitos sobre Ecologia com o 

objetivo de contribuir para a perspectiva de análise deste trabalho. 

 A ecologia como área de conhecimento se desdobra cada vez mais em outras 

ramificações e níveis de pesquisa: ecologia ambiental, ecologia animal, ecologia 

política e social, ecologia mental, ecologia integral (Boff, 2010). No século XIX, a 

“ecologia” de Ernst Haeckel (1834-1919) como um ramo da biologia possibilitou 

esses olhares diferenciados, abrindo espaço, bastante tempo depois, para o surgimento 

de uma nova área de conhecimento necessariamente interdisciplinar: a ecologia.  

Criada e empregada pela primeira vez no começo deste século, mais 

precisamente em 1873, o termo Ecologia serviu para significar as relações do 

ambiente físico, também chamado de meio ambiente, com os vegetais. Este conceito 

botânico, entretanto, foi adaptado à biologia animal, à antropologia e à sociologia. 

Para White Jr (1967), o que fazemos com a ecologia depende de nossas ideias 

sobre a relação homem e natureza e devemos continuar tendo a pior crise ecológica até 

que rejeitemos o axioma cristão de que a natureza não tem razão de existência afora 

servir o homem. Para ele, o que as pessoas fazem sobre a sua ecologia depende de 

como pensam de si mesmas em relação às coisas ao redor. A ecologia humana está 

profundamente condicionada pelas crenças sobre a nossa natureza e destino, ou seja, 

pela religião. 

 Além disso, o termo “Ecologia” nos apresentou que, seguramente, nenhuma 

outra criatura senão a humana tratou com tanto desleixo o seu ninho e que nossa crise 

ecológica é o produto de uma nova cultura emergente e inteiramente democrática. A 

questão é se um mundo democratizado pode sobreviver às suas próprias implicações. 
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Possivelmente não é possível, a menos que os axiomas sejam repensados. (White Jr, 

1967) 

Dialogando com White Jr, Baptista (2001) diz que a Ecologia, por outro lado, 

representa, hoje, a preocupação fundamental, que não fica mais restrita aos grupos de 

ambientalistas ou aos herdeiros da sensibilidade de Francisco de Assis. Tornou-se uma 

questão mundial central, pois os relatórios de especialistas, ou mesmo a constatação 

empírica, revelam que a casa-comum, a mãe-Terra, está doente e sofre junto com seus 

filhos as conseqüências do modelo de exploração e de desenvolvimento que, há 

séculos, predomina em quase todos os lugares, ganhando enorme proporção, neste 

mundo globalizado (Baptista, 2001). 

 Para Foucault (1972), um axioma é um conjunto de definições, regras e 

convenções de escrita que não pode ser dissociado da proposição. Repensar os 

axiomas implica em mudanças de paradigmas achados até aqui como verdades, mas 

que precisam atender a uma lógica mais coerente ainda que não possa ser provada ou 

comprovada. 

 

1.1.1 O meio ambiente e sua problematização  

 

Neste item serão pontuadas algumas noções sobre o meio ambiente e sua 

problematização e de que maneira elas podem ser observadas, quer sejam, pelo 

desequilíbrio de ecossistemas, a extinção de exemplares de animais e plantas, a 

mudança climática, entre outras coisas.  

O conceito das culturas arcaicas, que considerava a Terra como mãe nutriente 

deu lugar ao conceito moderno em que a Terra deve ter a natureza dominada por uma 

ética utilitarista que julga a felicidade como uma conquista valorizando o sistema 

capitalista, que apóia as ideias de diminuição da população, combate ao desmatamento 

e uso de tecnologias limpas para garantir a sustentabilidade do planeta (Boff, 2003). 

O ambiente é o lugar onde pessoas estabelecem relações considerando 

princípios de Ética, ou seja, normas morais e comportamentais que visam o 

conhecimento em defesa da vida (Pelizzoli, 2003). Ao homem cabe a conversão de 

hábitos cotidianos e políticos, privados e públicos, culturais e espirituais (Boff, 1999). 
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A terra, o ar e a água são elementos que, ao sofrerem transformações geradas 

por impactos ambientais decorrentes da ação predatória do homem, não poderão servir 

mais aos mesmos fins e, como se extinguem, a fauna, a flora e os recursos naturais, 

caminham, a passos largos, para esta extinção (Grisi, 2008). 

A conservação e a preservação do planeta devem fazer parte de um conjunto de 

ações prioritárias em que o homem, como única espécie dotada de uma 

moral/consciência de responsabilidade da sociedade, precisa estar engajado com o 

objetivo de garantir e melhorar a qualidade de vida desta e das futuras gerações 

(Andrade, 2008). 

Em algumas regiões subsiste a desproporção entre a extensão de terra 

cultivável e o número de habitantes; em outras, entre riquezas do solo e capitais 

disponíveis. Além disso, é preciso estar pautado na convicção da limitação dos 

recursos naturais, alguns dos quais não são renováveis, como se diz. Usá-los como se 

fossem inexauríveis, com absoluto domínio, põe em perigo seriamente a sua 

disponibilidade, não só para a geração presente, mas, sobretudo para as gerações 

futuras.  

Ao lado do problema do consumismo encontramos a questão ecológica. O 

homem, tomado mais pelo desejo do ter e do prazer, do que pelo desejo de ser e de 

crescer, consome de maneira excessiva e desordenada os recursos da terra e da sua 

própria vida. Em vez de realizar o seu papel de colaborador de Deus na obra da 

criação, o homem acaba por provocar a revolta da natureza, mais tiranizada que 

governada por ele.  

Além da destruição irracional do ambiente natural há outra mais grave: a 

destruição do ambiente humano. Enquanto nos preocupamos, apesar de bem menos 

do que o necessário, em preservar o “habitat” natural das diversas espécies animais 

ameaçadas de extinção, porque nos damos conta da particular contribuição que cada 

uma delas dá ao equilíbrio geral da terra, empenhamo-nos demasiado pouco em 

salvaguardar as condições morais de uma autêntica “ecologia humana”. Não só a terra 

foi dada por Deus ao homem, que a deve usar respeitando a intenção originária de 

bem, segundo a qual lhe foi entregue; mas o homem é doado a si mesmo por Deus, 

devendo por isso respeitar a estrutura natural e moral, de que foi dotado. Neste 

contexto, são de mencionar os graves problemas da moderna urbanização, a 
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necessidade de um urbanismo preocupado com a vida das pessoas, bem como a 

devida atenção a uma “ecologia social” do trabalho. (Rerum Novarum, 1978) 

Gioda (2011) tenta responder à pergunta “Temos consciência da influência dos 

problemas ambientais em nossa vida?” dizendo que, por cerca de quatro bilhões de 

anos, o balanço ecológico do planeta esteve protegido. Com o surgimento do homem, 

cem mil anos atrás, o processo degradativo do meio ambiente tem sido proporcional à 

sua evolução.  

Acrescenta que, no Brasil, o início da influência do homem sobre o meio 

ambiente pode ser notada a partir da chegada dos portugueses. Antes da ocupação do 

território brasileiro, os indígenas que aqui habitavam (estimados em oito milhões) 

sobreviviam basicamente da exploração de recursos naturais, por isso, utilizavam-nos 

de forma sustentável.  

E continua dizendo que, após a exterminação de grande parte dos índios pelos 

portugueses, o número de habitantes do Brasil se reduziu a três milhões no início do 

século XIX. Foi nesse período que começaram as intensas devastações do nosso 

território. À época, o homem se baseava em crenças religiosas que pregavam que os 

recursos naturais eram infindáveis, então, o término de uma exploração se dava com a 

extenuação dos recursos do local. Infelizmente, essa cultura tem passado de geração 

em geração e até os dias de hoje ainda predomina. 

Para ela, com a descoberta do petróleo em 1857 nos EUA, o homem saltou 

para uma nova era: o mundo industrializado, que trouxe como uma das principais 

conseqüências a poluição. Então, as causas das agressões ao meio ambiente são de 

ordem política, econômica e cultural. A sociedade ainda não absorveu a importância 

do meio ambiente para sua sobrevivência. O homem branco sempre considerou os 

índios como povos “não civilizados”, porém esses “povos não civilizados” sabiam 

muito bem a importância da natureza para sua vida. O homem “civilizado” tem usado 

os recursos naturais, inescrupulosamente, priorizando o lucro em detrimento das 

questões ambientais. Todavia, essa ganância tem um custo alto, já visível nos 

problemas causados pela poluição do ar e da água e no número de doenças derivadas 

desses fatores. 

A preocupação com o meio ambiente caminha a passos lentos no Brasil, ao 

contrário dos países desenvolvidos, principalmente em função de prioridades ainda 
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maiores e conclui seu texto dizendo que a única forma para evitar problemas futuros, 

de ainda maiores degradações do meio ambiente, é através de legislações rígidas e da 

consciência ecológica.  

Um dos temas ambientais bastante discutidos nos últimos anos é o da mudança 

climática. No âmbito das Nações Unidas, o Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças climáticas (IPCC ou Intergovernmental Panel on Climate Change) 

reconhece a forte evidência científica de que as atividades antrópicas (humanas) estão 

aumentando substancialmente as concentrações de gases na atmosfera, responsáveis 

pelo aumento excessivo do chamado “efeito estufa”, resultando assim num maior 

aquecimento na superfície e na atmosfera da Terra e, consequentemente, afetando 

drasticamente seus ecossistemas, numa ameaça futura a toda a humanidade. 

A responsabilidade histórica dos países desenvolvidos é um fator a ponderar 

nessa questão, porém há também a necessidade de ações mais eficazes por parte dos 

outros países. A última Convenção do Clima da ONU, em Bali, apontou que os países 

em desenvolvimento devem promover medidas de mitigação de gases do efeito estufa. 

Cooperando com o Brasil, o Estado da Paraíba deve elaborar legislação ambiental 

eficaz, na qual normas ambientais devem refletir sobre esta realidade. 

A Política Estadual de Mudanças Climáticas objetiva ser um instrumento 

eficaz, coordenado e integrado, no qual as normas ambientais, objetivos 

administrativos e prioridades devem refletir o contexto ambiental e de 

desenvolvimento. Buscando um marco legal capaz de promover o desenvolvimento 

econômico de maneira sustentável em nosso Estado, com reflexos no restante do país e 

em outras regiões do mundo, ou seja, agir localmente, pensando globalmente. 

 

1.2 TEOLOGIA 

 Neste tópico serão apresentados alguns conceitos sobre Teologia e algumas 

distinções entre Teologia, Religião, Ecologia e Ciências. 

 A Religião é a realidade espiritual vivida pelo adorador. A Teologia é o 

processo de conhecimento que analisa, interpreta, compreende, sistematiza e expõe, 

por meio de interpretações, a compreensão aos homens. A ruptura entre Ciência e 

Religião é histórica e recentemente há uma reaproximação através da Ecologia e da 

Teologia. 
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 Ampliando a distinção entre Ciência e Teologia é possível observar que a 

Ciência trata do conhecimento e controle dos fenômenos, por meio de análise, 

experiência e leis que  regulam e que manipulam os controles do conhecimento e os 

dirija aos fins práticos da vida humana e que, a Teologia trata da fé, um terreno 

espiritual, subordinada à revelação divina e que diferentemente da ciência, não pode 

ser experimental. 

 O dilema entre estas esferas do discurso não são o objeto de estudo deste 

capítulo, mas a compreensão de que, apesar de serem realidades independentes, 

coexistem e demandam por respostas urgentes porque o incremento de formas de 

espiritualidade holísticas se inscreve neste contexto.  

 As religiões tiveram e têm participação importante neste processo de 

emergência da nova consciência ecológica por meio de programas conduzidos em 

nível mundial. A participação ativa de segmentos religiosos nos fóruns específicos no 

contexto da ONU indica para isso (Reimer, 2011). 

A vontade de viver a que se refere o filósofo Schopenhauer e a vontade de 

poder descrita por Nietzsche, além dos conflitos entre liberdade e responsabilidade 

apontados pela Corrente Existencialista de Kant, caracteriza o descaso do homem com 

o planeta em que vivemos (Juerp, 2010). Como sua trajetória pelo planeta é transitória, 

seus conceitos e soluções possíveis não extravasam a preocupação factual dos 

transtornos decorrentes da devastação a que estamos continuamente sendo submetidos. 

(Vidal, 2008) 

Oliveira (1994) nos ajuda a aprofundar nossa reflexão: Uma correta visão do 

mundo, com base religiosa, é uma concepção do homem como ser dotado de 

faculdades racionais e de autoconsciência, que o diferem do restante da Natureza, e lhe 

conferem atributos e problemas que os outros seres vivos não têm.  

Esta visão de mundo, correta segundo Oliveira (1994), traria, segundo Foucault 

(2009), uma cumplicidade com o mundo de tal maneira que poderíamos conhecê-lo 

intimamente, ou seja, poderia dar ao homem respaldo espiritual e material para intervir 

sem o destruir, respeitando sua liberdade e seus limites constitutivos. 

É aquilo que Pelizzoli (2003) chama de Ética e esta com a Ecologia tentam 

contracenar com o objetivo de garantir a sustentabilidade apesar de toda a diversidade 

de posições e práticas envolvidas na ética, na natureza e na teologia.  
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Em seu discurso, White Júnior (1967) diz que o Cristianismo é a religião mais 

antropocêntrica que o mundo já viu. O Cristianismo não só estabeleceu um dualismo 

entre homem e natureza, como também insiste que é a vontade de Deus que o homem 

explore a natureza para seus próprios fins. O Cristianismo tornou possível explorar a 

natureza num estado de espírito indiferente aos sentimentos do objeto natural. O 

dogma cristão da criação que funda a primeira cláusula do credo tem outro significado 

para nossa compreensão da crise atual.  

 O mesmo duvida que o desastroso retrocesso ecológico possa ser evitado 

simplesmente aplicando mais ciência e tecnologia ao problema. Para ele, o que 

fazemos com a ecologia depende de nossas ideias sobre a relação homem e natureza. E 

que devemos continuar tendo a pior crise ecológica até que rejeitemos o axioma 

cristão que a natureza não tem razão de existência afora servir o homem. Para ele, a 

raiz de nossos problemas é tão amplamente religiosa que o remédio deve ser 

essencialmente religioso e não científico ou tecnológico (White Júnior, 1967). 

Segundo Baptista (2001), a sensibilidade religiosa tão sedimentada no coração 

humano, em todas as culturas e civilizações, depois de ter sido considerada em 

declínio, por alguns, no embate com a secularização, faz-se mais presente do que 

nunca e se expressa de mil formas manifestando toda a riqueza metafísica que o desejo 

humano é capaz de produzir, reagindo às inúmeras faces do mistério presente na 

beleza, na bondade e na verdade. E essa sensibilidade apresenta-se também como 

reação aos problemas e à crise global que o mundo todo vive. Daí nasce um grande 

desafio: o diálogo inter-religioso e uma conseqüente Teologia das Religiões.  

Segundo frei Carlos Susin, as tradições religiosas e espirituais influenciam e 

sustentam a imagem que temos de nós mesmos como a imagem de Deus, do mundo, e 

de nosso lugar no cosmos e os cristãos, e as outras tradições espirituais, podem 

colaborar com o movimento ecológico.  

 Na história da Teologia, as passagens mais significativas sobre o meio 

ambiente podem ser encontradas desde a época dos pais da Igreja, que, na Igreja 

Primitiva, tinham uma preocupação com a totalidade da vida. Naquele tempo, a 

Teologia era chamada de sabedoria. Depois, a Teologia passou muito tempo só no 

âmbito religioso, como se o homem fosse apenas alma. Durante o racionalismo, que 

passou pelo iluminismo, destacou-se o aspecto corpo, o homem racionalista. Já no fim 
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do século XX percebemos que o homem não é só corpo, mas também um ser social. E 

a descoberta atual é de que o homem não é apenas um ser social, mas um ser que faz 

parte do meio ambiente, do 'eco'. Então, hoje se pode dizer que o ser humano é um ser 

bio-psico-sócio-espiritual-ecológico. Essa é a totalidade do ser humano. Como a 

Teologia tem a ver com o ser humano integral, é possível que a Eco(Teo)logia venhaa 

ser a grande Teologia do século XXI. 

 Até recentemente o discurso religioso, teológico ou bíblico estava excluído das 

universidades laicas. Com a criação do curso Ciências das Religiões em nível de 

graduação, mestrado e doutorado, em diversas universidades do país e do mundo, 

algumas conexões entre religião com diferentes ciências começaram a ser feitas.  

É aceitável considerar que a Espiritualidade pode dar sua contribuição à ciência 

por sua percepção de que a natureza não seja uma simples coleção de dados sensoriais, 

mas uma realidade única cuja grandiosidade e beleza podem ser experimentadas em 

múltiplos níveis. Para Vasconcelos (2006), a Espiritualidade faz referência a uma 

dimensão superior que reflete a experiência da vida humana.  

 

1.2.1 Uma transição de paradigmas: re(ligação) do homem com a criação e 

 com o próprio Criador. 

 

  Conhecendo um pouco sobre os conceitos de Teologia, neste item serão 

apresentados alguns pensadores cujas ideias apontam para a possibilidade de uma 

re(ligação) do homem com a criação e com o próprio Criador. 

  A partir do pressuposto de que o século XXI está vivendo uma nova Teologia 

bíblica a que se denomina Eco(Teo)logia, que visa o homem e sua relação integral 

com o meio ambiente onde está inserido, este tópico apresentará algumas abordagens 

objeto da transição entre os discursos teológicos de Giordani (1978) em seu 

comentário sobre a Rerum Novarum, Reimer (2006) e sua transição paradigmática, 

Agnol (2009) em sua dissertação de mestrado,  e de Christoffersen  (2010) apontando 

para as movências no que diz respeito à evolução, religião e ao meio ambiente. A 

intenção é notar se a Teologia, que ajudou a conceber o homem como separado do 

restante da criação, pode agora prover fundamentos bíblicos para promover sua 

re(ligação) com a criação e com o próprio Criador. 
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  O que se pretende é integrar os discursos de Giordani, Reimer, Agnol e 

Christoffersen sob a ótica de Foucault (1972), reativando uma discursividade em que 

podem ser considerados alguns elementos de coexistência. 

   Segundo Giordani (1978), em comentário sobre a Rerum Novarum, este 

momento é importante pela ressonância social produzida e pelo influxo que ainda 

agora exerce porque define uma posição didática da Igreja em horas críticas de 

desorientação e controvérsias e assinalam uma orientação segura que há de perdurar 

durante gerações e gerações.  

O homem tem o direito3 de escolher as coisas que julgar mais aptas, não só 

para prover ao presente, mas ainda ao futuro. De onde se segue que deve ter sob o seu 

domínio não só os produtos da terra, mas ainda a própria terra, que, pela sua 

fecundidade, ele vê estar destinada a ser uma fornecedora no futuro. As necessidades 

do homem repetem-se perpetuamente: satisfeitas hoje, renascem amanhã com novas 

exigências.  

O homem tinha recebido da natureza o direito de viver e proteger a sua 

existência. Deus concedeu a terra a todo o gênero humano para a gozar porque Deus 

não a concedeu aos homens para que a dominassem confusamente todos juntos. A 

questão de que se trata é de tal natureza que, a não ser apelar para a religião e para a 

igreja é impossível encontrar-lhe uma solução eficaz. 

A Igreja dedica-se toda à instrução e a educar os homens segundo os seus 

princípios e sua doutrina. Ainda esforça-se por penetrar nas almas e por obter das 

vontades que se deixem conduzir e governar pela regra dos preceitos divinos.  

Esta doutrina, segundo Foucault (2009), tem a tendência de se disseminar e de 

ser partilhada por um grupo de indivíduos que aceitem como condição as mesmas 

verdades e as mesmas regras.  

Para Giordano (1978), a ação da Igreja é soberana. Os instrumentos de que ela 

dispõe para tocar as almas, recebe-os, para este fim, de Jesus Cristo, e trazem em si a 

eficácia duma virtude divina. Assim, não é duvidoso que a sociedade civil foi 

essencialmente renovada pelas instituições cristãs. É por isso que, se a sociedade 

                                                

3 Estas prerrogativas constam da Encíclica Rerum Novarum (1978) 



31 

 

humana deve ser curada, não será senão pelo regresso à vida e às instituições do 

Cristianismo.  

Pensando em transição de paradigmas é considerável apontar para as 

movências no que diz respeito à evolução, religião e ao meio ambiente. Com base 

nesta perspectiva, Christoffersen (2010), sobre as responsabilidades crescentes das 

entidades religiosas no contexto atual da crise ambiental, faz uma retrospectiva sobre a 

origem evolutiva das religiões no contexto da evolução cultural do homem, além de 

mencionar algumas dimensões ecológicas do pensamento religioso, significativas para 

os problemas ambientais.  

O historiador White Jr (1967) já discorria sobre o papel das religiões para 

reverter a crise uma vez que o problema havia surgido no interior delas ou amparado 

por doutrinas que distorceram, durante muito tempo, a verdadeira singularidade da 

relação do homem com a criação e com o próprio Criador.  Segundo Foucault, “a 

doutrina questiona os enunciados a partir dos sujeitos que falam.” (Foucault, 2009, p. 

43). 

Christoffersen (2010) sugere que as igrejas atuem mais intensamente, de forma 

integrada com a ciência, na intermediação política em prol da solução dos problemas 

ambientais, uma vez que a moral religiosa ajudaria a reverter os ganhos econômicos 

advindos da utilização sustentável da biodiversidade genética para as culturas locais e 

exercendo o seu papel como formadora de opinião na conscientização das 

comunidades sobre os benefícios de uma vida equilibrada com a natureza e de uma 

exploração racional dos recursos naturais. 

Corroborando com o pensamento de Christoffersen, Agnol (2009) diz que a 

contribuição da Teologia à Ecologia é cuidar da vida e complementa dizendo que a 

vinculação da crise ecológica ao paradigma da “dominação” suscita questionamentos à 

fé judaico-cristã.  

Segundo ele, há opiniões que pretendem culpar essas tradições religiosas de 

terem fomentado a exploração descontrolada da natureza e usam, para isso, a 

expressão do Gênesis “dominai a terra” como sustentador desta postura, sendo 

necessário, entretanto, restituir o simbolismo exegético do relato da criação, para não 

reincidir numa deturpada postura criacionista, em que se apresentam as contribuições 
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ao cuidado da natureza e conclui dizendo que, por isso, é preciso refletir sobre a crise 

ecológica em sua base paradigmática para que haja um cuidado da vida. 

Diante do exposto, é visto que com uma mudança de valores morais, éticos, 

culturais e espirituais a humanidade poderia propiciar um novo relacionamento do 

homem com o Criador e poderia estabelecer um novo princípio no seu relacionamento 

com a natureza e no cuidado com o meio ambiente. 

 

  

1.3 A ESPIRITUALIDADE COMO INSTRUMENTO PARA A 

 CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL  

 

  Para encerrar este capítulo, depois de oferecer alguns conceitos sobre Ecologia 

e Teologia, a Espiritualidade será apresentada, neste tópico, como um instrumento para 

a conscientização ambiental. 

  O termo Espiritualidade, como resumiu Secondin (2011), aparece na literatura 

latina cristã no decurso do século V, traduzindo, porém, o grego “pneumatiké”, ou 

seja, no seu significado pneumatológico, exprimindo uma vida do Espírito Santo em 

nós. Mais tarde, porém, dado que esta vida no Espírito é um privilégio da humanidade, 

capaz de se abrir à transcendência pela sua atividade de conhecimento e de amor, o 

termo espiritualidade vai adquirir um sentido antropológico, designando a vida humana 

no seu sentido mais alto, como sabedoria, vida de conhecimento e amor dos valores 

transcendentes.  

A despeito das religiões serem politeístas ou monoteístas, que considerem 

 a pluralidade de deuses ou a singularidade de Deus, são unânimes  em reconhecer, do 

 ponto de vista ético, a responsabilidade do homem para com a problemática da crise 

 ambiental. 

Em 1854, o presidente dos Estados Unidos propôs comprar uma grande área de 

terra dos índios peles-vermelhas, prometendo uma reserva para que nela eles 

pudessem viver. A resposta do Cacique Seattle é tida como uma profunda declaração 

de amor ao meio ambiente, brotada do coração puro e simples de um índio cheio de 

reconhecimento à natureza por tudo de bom que ela dá ao homem. Eis um trecho de 

sua resposta: 
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A terra não pertence ao homem: é o homem que pertence à terra, disso temos 

certeza. Todas as coisas estão interligadas, como o sangue que une uma 

família. Tudo está relacionado entre si. Tudo quanto agride a terra, agride os 
filhos da terra. Não foi o homem quem teceu a trama da vida: ele é 

meramente um fio da mesma. Tudo o que ele fizer à trama, a si próprio fará. 
 

No paradigma antropocêntrico moderno ainda se afirma que a terra é uma 

grandeza a ser dominada e explorada em favor dos seres humanos, entretanto, dentro 

da visão do novo paradigma holístico ou ecológico deve-se reivindicar que a terra é a 

casa comum de todos os seres e do próprio Deus, e nela cada qual tem 

responsabilidade de cuidado. 

Mas, para Schaeffer (1976), esta posição é sinal de rebeldia porque o homem 

tem constituído a si mesmo como centro do universo, como aquele que pode exercer 

domínio. 

Outra reflexão sobre a responsabilidade do homem com relação ao meio 

ambiente vem através da Carta da Terra, uma declaração de princípios éticos 

fundamentais para a construção de uma sociedade global justa, sustentável e pacífica 

neste século e para as gerações vindouras. 

O objetivo da Carta da Terra é oferecer um modelo de transição para maneiras 

sustentáveis de vida e desenvolvimento humano sustentável, que visem a integridade 

e a proteção ecológica, erradicação da pobreza, o desenvolvimento econômico 

eqüitativo, o respeito aos direitos humanos, a democracia e a paz. Além disso, desafia 

e encoraja o homem a adotar uma nova ética global mudando a maneira como pensa e 

vive. 

A Carta da Terra expõe valores e princípios para um futuro sustentável.  E diz 

ainda que o meio ambiente global com seus recursos finitos é uma preocupação 

comum de todas as pessoas. Nela, vemos que a proteção da vitalidade, diversidade e 

beleza da Terra é um dever sagrado e considera que os desafios para o futuro são 

ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais por estarem interligados e que 

as pessoas, juntas, podem forjar soluções includentes (Carta da Terra, 2000). 

Segundo Maldonado (SME, 2000), coordenador nacional da Carta da Terra, 

esta carta é um movimento de construção de princípios e valores que pode orientar as 

pessoas, as sociedades e os governos, na afirmação de padrões éticos universais para 

um futuro sustentável.  
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Para Boff (2003), a Carta da Terra é o mais importante documento ético, já 

aceito pela UNESCO, que estabelece uma nova consciência ecológica da humanidade. 

Esta Carta, além de ser um documento de âmbito moral e ético aplicável a sociedade 

como um todo no século XXI, encontra relevância na literatura bíblica. 

Além disso, a Carta da Terra também nos recomenda a reconhecer e preservar 

os conhecimentos tradicionais e a sabedoria espiritual em todas as culturas que 

contribuem para a proteção ambiental e o bem-estar humano avançando no estudo da 

sustentabilidade ecológica e, protegendo e restaurando lugares notáveis, de significado 

cultural e espiritual, através do fortalecimento das comunidades locais, e de sua 

habilitação ao cuidado dos seus próprios ambientes. Para tanto, é preciso reconhecer a 

importância da educação moral e espiritual para uma subsistência sustentável.  

De acordo com Schaeffer (1976), quando os cristãos readquirem a comunhão 

com Deus estes encontram um lugar de referência na criação e manifestam isso no seu 

relacionamento com a natureza. Para ele, os cristãos devem considerar a criação como 

um todo.  

Para Reimer (2006), uma espiritualidade ecológica deve ter sua referência no 

cotidiano de pessoas empobrecidas, excluídas e marginalizadas, objetivando a sua 

efetiva valorização e inserção dentro da casa comum de toda a criação, em todas as 

suas possíveis relações.  

Para a concretização desta visão, Boff (1999) diz que é necessário um novo 

paradigma religioso capaz de estabelecer relações entre Deus, mundo, ser humano e 

cosmos. Só a partir de uma nova concepção ética, o homem poderia incorporar as 

diversas vertentes das preocupações ecológicas: ambiental, social, mental e integral. 

Moltmann (1992) chama isso de rede de reciprocidades em que possam ser 

valorizados a integração entre pessoa e natureza. 

Diante da atual situação de crise ecológica e da consciência de seu papel na 

sociedade, as igrejas têm percebido a necessidade de ampliar sua atuação na vida da 

comunidade, uma vez que as raízes de nossas dificuldades são profundamente 

religiosas, pois, segundo Birch “o Cristianismo chegou a declarar, explicitamente, que 

é vontade de Deus que o homem explore a natureza em proveito próprio, o remédio 

terá de ser, essencialmente, religioso”. (Birch, apud Damião, 2007). 
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Para White Jr (1967) os problemas trazidos pelo mau uso dos recursos naturais 

não é científico ou tecnológico, mas essencialmente religioso e por isso são as 

religiões, particularmente o Cristianismo, que tem a prerrogativa de resolver. 

 Segundo Boff, a crise ecológica reflete a crise entre o ser humano e Deus. Ao 

cair no pecado e se afastar de Deus, o ser humano entrou em processo de 

desumanização e abandonou sua missão original de guardar e cultivar a terra. Surge a 

visão do antropocentrismo, que é o homem considerando-se superior e mais 

importante que os outros seres. Estes que só lhe são úteis enquanto objeto para 

espoliação. 

Boff também diz que esse tipo de visão quebra com a norma que abrange tudo: 

“a solidariedade cósmica”. Todos os seres são importantes; são interdependentes e 

estão em uma “teia intrincadíssima de relações”. Contudo, o ser humano caído 

reproduz um comportamento paradoxal, pois se coloca sobre esta teia de relações e ao 

mesmo tempo desvinculado de todo o resto da criação. 

Portanto, se faz necessário que a Igreja supere seu discurso escatológico e se 

levante com a voz profética a fim de criar uma nova consciência ética em favor da 

criação como desafio para o século 21.  

 

1.3.1 A formação de uma nova consciência ecológica: O nível de conscientização 

 da Igreja Evangélica  

 

Neste item serão feitas algumas considerações acerca da formação de uma 

nova consciência ecológica observando o nível de conscientização da igreja evangélica 

numa visão panorâmica.  Esta discussão será feita em dois momentos. Antes que se 

iniciem as considerações sobre a formação de uma nova consciência ecológica se faz 

necessário retomar um conceito já formulado sobre consciência ecológica e para isto a 

contribuição de Lima (1998) é imprescindível.  

  No que diz respeito à formação de uma nova consciência ecológica é preciso 

dizer que a ligação entre Consciência Ecológica e Ecoética será, na medida do 

possível, estabelecida através do discurso de autores reconhecidos no meio acadêmico. 

O campo de análise da Ecoética será discutido com Pelizzoli e as contribuições do 

Cristianismo serão apresentadas através de autores exponenciais deste discurso como 
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Boff e Lopes,  teólogos cristãos, católico e evangélico, respectivamente, que procuram 

apontar pontos de convergência e pontos de divergência ou diferenciação.  

 Para Lima (1998), o termo Consciência Ecológica tem a ver com uma nova 

compreensão da degradação do meio ambiente e de suas conseqüências para a 

qualidade da vida humana e para o futuro da espécie como um todo. 

 As primeiras ideias sobre Consciência Ecológica surgem nos primeiros anos do 

Pós Guerra considerando a natureza destrutiva do homem e a ameaça das tecnologias 

científicas para a continuidade da própria vida no planeta. Esta conscientização tem 

crescido diuturnamente movida pelas crescentes atuações de diversas representações 

da sociedade: governos, ONGs, universidades e escolas, famílias e igrejas, orientadas 

para a formação de uma nova consciência que promovam uma mudança e uma 

melhoria na qualidade de vida de suas comunidades e apontam para um 

desenvolvimento sustentável. 

 Entretanto, o grande obstáculo para que estas ideias se materializem são as 

questões políticas e econômicas dominantes. É notável observar um consumo cada vez 

maior dos recursos naturais e energéticos do mundo que demonstram o quanto o 

consumismo ainda faz parte da cultura humanística sem que as questões éticas sejam 

consideradas. 

 Lima (1998) considera que o grande obstáculo para o avanço das mudanças de 

consciência no que diz respeito às ações ecológicas é a ética predominante na 

sociedade industrial. Entretanto, quanto mais informações sobre a crise ambiental e 

suas conseqüências forem divulgadas, e quanto mais em educação ambiental for 

investido, maior será o nível de consciência ecológica na sociedade.  

 Apesar dos avanços, a degradação socioambiental continua crescente e os 

desafios são cada vez mais pertinentes ao momento atual. É preciso que o discurso 

ambiental seja aliado a ações práticas em que toda a sociedade possa estar envolvida e 

para isso é necessário que os cidadãos conheçam seus direitos e seus deveres. 

 A consciência ecológica pode ser refletida a partir de uma ética de 

 responsabilidade do homem para com as outras espécies e o planeta. A Ecoética  é a 

 relação entre Cristianismo e Ética (Pelizzoli, 2003) e é, a partir desta perspectiva, 

 que a formação de uma nova consciência ecológica será abordada neste trabalho. 
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 O Cristianismo, segundo Pelizzoli (2003), com sua visão antropocêntrica, 

 diz que o progresso deve estar fundamentado na moral, no desenvolvimento 

 sustentável e em princípios teológicos, pelos símbolos de beleza e paz, que, 

 segundo ele, o representam, e a Ecologia deve ser tratada com acolhimento uma  

 vez que estabelece a Ética que dá sentido à vida. A resposta real para a crise 

 ecológica virá de um Cristianismo verdadeiramente bíblico (Schaeffer, 1976). 

É preciso respeitar a Terra e a vida em toda sua diversidade afirmando a fé na 

dignidade inerente a todos os seres humanos e no potencial intelectual, artístico, ético 

e espiritual da humanidade, aceitando que com o direito de possuir, administrar e usar 

os recursos naturais vem o dever de impedir o dano causado ao meio ambiente e de 

proteger o direito das pessoas, cuidando da comunidade da vida com compreensão, 

compaixão e amor. 

Para Boff (2003), o homem é o único que tem a capacidade de captar e 

conscientizar a presença de Deus na dinâmica universal, desenvolvendo uma 

consciência ecológica em si mesmo e no outro numa relação de fraternidade e 

preocupação com o bem comum desta e das gerações vindouras. 

A relação do homem com a natureza exige uma perspectiva da evolução 

humana dentro de um propósito que unifique realidade material e espiritual. Para 

Schaeffer, “é o ponto de vista bíblico sobre a natureza que confere a esta um valor em 

si mesma: não para ser meramente usada como arma ou argumento em apologética, 

mas como algo de valor em si mesmo porque Deus a criou” (Schaeffer, 1976, p. 51). 

Para Pelizzoli, é urgente a construção de novas relações humanas com a 

natureza e isto deve ser feito a partir do diálogo, do questionamento e da construção de 

várias interfaces que possibilitem uma postura humana de defesa e sobrevivência 

movidas por ações tendo em vista as conseqüências já diagnosticadas pela ciência, 

uma vez que, se o homem é o causador da crise ambiental é também o responsável e 

tem o dever de reverter a degradação imanente (Pelizzoli, 2003).  

Boff (2003) aponta a Espiritualidade, que é universal, como uma alternativa 

urgente que emergindo da religião através de um processo de conscientização já que o 

homem tem em sua alma sonhos salvacionistas movidos pela esperança de que através 

de sua experiência possa provocar uma mudança de paradigmas socioeconômicos que 

possam trazer benefícios para as questões ambientais.  
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O interesse dos homens pela ecologia surgiu nestes últimos anos, depois que se 

descobriu que a ação irresponsável do homem sobre a natureza estava pondo em risco 

a sobrevivência da própria humanidade. A consciência ecológica está chegando e já 

estamos produzindo leis que obrigam os homens e a sociedade a protegerem a 

natureza. Só a partir de uma nova consciência ecológica da humanidade a crise poderá 

ser resolvida e para isso é essencial a integração entre os discursos social, científico e 

literário (Herculano, 2000).  

Continuando nesta linha de pensamento, Boff (1999) diz que, para cuidar do 

planeta, precisamos todos passar por uma alfabetização ecológica e rever nossos 

hábitos de consumo e considera que o cuidado essencial é a ética para atingir um 

planeta sustentável.  

Lopes (2011) diz que a humanidade precisa ter em sua agenda de 

compromissos a preocupação constante sobre os efeitos econômicos e ambientais do 

aquecimento global. O Cristianismo, segundo Schaeffer (1976), tem a possibilidade de 

contribuir para a restauração em cada uma das áreas afetadas pelo mau uso dos 

recursos do planeta. 

Segundo Maçaneiro (2010), uma das tarefas ecológicas das religiões é 

participar da elaboração de uma epistemologia ambiental para onde possam convergir 

os ensaios interdisciplinares, o diálogo entre ciências humanas e ciências naturais e o 

encontro das várias esferas de realização do humanum com seus saberes (arte, direito, 

ética, comunicação, psicologia, sociologia, religião).  

O conjunto de discursos acima encaminha para uma responsabilidade cristã 

para com as questões ecológicas dos dias atuais. A igreja cristã, como disse Stott 

(2010), deve se engajar em todo o serviço para a glória de Deus, ela não deve celebrar 

o status quo4, mas romper com ele numa visão bíblica criacional de serviço. A Bíblia 

convoca os cristãos através do serviço integral a exaltar o Deus da criação sendo 

participante dessa diaconia ecológica produzindo sem dúvida a Soli Deo Glória5.  

                                                

4 Statu quo (da expressão in statu quo res erant ante bellum) é uma expressão latina que designa o estado atual 

das coisas, seja em que momento for. 
5 Soli Deo gloria (Do Latim: Glória somente a Deus) é o princípio segundo o qual toda a glória é devida a Deus 

por si só, uma vez que salvação é efetuada exclusivamente através de sua vontade e ação. Não só o dom 

da expiação de Jesus na cruz, mas também o dom da fé, criada no coração do crente pelo Espírito Santo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Expia%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo
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Para Foucault, “O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade 

nascendo diante de seus próprios olhos. [...] Tendo manifestado e intercambiado seu 

sentido, pode voltar a interioridade silenciosa da consciência de si.” (Foucault, 2009, 

p. 48-49) 

A igreja tem dado bastante valor às questões teológicas, pastorais, 

eclesiológicas, como espinha dorsal de sustentação para a cristandade hodierna, vários 

são os livros, confissões, congressos, simpósios, conferências, entre outros, que tratam 

de assuntos que versam a doutrina bíblica nas suas variadas facetas. Entretanto, pouco 

se tem tratado sobre a Eco(Teo)logia para a comunidade da fé, na camada evangélica 

como também nas escolas de formação teológica.  

Com o tema “Fraternidade e a Vida no Planeta”, a campanha da fraternidade de 

2011 discutiu durante todo o período da Quaresma e os problemas que afetam o meio 

ambiente visando promover a conscientização para a preservação ambiental. Mudas de 

árvores foram distribuídas durante o lançamento, ação que será disseminada pelas 

paróquias da diocese.  

O homem, segundo Schaeffer (1976), precisa aceitar suas limitações, contudo, 

isso não diminui sua responsabilidade em seu relacionamento com a natureza, sendo 

desafiado a cuidar da criação.  

É possível destacar que muitas ações multiplicadoras para formação de uma 

consciência ambiental já estão sendo feitas em comunidades cristãs e podem estimular 

outras igrejas a se engajarem nessa missão e estas ações estão intrinsecamente 

relacionadas com a Educação Ambiental.  Através da conscientização feita por meio 

dos ensinamentos evangélicos e de valores cristãos e de ações concretas no âmbito da 

comunidade local a igreja, por sua estrutura, tem mostrado a relevância de seu papel. 

Schaeffer (1976) diz que a igreja cristã precisa ser preparada para compreender 

a sua responsabilidade individual e coletiva diante da infinitude de Deus e da finitude 

do homem.  

Para ele, os cristãos devem se importar o bastante para dar prioridade em sua 

agenda para se juntarem a outras pessoas da comunidade, e, juntos, identificar e então 

tentar resolver alguns dos importantes problemas sociais de sua própria localidade, 

construindo pontes e se envolvendo nos dilemas reais dos homens.  

 



40 

 

 2.  A CONTRIBUIÇÃO DA TRADIÇÃO DISCURSIVA BÍBLICA NA  

  CONSTRUÇÃO DE UM DISCURSO TEOLÓGICO AMBIENTAL  

  

  Neste capítulo serão apresentadas algumas contribuições da tradição discursiva 

bíblica na construção de um discurso teológico ambiental, a partir da pesquisa 

qualitativa em que a observação, o registro fotográfico, a pesquisa documental e 

bibliográfica, além da análise de discurso fundamentada em Foucault foram 

consideradas.  

 Para a Análise do Discurso, o discurso é uma prática, uma ação do sujeito 

sobre o mundo. Por isso, sua aparição deve ser contextualizada como um 

acontecimento, pois funda uma interpretação e constrói uma vontade de verdade, que 

para Foucault (2009) precisa do apoio de uma instituição e para Schaeffer (1976) 

precisa ser praticada com consciência. 

Na Pesquisa Bibliográfica, o objetivo é a leitura, reflexão e análise do discurso 

teológico ambiental, auxiliada pelos princípios científicos da hermenêutica e da 

exegese (Virkler, 2001) 

Para alcançar esta expectativa procuraremos estabelecer uma relação entre os 

discursos literário, teológico e ambiental, através de autores expoentes, tais como: 

Andrade, Berkhof, Boff, Carriker, Kidner, Moltmann, Pelizzoli, Reimer. Schaeffer, 

Virkler e White Júnior.  

O diálogo entre estes interlocutores e seus discursos será considerado como o 

espaço interacional onde a linguagem é valorizada e onde se evidencia a preocupação 

com a dimensão histórico-ideológica. Para Aldrigue (2004), a discussão de uma 

natureza interdiscursiva, social e interativa da palavra oferece elementos para uma 

reflexão sobre os gêneros do discurso e a interdiscursividade, como condição de 

linguagem, que se transforma com a mudança da sociedade e dos homens.  

Poder-se-á, finalmente, como diria Foucault (1972) encontrar os limites entre 

estes discursos de maneira a preservar a singularidade de cada interlocutor 

diferenciando seu domínio, método, instrumentos e aplicação. 

Usando esta interdiscursividade, constitutiva de qualquer discurso e presente 

no inconsciente do sujeito e a intertextualidade, tomada consciente e intencional da 

palavra do outro pelo sujeito, o novo discurso vai sendo tecido a partir do discurso do 
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outro e o projeto vai sendo desenvolvido e concretizado transformando a linguagem 

em metalinguagem.  

Como o discurso encontra-se na exterioridade, no seio da vida social, o 

analista/estudioso necessita romper as estruturas linguísticas para chegar a ele. É 

preciso sair do especificamente linguístico, dirigir-se a outros espaços, para procurar 

descobrir, descortinar, o que está entre a língua e a fala (Fernandes, 2005). 

Como pode ser observado, os discursos se movem em direção a outros. Nunca 

está só, sempre está atravessado por vozes que o antecederam e que mantêm com ele 

constante duelo, ora o legitimando, ora o confrontando. Os discursos vêm ao mundo 

povoado por outros discursos, com os quais dialogam. (Orlandi, 2005) 

Para Brandão (2004), os elementos históricos, sociais, culturais e ideológicos 

que cercam a produção de um discurso nele refletem o espaço que esse discurso ocupa 

em relação a outros discursos produzidos e que circulam na comunidade. Assim, para 

a AD, a linguagem deve ser estudada não só em relação ao seu aspecto gramatical, 

exigindo de seus usuários um saber linguístico, mas também em relação aos aspectos 

ideológicos e sociais que se manifestam através de um saber sócio-ideológico. Além 

disso, o estudo da língua está sempre aliado ao aspecto social e histórico. 

Considerando o que foi dito até aqui e compreendendo a ampla dimensão da 

Análise do Discurso e suas representações históricas, é preciso dizer que a linha de 

orientação seguida para esclarecer, sustentar ou ilustrar as ideias aqui colocadas foi a 

francesa através de seu expoente Michel Foucault.   

A leitura e a análise dos livros A Ordem do Discurso, A Arqueologia do Saber 

e As Palavras e as Coisas foram de fundamental importância para esta escolha e para 

a fundamentação teórica desta pesquisa no que diz respeito à Análise do Discurso. 

Foucault (2009) procura mostrar que os discursos que permeiam a sociedade 

são controlados, selecionados, organizados e redistribuídos, sendo perpassados por 

formas de poder e de repressão, por isso a análise da contribuição institucional e 

eclesiástica sobre as questões ambientais serão possíveis considerando seu 

pensamento. 

 Foucault em A arqueologia do Saber (1972) diz que o discurso é o eixo para 

onde convergem as problematizações podendo reformular algumas posturas analíticas. 

Na análise dos textos bíblicos alguns excertos de Foucault foram essenciais para 
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elucidar e para reformular, através da análise literária, bíblica e teológica, posturas 

analíticas. Esta análise foi aperfeiçoada com a hermenêutica ecológica bíblica - 

construída a partir da construção de blocos textuais e temáticos que precisam passar 

por um processo de re(interpretação) que situe o sujeito interpretante dentro da 

complexidade maior do universo criado. (Reimer, 2006).  

 Com As Palavras e as Coisas (2002) Foucault inaugura uma nova metodologia 

para se investigar um problema filosófico: a arqueologia dos saberes. O grande fator 

de ineditismo desta forma de se fazer filosofia consiste na análise dos discursos e 

práticas das mais diversas áreas do conhecimento. Esta ideia possibilitou a tentativa de 

conciliar os discursos literários, teológicos e ambientais. 

 Os princípios da Hermenêutica serão utilizados para classificar e ordenar os 

textos bíblicos, respeitando a sua característica, enquanto arte, com flexibilidade. Suas 

normas ou regras regem a interpretação do texto bíblico inteiro e incluem os tópicos 

das análises histórico-cultural, léxico-sintática, contextual e teológica, além das regras 

especiais para o estudo de parábolas, alegorias, tipos e profecias. Por isso, a 

Hermenêutica, por ser a ciência e a arte de interpretação bíblica, será relevante para o 

desenvolvimento deste projeto de pesquisa. 

O que vai possibilitar, segundo Foucault (2002), o uso da Hermenêutica para a 

análise dos textos bíblicos é a polissemia6 que propõe a descoberta de outro sentido às 

palavras e às coisas. 

A hermenêutica se relaciona com o estudo do cânon, da crítica textual, da 

crítica histórica, da exegese, da teologia bíblica e da teologia sistemática e é 

necessária por causa das lacunas históricas, culturais, linguísticas e filosóficas que 

obstruem a compreensão espontânea e exata do que, em conformidade com a tradição 

judaico-cristã, é a Palavra de Deus. 

  Ainda no campo dos esclarecimentos estão sendo utilizadas as Bíblias de 

Estudo de Genebra, Edição Revista e Atualizada, a Bíblia de Referência Exaustiva 

Thompson, Edição Revista e Corrigida, além da Almeida, corrigida e revisada, fiel, 

ambas traduzidas por João Ferreira de Almeida. 

                                                

6 A polissemia, ou polissemia lexical (do grego poli="muitos" e sema="significados"), é o fato de uma 

determinada palavra ou expressão adquirir um novo sentido além de seu sentido original, guardando uma relação 

de sentido entre elas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Palavra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sentido
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  Para a análise discursiva, o corpus da pesquisa foi definido a partir da 

representação de alguns excertos sobre as tradições da criação sob o prisma judaico-

cristão encontrados nas narrativas da criação no livro de Gênesis, nas narrativas dos 

livros de Jó e Salmos no Velho Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos 

Romanos no Novo Testamento e nas narrativas da destruição/restauração no livro de 

Apocalipse. Assim, a discursivização ecológica nas trilhas literárias bíblicas será 

rastreada através dos textos vetero e neotestamentários. O capítulo se encerra com a 

apresentação da interpretação do discurso teológico ambiental por teólogos cristãos 

formados a partir de uma re(leitura) ecológica das Escrituras Sagradas judaico-

cristãs. 

  Os discursos escolhidos deverão ser tratados, como diria Foucault, “como 

práticas descontínuas que se cruzam por vezes, mas também se ignoram ou se 

excluem.” (Foucault, 2009, p. 52-53) 

  O diálogo entre a Tradição Discursiva Bíblica e o Discurso Ambiental, 

apesar de sua heterogeneidade, tem sido viabilizado no meio acadêmico desde que a 

crise socioambiental assumiu destaque internacional. O discurso teológico ambiental 

considera a Espiritualidade7 como um meio para atingir a raiz desta crise (White Jr, 

2003; Boff, 2003).  

Sobre a noção de tradição, Foucault diria que “ela visa a dar um estatuto 

temporal singular a um conjunto de fenômenos ao mesmo tempo sucessivos e 

idênticos (ou pelo menos análogos)”. (Foucault, 1972, p. 31) 

No discurso teológico de Boff a inteligência intelectual, emocional e espiritual 

concedida por Deus no ato da criação colocou na alma humana o desejo de cuidar da 

vida em sua excelência.  (Boff, 1999).  

Nossa proposta é examinar o diálogo entre estas esferas de discurso a partir de 

uma re(leitura) da Bíblia, em especial as narrativas e tradições da criação, e sua 

apropriação pelo discurso teológico visando questionar e compreender como os textos 

bíblicos podem contribuir para a construção de uma teologia de inspiração ecológica 

                                                

7 A Espiritualidade é uma dimensão da pessoa humana que traduz, segundo diversas religiões e confissões 

religiosas, o modo de viver característico de um crente que busca alcançar a plenitude da sua relação com 

o transcendental. Cada uma das referidas religiões comporta uma dimensão específica a esta descrição geral, 

mas, em todos os casos, se pode dizer que a "espiritualidade" «traduz uma dimensão do homem, enquanto é visto 

como ser naturalmente religioso, que constitui, de modo temático ou implícito, a sua mais profunda essência e 

aspiração». 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transcendental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
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(Reimer, 2006). Para Queiroz (2003) este é o grande desafio de qualquer re(leitura) 

das Escrituras Sagradas judaico-cristãs. 

     

2.1      AS TRILHAS LITERÁRIAS BÍBLICAS E SUA DISCURSIVIZAÇÃO 

 ECOLÓGICA 

 

  Os estudiosos observam que a diferença principal entre Gênesis e relatos 

babilônicos e egípcios sobre a criação é a insistência israelita no monoteísmo. O 

monoteísmo na criação significa que Deus não conhece limites na natureza nem está 

restrito a determinado ponto geográfico. Para a tradição judaico-cristã, se existe um só 

Deus, então Ele deve ser o responsável por cada ato criador. (House, 2005).  

Existem várias concepções acerca da criação. Dentre elas está a Cabala, que 

para alguns é a base para a tradição da criação feita pelo judaísmo e que descreve um 

sistema complexo denominado Cosmogênese8; a Mitologia do Egito que diz que a 

terra surgiu do Nilo e antes de todas as coisas não havia senão trevas e “água 

primordial”; a Mitologia da Grécia para quem a criação surgiu da união do Céu e da 

Terra, e ainda muitas outras.  Foucault (2009) esclarece que não existem sociedades 

onde narrativas mitológicas de fórmulas, textos, ritos, palavras e coisas não sejam 

conservadas e narradas como um segredo, uma riqueza, uma verdade. 

  A literatura bíblica é um referencial para a tradição judaico-cristã de maneira 

geral e universal. Seu texto transcende os limites espaços-temporais e contribui, com 

suas narrativas e tradições da criação, de maneira especial, para o estabelecimento de 

uma cultura voltada para Deus como Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. 

A tradição judaico-cristã considera que a Bíblia oferece perspectivas, atitudes e 

valores que dizem respeito à relação entre a humanidade e todo o mundo criado. Mais 

especificamente, que esta oferece uma base para avaliar a retórica ecológica dos meios 

de comunicação cada vez mais destacáveis nos dias hodiernos. Desta forma, é possível 

desenvolver uma perspectiva bíblica do meio-ambiente e do ser humano dentro deste 

contexto, em todas as suas dimensões – a sua relação e dependência da criação e sua 

relação e dependência de Deus. 

                                                

8 O homem como um todo, Deus e vários outros aspectos da Criação 
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Sobre a atemporalidade da Bíblia, Foucault diria que “[...] os enunciados 

diferentes em sua forma, dispersos no tempo, formam um conjunto se eles se referem a 

um único e mesmo objeto.” (Foucault, 1972, p. 44) 

A Igreja Cristã, desde o começo, ensinava a doutrina da criação como um ato 

livre de Deus e essa doutrina foi aceita com singular unanimidade. A opinião comum 

da igreja era que os dias da criação eram literais (Clemente e Orígenes) (Berkhof, 

2001). Para Agostinho, a ideia de dias foi simplesmente introduzida para auxiliar a 

inteligência finita do homem acreditando que o mundo havia sido criado num 

momento de tempo junto com o próprio tempo, sendo talvez necessário concebê-los 

como diferentes dos nossos dias atuais, segundo Anselmo. (Berkhof, 2001) 

Os pais da igreja expressavam a ideia de que Deus sempre foi criador embora o 

universo criado tenha começado no tempo. Agostinho (Berkhof, 2001) tratou da obra 

da criação mais minuciosamente do que os outros argumentando que a criação esteve 

eternamente naquilo que ele entende ser a vontade de Deus e, portanto, não produziu 

mudança nele. Alguns escolásticos negavam a possibilidade da criação eterna 

(Alexandre de Hales, Bonaventura, Alberto Magno, Henrique de Ghent) e, outros, 

afirmavam (Tomaz De Aquino, Duns, Scotus, Durandus, Biel). 

Os reformadores defendiam firmemente a doutrina da criação do nada por um 

livre ato de Deus no tempo ou com ele e consideravam os dias da criação como seis 

dias literais, mantida na literatura pós-reforma nos séculos XVI e XVII. No século 

XVIII a ciência investiu contra a doutrina da criação esposada pela igreja, com base 

nas filosofias panteístas e materialistas, substituindo o “Fiat” de Deus por evolução 

ou desenvolvimento. Muitos teólogos logo se engajaram em diversas tentativas de 

harmonizar a doutrina da criação com ensinos da ciência e da filosofia. 

O sétimo mandamento do Catecismo da Igreja Católica manda respeitar a 

integridade da Criação. Os animais, tal como as plantas e os seres inanimados, estão 

naturalmente destinados ao bem comum da humanidade passada, presente e futura. O 

uso dos recursos minerais, vegetais e animais do universo não pode ser separado do 

respeito pelas exigências morais. O domínio dado pelo Criador ao homem sobre os 

seres inanimados e os seres vivos não é absoluto, é medido através da preocupação 

pela qualidade de vida do próximo, inclusive das gerações futuras, exigindo um 

respeito religioso pela integridade da criação. (Catecismo da Igreja Católica, n. 2415)
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 O credo dos apóstolos já expressava a crença da igreja na criação do homem 

por Deus. Para a Igreja Primitiva, “Criar” significava produzir alguma coisa do nada – 

a igreja primitiva, como assegurado em Isaías 45.7. Entretanto, há teorias divergentes 

a respeito da origem do mundo. A Teoria Dualista estabelece dois princípios auto-

existentes: Deus e a matéria, distintos um do outro e ao mesmo tempo co-eternos. A 

Teoria da Emanação pretende que o mundo é uma emanação necessária do ser divino, 

ou seja, Deus e o mundo são essencialmente um, sendo este a manifestação 

fenomênica daquele. A Teoria da Evolução pressupõe alguma coisa que evolui e esta, 

em última instância, tem que ser eterna ou criada. (Berkhof, 2001)   

Schaeffer (1976) diz que: 

  

Deus é o referencial absoluto para interpretar a vida. Ele também afirma que 

a origem do conhecimento se encontra na existência de Deus, o mesmo que 
se comunica com o mundo. Em Deus encontramos a resposta da questão 

mais articulada pelos cientistas de hoje: Qual a origem da vida?  

 

 Quando o homem entender a origem de todas as coisas, ele também descobrirá 

a finalidade de sua existência na terra.  

Não há dúvida, segundo Von Rad (1973), de que, a narrativa sacerdotal da 

criação quer transmitir, não apenas conhecimentos teológicos, mas também, 

conhecimentos naturais. O que há de especial e difícil de perceber é que a teologia e a 

ciência natural aí se encontram tão intimamente entrosadas, que não há quase tensão 

entre elas.  

O que vai possibilitar o encontro destas duas disciplinas é aquilo que Foucault 

diz: “a disciplina é um princípio de controle da produção do discurso”. (Foucault, 

2009, pg. 36) 

Para Quevedo (2011) os dados científicos estão de acordo com a narração 

bíblica da criação. É perceptível na ciência e na Bíblia os mesmos reinos: animal, 

vegetal e mineral e entre eles as mesmas diferenças. A concepção dada por Moisés na 

narrativa da criação oferece exatamente a sequência cronológica da sua aparição sob a 

perspectiva das teorias científicas. O caos primitivo, a terra coberta pelas águas, a 

formação do reino inorgânico, e subsequentemente dos reinos vegetal e animal, tendo 

como primeiros representantes os animais viventes nas águas, e depois deles, os 

animais terrestres e, só então, o homem. 



47 

 

 Depois de algumas considerações no discurso sobre as tradições históricas, 

mitológica, científica e judaico-cristã da criação serão apresentadas algumas trilhas 

literárias bíblicas que, através de sua discursivização ecológica, mostrarão as bases 

bíblicas que têm sido usadas para a construção de uma nova epistemologia ambiental 

teológica. 

 Para uma melhor compreensão da abordagem deste tópico é essencial definir 

alguns termos e a sua aplicação neste contexto. As trilhas ecológicas interpretativas se 

enquadram dentro dos percursos interpretativos orientados metodologicamente e não 

devem ser confundidas como meras picadas abertas na mata. Trilhas, como meio de 

interpretação ambiental, visam não somente a transmissão de conhecimentos, mas 

também propiciam atividades que revelam os significados e as características do 

ambiente por meio do uso dos elementos originais, por experiência direta e por meios 

ilustrativos, sendo assim instrumento básico de programas de educação ao ar livre.  

Do ponto de vista epistemológico trilha é ato ou efeito de trilhar; trilhada; 

caminho rudimentar, geralmente estreito e tortuoso, entre vegetação; trilho, vereda; 

vestígio deixado em caminho percorrido; pista, rasto; o que pode ou deve ser imitado; 

caminho a seguir, exemplo, modelo; extração de grãos de cereais; debulha.  

A Literatura pode ser definida como a arte de criar e recriar textos, de compor 

ou estudar escritos artísticos; o exercício da eloqüência e da poesia; o conjunto de 

produções literárias de um país ou de uma época; a carreira das letras. Arte da criação 

de trabalhos artísticos em prosa ou verso; ciência que estuda as produções artísticas 

escritas; conjunto de trabalhos que pautam um determinado assunto; manifestação 

artística cujo material é a arte que se manifesta por meio do verbo.  

O termo Bíblia tem origem no grego "Biblos" e somente foi usado a partir do 

ano 200 dC pelos cristãos.  Para a tradição judaico-cristã, é um livro singular, 

inspirado por Deus. Diversos escribas, sacerdotes, reis, profetas e poetas a escreveram, 

num período aproximado de mil e quinhentos anos. Foram mais de quarenta pessoas, 

entretanto, sua unidade não foi comprometida apesar da diversidade de autoria. Estes 

textos foram copiados e recopiados de geração para geração em diversos idiomas, tais 

como: Hebraico, Aramaico e Grego; até chegar a nós. 

Verificou-se através do Método Textual, que noventa e nove por cento dos 

textos mantêm-se fiel aos originais. As partes mais antigas das Escrituras encontradas 
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são um pergaminho de Isaías em hebraico do segundo século a.C., descoberto em 1947 

nas cavernas do Mar Morto, e um pequeno papiro contendo parte do livro de João 

18.31-33, 37, 38, datados do segundo século d.C. 

A Bíblia, em sua forma original, é desprovida das divisões de capítulos e 

versículos. Para facilitar sua leitura e localização de "citações" o Prof. Stephen 

Langton, no ano de 1227 d.C. a dividiu em capítulos. Até o ano de 1551 d.C. não 

existia a divisão denominada versículo. Neste ano, o Sr. Robert Stephanus chegou à 

conclusão da necessidade de uma subdivisão e agrupou os textos em versículos. 

É composta de 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, mais de 773.000 

palavras e aproximadamente 3.600.000 letras. Encontra-se traduzida em mais de 1000 

línguas e dialetos, o equivalente a 50% das línguas faladas no mundo. Há uma 

estimativa que já foi comercializado no planeta milhões de exemplares entre a versão 

integral e o Novo Testamento.  

Diante do exposto sobre trilhas, literatura e Bíblia são perceptíveis a interação 

entre estas formas discursivas. A Bíblia é um conjunto de livros criado e recriado, 

através de suas muitas traduções e versões, de maneira artística, histórica, profética, 

poética, sapiencial, evangelística e escatológica. Sete trilhas, sete caminhos, sete 

gêneros literários distintos, mas que, num só “corpus”9, concorre para apresentar ao 

homem seus desafios no que diz respeito não só às questões ambientais mas à vida 

propriamente dita, segundo a tradição judaico-cristã. Esta elucidação pretende facilitar 

a compreensão das narrativas da criação proposta nos tópicos seguintes. 

 

2.1.1 As narrativas da criação no livro de Gênesis 

 

A narrativa bíblica da criação apresenta a superação de tensões entre 

humanidade e natureza e oferece caminhos para um viver harmonizado com Deus, 

com o outro e com a natureza. A criação é fruto do amor de Deus. Com o ato de criar, 

Deus permanece junto à sua criação, sustentando e se relacionando com toda a obra 

criada. Sendo assim, a criação está toda interligada, numa relação de interdependência, 

Deus-Terra-Humanidade.  

                                                

9 Corpo 
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Para a tradição judaico-cristã, por um ato especial, o homem foi criado por 

Deus à sua imagem e conforme à sua semelhança e disso decorrem o seu valor e 

dignidade. Seu corpo foi feito do pó da terra e para o mesmo pó há de voltar. Seu 

espírito procede de Deus e para ele retornará. O criador ordenou que o homem 

dominasse, desenvolvesse e guardasse a obra criada. Criado para a glorificação de 

Deus, seu propósito é amar, conhecer e estar em comunhão com seu Criador, bem 

como cumprir sua divina vontade.  

 Ser pessoal e espiritual, o homem tem capacidade de perceber, conhecer e 

compreender, ainda que em parte, intelectual e experimentalmente, a verdade revelada, 

e tomar suas decisões, em matéria religiosa, sem mediação, interferência ou imposição 

de qualquer poder humano, sejam civis ou religiosos.   

 A história da salvação se inicia com a criação. Deus viu tudo o que tinha feito e 

disse que tudo quanto criou era muito bom. A vida era plena e satisfeita em Deus. Não 

havia necessidade de nada.    

 Segundo Schaeffer,  

 

os cristãos, em cada uma das alienações conseqüentes da queda, individual e 

corporativamente, deveriam ser conscientemente, na prática, um fator de 
cura ou reconciliação do homem com Deus, do homem com o próximo, do 

homem consigo mesmo, do homem com a natureza e da natureza consigo 

mesma. (Schaeffer, 1976, p. 89). 

 

 A separação do homem do restante da criação é percebida no mundo através da 

destruição da natureza, pela poluição das águas, da terra e do ar, pela extinção de 

várias espécies de animais e pela exploração incessante das fontes de energia natural, 

que estão se esgotando.  

 Embora as tradições literárias do livro de Gênesis sejam o grande norteador de 

toda exegese bíblica sobre a ética da criação do mundo e sobre a responsabilidade 

humana sobre os seus cuidados, outros textos bíblicos incluindo as narrativas 

deuteronômicas, proféticas, poéticas, epistolares e os evangelhos são mencionados 

com o objetivo de reconciliar o texto bíblico em uma unidade integral. Conforme já 

citado, a Bíblia é um livro que foi escrito num grande intervalo de tempo, numa 

extensão geográfica significativa e por uma gama de escritores oriundos das mais 
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diversas classes sociais, entretanto, a mesma se distingue por sua unidade e 

corporeidade. 

 A leitura e a análise de textos bíblicos podem ser feitas com o auxílio de 

ferramentas disponibilizadas pela Teologia Bíblica, a partir dos princípios de Exegese, 

tendo como fonte exclusiva as Escrituras, estabelecendo os fatos teológicos, tendo 

como pontos de vista a Revelação, a historicidade e as experiências ou então pela 

organização dos fatos teológicos, na forma de um sistema racional; tendo como fontes: 

a revelação e a filosofia e várias outras ciências como a antropologia e a etnografia, 

características da Teologia Sistemática. Esta metodologia, apesar de não ser a 

principal, deverá assessorar na compreensão dos textos bíblicos.  

O exposto neste parágrafo é o que Foucault chama de “[...] A demarcação de 

um tipo novo de racionalidade e de seus efeitos múltiplos.” (Foucault, 1972, p. 11) 

A re(leitura) da Bíblia sob a perspectiva ecológica aqui proposta se utiliza dos 

recursos oferecidos pela Teologia Sistemática, que organiza os textos selecionados 

num único eixo temático. Então, a partir desta perspectiva, os textos são trazidos em 

conformidade com o tema tratado e não pela cronologia canônica.   

 Este tópico será produzido procurando estabelecer um diálogo entre os 

discursos ambientais de Reimer, Carriker, Cavalcanti, Oliveira, Stott, Padilha, Kidner, 

House e Schaeffer, ambos teólogos evangélicos. 

 Como diria Foucault “A constituição de uma obra completa ou de um opus10 

supõe um certo número de escolhas que não é fácil justificar nem mesmo formular ...” 

(Foucault, 1972, p. 34) 

 Dentre os sessenta e seis livros da Bíblia Sagrada, é o livro de Gênesis que faz 

a abordagem mais detalhada sobre a criação do Universo e de todas as coisas que 

subsistem com ele. 

 Os relatos sobre a criação em Gênesis 1 e 2 têm sido leitura obrigatória para 

aqueles teólogos que querem fundamentar a responsabilidade do homem para com a 

criação como também para explicar as razões bíblico-teológicos pelas quais o mundo 

tem passado por tantos problemas ambientais.  

                                                

10 Opus é uma palavra latina que significa "obra" ou "trabalho”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
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Segundo Schaeffer (1976), Deus entregou o domínio da natureza ao homem, 

mas isso não quer dizer que ela pertença ao homem. Deus é seu autêntico dono e cabe 

ao homem sua utilização compreendendo os limites de sua responsabilidade. 

Para Oliveira, é preciso afirmar que o texto de Gênesis 1 não foi escrito para 

ser compreendido á luz do que a ciência tenha para nos dizer, seja qual for o seu 

estágio. Na leitura de Gênesis, é importante destacar o lugar adequado dos humanos 

dentro de toda a casa da criação. Toda a riqueza ecológico-social das tradições dos 

anos sabáticos (da terra, da libertação dos escravos e da remissão de dívidas) também 

precisa ser contemplada. O poema israelita prescreve as pausas (shabat) como 

constitutivos do viver na e da criação. Os seres humanos são confirmados como 

integrantes-integrados na ordem da comunidade da criação. (Oliveira, 1994).  

No interstício entre os capítulos 1.1 e 2.4 do livro de Gênesis é apresentada a 

ordem criada como o resultado da atividade intencional da parte do Deus único. Cada 

criatura tem seu lugar neste mundo, com dignidade própria dada por Deus, 

assegurando que toda a criação é boa, complexa e apropriada para seu propósito. Os 

seres humanos ocupam um lugar único entre as criaturas. Feitos à imagem e 

semelhança de Deus, recebem a ordem de dominar e subjugar a terra. 

Semelhantemente a Deus, os seres humanos têm a capacidade de tomar decisões que 

afetam positiva ou negativamente a terra e seus moradores. Receberam a terra toda 

para sustentá-los e não o contrário, contudo, é obvio que o domínio sábio será 

necessário para que da terra os seres humanos extraiam seu sustento. (House, 2005) 

Apesar da exegese e da hermenêutica bíblica, o primeiro capítulo de Gênesis 

tem sido reiteradamente cooptado para legitimar um domínio utilitarista dos humanos 

sobre a criação. Diante de novos desafios na lógica de um pensamento ecológico, é 

importante redescobrir e reler esse texto. A leitura não deve ser antropocêntrica, 

teocêntrica ou egocêntrica, mas, ecocêntrica, isto é, tomando a casa da criação e suas 

intro-retro-relações como ponto de partida e referencial hermenêutico na leitura deste 

texto. (Reimer, 2006) 

Oliveira (1994) e Reimer (2006) são unânimes ao defender que os binômios 

sujeitar-dominar e cultivar-guardar têm desempenhado um papel importante na auto-

compreensão dos homens no mundo. O texto ordena que os humanos devam cuidar de 
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toda a criação, não destruir a natureza criada por Deus, mas mantê-la em suas bases de 

sustentação e no seu próprio ciclo de vida. 

Para Boff (2003), o sentido dessas palavras é o de cuidado, e não de 

dominação.  Entretanto, para Lopes Júnior (2010, p. 82), “para dizer “sujeitar a terra”, 

o texto emprega o verbo “kabash”; e para dizer “dominar as criaturas”, o verbo 

“radah”. Esses verbos, sempre que são empregados no Velho Testamento, significam, 

respectivamente “submeter, subjugar, dominar.” 

No Novo Testamento, Lopes Júnior (2010, p. 82) esclarece que “o evangelho 

de João mostra claramente o sentido que Jesus dava às palavras “submeter, subjugar e 

dominar”. No capítulo 13, depois de lavar os pés de seus discípulos, ele lhes diz: 

“Vocês me chamam de Mestre e Senhor, e dizem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, 

sendo o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, de igual forma vocês também devem 

lavar os pés uns dos outros.” (João, 13). 

A ordem dada por Deus em Gênesis 1.28 precede a queda do homem. A partir 

deste momento, o homem perde a capacidade de cumprir a ordem de Deus e o caos 

volta a ser estabelecido no mundo. Stott (2010) diz que Deus deu ao homem domínio 

sobre a terra. Este domínio é corporativo. Este domínio é delegado e, portanto, 

responsável.  

Carriker (2010) apresenta a ideia de que esta tarefa pertence ao homem no 

sentido genérico, isto é, ao homem e à mulher. Somente os dois juntos realizam a 

primeira ordenança de Deus, e nenhum dos dois é capaz de realizá-la sozinho.  

Segundo Carriker (2011), os textos de Colossenses 1.20 e Gênesis 1.26, 

estabelecem quatro princípios ecológicos: 1. O princípio da conservação da terra: Assim 

como o Criador cuida da humanidade e a mantém, a humanidade, por sua vez, deve cuidar da 

Criação do Criador e mantê-la; 2. O princípio frutífero: A fecundidade da Criação deve ser 

aproveitada e não destruída; 3. O princípio da realização e dos limites: A humanidade 

precisa conhecer seus limites na relação com a Criação e respeitá-los; 4. O princípio do 

sábado: Deve-se permitir que a Criação goze de períodos de recuperação em relação ao uso 

humano de seus recursos.  

Além disso, é necessário observar que toda a riqueza ecológico-social das 

tradições dos anos sabáticos (da terra, da libertação dos escravos e da remissão de 

dívidas) precisa ser contemplada porque o próprio Deus instituiu o sétimo dia como 
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descanso da criação e do criador (Gn 2.1-3). Esta tradição foi mantida por Jesus 

quando o mesmo diz que o ser humano não foi feito para o sábado, mas, o sábado para 

o ser humano (Mc 2.27,28). 

 A leitura, a observação e a análise dos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis, 

ícones da narrativa bíblica da criação, considerando os princípios bíblicos de 

hermenêutica e os princípios que favorecem sua re(leitura) sob a perspectiva ecológica 

praticados pelos teológos Reimer, Carriker, Cavalcanti,  Oliveira, Stott, Padilha, 

Kidner, House e Schaeffer, todos teólogos evangélicos, apontam para uma 

singularidade:  A criação toda, inclusive a humanidade, encontra seu propósito em dar 

glória a Deus. Deus expressa a sua soberania sobre a criação através de dois atos: o ato 

de criar e o ato de designar o lugar (função) e o nome (propósito) de cada elemento. 

Tal observação sustenta a posição dos ecologistas e de boa parte da comunidade 

científica de que não há elementos fortuitos e dispensáveis no planeta. Por 

consequência, a fim de melhor administrar a criação, a humanidade precisa entender o 

devido propósito das suas partes. (Carriker, 2011) 

 O que se pretende é, como foi dito por Foucault, “[...] restituir ao enunciado 

sua singularidade de acontecimento e mostrar que a descontinuidade não é somente 

um desses grandes acidentes que produzem uma falha na geologia da história,” 

(Foucault, 1972, p. 40) 

Como pode ser observado, existe uma polifonia, uma multiplicidade de vozes 

independentes nas narrativas da criação no livro de Gênesis, entretanto, foram 

selecionados os textos encontrados em Gênesis 1.26-28 e Gênesis 2.15 para uma 

análise discursiva mais minuciosa, por serem recorrentes nos discursos dos teólogos 

aqui abordados.  

A síntese da análise bíblica nas narrativas da criação no livro de Gênesis está 

disponível abaixo (Quadro I).  
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Síntese da Análise Teológica nas narrativas da criação no livro de Gênesis 

Texto Bíblico Autor Comentário 

Gênesis 1.25  House                   Oferecem o sentido da obra realizada por Ele  

Gênesis 1.26-28 Stott Cult            O Mandato Cultural possui três características: a primeira é a 

nossa relação com Deus, a segunda é a nossa relação uns com os 

outros, e a terceira é nossa relação com a terra e suas criaturas. A 

negligência do mandato cultural tem feito com que a terra seja 

entregue nas mãos dos que não tem nenhum temor a Deus, nenhum 

respeito ao próximo, e nenhum cuidado com a nossa casa, que é o 

planeta e a sua maravilhosa a natureza.  

Gênesis 1.26 Carriker Quatr           Quatro princípios ecológicos: 1. O princípio da conservação da terra: 

Assim como o Criador cuida da humanidade e a mantém, a humanidade, 

por sua vez, deve cuidar da Criação do Criador e mantê-la; 2. O 
princípio frutífero: A fecundidade da Criação deve ser aproveitada e não 

destruída; 3. O princípio da realização e dos limites: A humanidade 

precisa conhecer seus limites na relação com a Criação e respeitá-los; 4. 

O princípio do sábado: Deve-se permitir que a Criação goze de 

períodos de recuperação em relação ao uso humano de seus recursos.  

Gênesis 1.28 Reimer       O termo ‘criação’ para se referir ao meio ambiente ou à 

natureza como um sistema de relações no qual os seres humanos 

estão inseridos é um conceito profundamente influenciado pela 

linguagem bíblica”. Segundo ele, “Muita recepção tem recebido o 

mandato de “sujeitar e dominar” As atribuições de domínio dos 

humanos na criação (Gn 1.28) devem ser relativizadas 

Cavalcanti       Nos leva a perceber que o mandato cultural inclui: 1) 

sexualidade, família, organização social – “Sede fecundos”; 2) uso 

dos recursos naturais, relação com o meio ambiente, economia – 
“enchei a terra”; 3) conhecimento, experimento científico, 

tecnologia – “sujeitai-a”; 4) Governo, legislação, justiça social – 

“dominai” 

Oliveira     Não foi escrito para ser compreendido á luz do que a ciência 

tenha para nos dizer, seja qual for o seu estágio. A chave 

hermenêutica para a compreensão de Gênesis 1.28 não é a 

dominação, como é concebido nos dias atuais, mas o exercício da 

responsabilidade humana diante da criação e do mandato 

Padilha      Podemos apreender “que a tarefa humana fundamental é o 

governo da realidade criada, em representação a Deus e sob sua 

autoridade. Nisso se radica a base da responsabilidade humana no 

uso e cuidado dos recursos naturais, bem como, no 

desenvolvimento científico e tecnológico.” 

Schaeffer   Depois, mediante uma nova compreensão do que entendemos 
por domínio do homem sobre a natureza. O homem tem domínio 

sobre as classes mais inferiores a ele na ordem da criação, porém 

não é seu soberano. 

Gênesis 2.15 Eclesia in 

America 

     O Criador entrega ao homem, coroação de todo o processo 

criador, o cultivo da terra 

Reimer      Deve ser potencializado nas interpretações contemporâneas 

justamente em face das facetas dos desajustes ambientais também 

em decorrência da forte intervenção humana no ambiente.” em 

favor de uma leitura que destaca a tarefa de trabalho e cuidado na 

criação  

Carriker Embora Deus coloque o homem no Jardim para cultivá-lo ... 

 

Quadro I - Síntese da Análise Teológica nas narrativas da criação no livro de Gênesis 
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O texto “E Deus viu que isto era bom” (Gn 1.25) oferece o sentido da obra 

realizada por Ele. Todas as coisas criadas nos seis dias da criação: luz, firmamento, 

terra, mares, relva, ervas, árvores frutíferas, luzeiros, sol, lua, estrelas, peixes, aves, 

animais marinhos, animais domésticos, répteis, animais selváticos e homem foram 

consideradas como “bom” diante de Deus, seu criador. 

Para Cavalcanti, a leitura de Gênesis 1, especialmente o versículo 28, que diz 

“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”, nos leva a perceber que o mandato cultural inclui: 

1) sexualidade, família, organização social – “Sede fecundos”; 2) uso dos recursos 

naturais, relação com o meio ambiente, economia – “enchei a terra”; 3) conhecimento, 

experimento científico, tecnologia – “sujeitai-a”; 4) Governo, legislação, justiça social 

– “dominai” (Cavalcanti, 2000). 

Stott (2010) diz que o Mandato Cultural (Gênesis 1.26-28) possui três 

características: a primeira é a nossa relação com Deus, a segunda é a nossa relação uns 

com os outros e a terceira é nossa relação com a terra e suas criaturas. A negligência 

do mandato cultural tem feito com que a terra seja entregue nas mãos dos que não tem 

nenhum temor a Deus, nenhum respeito ao próximo e nenhum cuidado com a nossa 

casa, que é o planeta e a sua maravilhosa natureza.  

O Criador entrega ao homem, coroação de todo o processo criador, o cultivo da 

terra (Gn 2.15). A partir daí nasce, para cada indivíduo, específicas obrigações no que 

diz respeito à ecologia. O seu cumprimento supõe a abertura para uma perspectiva 

espiritual e ética que supere as atitudes e “os estilos de vida egoístas que acarretam o 

esgotamento das reservas naturais”. (Ecclesia in America, n. 25) 

 Além disso, nestes textos há uma mensagem fundamental a ser passada: o 

mundo é uma criação do Deus Yahweh e a partir das ordenanças deste Deus a vida 

alcança o seu verdadeiro sentido. As atribuições de domínio dos humanos na criação 

(Gn 1.28) devem ser relativizadas em favor de uma leitura que destaca a tarefa de 

trabalho e cuidado na criação (Gn 2.15), bem como a relação intrínseca entre o ser 

humano e a mãe-terra. (Reimer, 2006). 

 Reimer (2011) diz que “o binômio ‘cultivar e guardar’ (Gn 2.15) deve 

potencializar o mandato cultural de ‘sujeitar e dominar’ (Gn 1.28) justamente em face 
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das facetas dos desajustes ambientais também em decorrência da forte intervenção 

humana no ambiente”. 

Carriker ainda argumenta que o ser humano faz parte da criação e é dependente 

dela. O ser humano vive dentro de um contexto de interdependência com a criação. 

Desde o início, nossa sorte está ligada ao solo, e, por sua vez, a sorte do solo está 

ligada a nós. Podemos provocar a melhor ou a pior sorte. Embora Deus coloque o 

homem no jardim para cultivá-lo (Gn 2.15), Ele promete um amplo galardão - toda 

planta comestível lhe é dada (Gn 2.16). 

Sobre a natureza, o homem tem deveres (Gênesis 2.15) sendo responsável por 

ela. Na escala da criação, o homem é a criatura mais importante, pois ele é uma 

pessoa, isto é, um ser que é capaz das mais elevadas faculdades, como: pensar, sentir e 

querer (razão, emoção e vontade). Ele é um ser que tem consciência do bem e do mal, 

do certo e do errado. Um ser capaz de se autodeterminar e de assumir 

responsabilidades. Por isso, Deus lhe deu não só a responsabilidade de produzir, mas 

também a de proteger a natureza. 

O texto acima indicado, fala do direito e do dever que Deus delegou ao 

homem. O primeiro dever é o de “lavrar”. O segundo é o de “guardar”. 

O homem foi posto na terra como um filho que têm direitos e deveres para com o 

patrimônio de seu pai, uma vez que estará preservando e usufruindo de seu próprio 

patrimônio. É como um servo, que recebe uma tarefa de seu senhor e a executa com 

fidelidade e esmero, porque sabe que será avaliado e premiado pelo seu desempenho. 

Ainda que não haja uma unanimidade na leitura e interpretação na narrativa 

bíblica de Gênesis 1.28 por parte dos teólogos católicos e evangélicos, ambos apontam 

para a mesma direção: Deus delegou ao homem responsabilidades morais e éticas para 

lavrar e guardar o planeta como um patrimônio desta e das futuras gerações.  

 

2.1.2.  As narrativas veterotestamentárias  

 

Dando continuidade às narrativas sobre a criação, já iniciadas no último tópico, 

serão apresentados alguns fragmentos encontrados no Velho Testamento que atribuem 

a criação de todas as coisas à pessoa de Deus, segundo a tradição judaico-cristã, e 

possibilitam uma leitura ecológica. As porções bíblicas foram extraídas da versão 

http://www.irmaos.com/bibliaonline/?busca=Gn%202:15
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Corrigida e Revisada, Fiel de João Ferreira de Almeida. Os autores deste discurso 

teológico escolhidos para registro e análise são House (1995), Reimer (2006), Carriker 

(2010), Berkhof (2001), Thompson (1996) e Schaeffer (1976).  

No livro de Deuteronômio são encontradas algumas orientações interessantes 

particularmente nos versículos 6 e 7 do capítulo 22 sobre o modo de lidar com 

pássaros e ninhos de aves quando se recomenda tomar posse somente dos filhotes 

deixando voar em liberdade a mãe-pássaro. A lei bíblica constitui, provavelmente, 

uma reação contra o imperialismo assírio e suas consequências de devastação social e 

ambiental. Em Deuteronômio 20.19-20 o desmatamento de árvores frutíferas é 

interditado e no capítulo 23.13-15 é dada a recomendação de procedimentos de higiene 

e saneamento básico na vida do acampamento e das cidades israelitas.  

Alguns versículos do livro de Jó são citados por House, Reimer e Carriker 

como podemos comparar na tabela abaixo. Sua análise poderá ser observada na 

sequência. (Quadro II). 

  

Síntese da Análise Teológica nas narrativas da criação no livro de Jó 

Texto Bíblico Autor Comentário 

Jó 28.25,26 House Jó diz que somente Deus possui a compreensão da sabedoria porque só 

ele criou forças misteriosas como o vento, água, relâmpagos e trovões 

Jó 38-42 Reimer Na     O questionamento de Jó a Deus sobre sua capacidade de gerenciar a 

criação desencadeia uma resposta divina (Jó 38-42) em que se 

descortina toda a complexidade das relações no complexo espaço da 

criação. 

Jó 33-41 Carriker Deus se alegra e cuida da criação “independentemente” da sua 
importância para os seres humanos 

 

Quadro II - Síntese da Análise Teológica nas narrativas da criação no livro de Jó 

 

Os livros sapienciais de Jó 28 e Provérbios 8  alegam que as habilidades de 

Deus como Criador provam sua inigualável sabedoria. Jó diz que somente Deus possui 

a compreensão da sabedoria porque só ele criou forças misteriosas como o vento, 

água, relâmpagos e trovões (Jó 28.25,26). Em Provérbios 8.22-36 é lido que Yahweh 

usou sabedoria infinita na criação. Para estes autores, os relatos da criação testificam 

da majestade e do intelecto divino em ação. (House, 2005) 

Segundo Reimer (2006), o livro de Jó também constitui bom espaço para uma 

leitura ecológica. Na condição de marginalidade de vida, o questionamento de Jó a 

Deus sobre sua capacidade de gerenciar a criação desencadeia uma resposta divina (Jó 
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38-42) em que se descortina toda a complexidade das relações no complexo espaço da 

criação. 

Carriker (2010) explica bem esse ponto ao dizer que Deus se alegra e cuida da 

criação “independentemente” da sua importância para os seres humanos (Jó 33-41; Sl 

104.10). Uma preocupação pelo meio ambiente por causa do bem-estar futuro da 

humanidade não é a razão suficiente, e sim, aquém da perspectiva bíblica que procura 

na ecologia não apenas a sobrevivência da humanidade.  

A poesia é uma das formas mais adequadas para se falar de Deus e para se 

exaltar a sua excelsitude para conosco. O seu nome "Emanuel" (Deus conosco) é uma 

expressão poética. Como um Deus pode se apresentar como "Eu sou o que sou", se 

não pela imaginação poética. Os salmos, uns musicados, outros não, são 

essencialmente cânticos de louvor, isto é, exaltação, a Deus.  

 

Síntese da Análise Bíblica nas narrativas da criação no livro de Salmos 

Texto Bíblico Comentário 

Salmos 8, 47, 91, 93 – 99 proclamam a grandeza de Deus, transcende e ao mesmo tempo permeia a 

terra e que ele também confia às pessoas tarefas grandes e desafiadoras que 

demonstram a dignidade de serem criaturas de Deus. 

Salmo 33 celebra-se Yahweh como Deus criador que tem cuidado por toda a criação: 

frustra planos de inimigos, subjuga poderes militares e cuida da vida das 

pessoas 

Salmos 90.2 e 102.26-27 indicam sua exaltação acima da natureza como Deus grandioso e infinito 

Salmo 104         um hino à natureza, uma paráfrase litúrgica de Gn 1 e expressa a dimensão de 

Yahweh como o Deus criador de tudo, o doador e o mantenedor da vida, e a 

concepção da inter-relação entre Deus e a criação, em termos de uma 

grandiosa e incessante troca de energias, numa enlevação ecológica 

Salmo 136 resume este louvor ao Deus criador e salvador: o amor de Javé perdura para 

sempre! O Deus que criou os céus, a terra, as águas, os astros (v.1-9), 

libertou o povo da escravidão do Egito (v.10-15) e o conduziu pelo deserto 

(v.16-24).  

 

Quadro III - Síntese da Análise Bíblica nas narrativas da criação no livro de Salmos 

 

Como pode ser observado no Quadro III, os Salmos deixam perceber uma 

espiritualidade ecológica que insere toda a criação e o próprio Deus num só e mesmo 

universo. Ao ser humano cabe uma função de mordomia11 responsável junto a toda a 

criação e diante do Criador. Vários Salmos celebram Yahweh como Criador com o 

                                                

11 Mordomia é o manejo responsável dos recursos do reino de Deus que foram confiados a uma pessoa ou a um 

grupo. (Conciso Dicionário de Teologia Cristã – Millard J. Erickson). 

http://www.irmaos.com/bibliaonline/?busca=J%C3%B3%203:33-41
http://www.irmaos.com/bibliaonline/?busca=Sl%20104.10
http://www.irmaos.com/bibliaonline/?busca=Sl%20104.10
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objetivo de ressaltar a incomparabilidade de Deus e a dignidade da raça humana criada 

à sua imagem e semelhança.  

Além disso, nos Salmos é possível extrair perspectivas ecológicas no sentido 

de afirmar o lugar dos humanos na criação divina, com a tarefa da mordomia e do 

cuidado diante do Criador. A experiência do Sagrado está presente em suas diversas 

formas de linguagem (símbolos, mitos, ritos, doutrinas, ética). Os Salmos, um tesouro 

precioso de mentalidades, sentimentos e espiritualidade, comunicam a manifestação de 

Deus buscando perceber Deus em fenômenos da natureza, entre outros. Os Salmos 

ajudam a articular uma relação intrínseca entre discurso e prática ecológicos com 

referenciais básicos da teologia da libertação. 

Transcrição do Salmo 104 na versão Almeida, Corrigida e Revisada, Fiel 

1 BENDIZE, ó minha alma, ao Senhor! Senhor Deus 
meu, tu és magnificentíssimo; estás vestido de glória e 
de majestade.  
2  Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os 
céus como uma cortina.  

3  Põe nas águas as vigas das suas câmaras; faz das 
nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento.  
4  Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um 
fogo abrasador.  
5  Lançou os fundamentos da terra; ela não vacilará em 
tempo algum.  
6  Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido; 
as águas  estavam sobre os montes.  
7  À tua repreensão fugiram; à voz do teu trovão se 

apressaram.  
8  Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar 
que para elas fundaste.  
9  Termo lhes puseste, que não ultrapassarão, para que 
não tornem mais a cobrir a terra. 
10  Tu, que fazes sair as fontes nos vales, as quais 
correm entre os montes.  
11  Dão de beber a todo o animal do campo; os 

jumentos monteses matam a sua sede.  
12  Junto delas as aves do céu terão a sua habitação, 
cantando entre os ramos.  
13  Ele rega os montes desde as suas câmaras; a terra 
farta-se do fruto das suas obras.  
14  Faz crescer a erva para o gado, e a verdura para o 
serviço do homem, para fazer sair da terra o pão,  
15  E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite 

que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o 
coração do homem. 
16  As árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros 
do Líbano que ele plantou,  
17  Onde as aves se aninham; quanto à cegonha, a sua 
casa é nas faias.  
18  Os altos montes são para as cabras monteses, e os 
rochedos são refúgio para os coelhos.  

 

19  Designou a lua para as estações; o sol conhece o seu 
ocaso.  
20  Ordenas a escuridão, e faz-se noite, na qual saem 
todos os animais da selva.  
21  Os leõezinhos bramam pela presa, e de Deus 

buscam o seu sustento.  
22  Nasce o sol e logo se acolhem, e se deitam nos seus 
covis.  
23  Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho, até 
à tarde.  
24  Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as 
coisas fizeste com sabedoria; cheia está a terra das tuas 
riquezas.  
25  Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há 

seres sem número, animais pequenos e grandes.  
26  Ali andam os navios; e o leviatã que formaste para 
nele folgar.  
27  Todos esperam de ti, que lhes dês o seu sustento em 
tempo oportuno.  
28  Dando-lho tu, eles o recolhem; abres a tua mão, e se 
enchem de bens.  
29  Escondes o teu rosto, e ficam perturbados; se lhes 

tiras o fôlego, morrem, e voltam para o seu pó.  
30  Envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas 
a face da terra.  
31  A glória do Senhor durará para sempre; o Senhor se 
alegrará nas suas obras.  
32  Olhando ele para a terra, ela treme; tocando nos 
montes, logo fumegam.  
33  Cantarei ao Senhor enquanto eu viver; cantarei 

louvores ao meu  Deus, enquanto eu tiver existência.  
34  A minha meditação acerca dele será suave; eu me 
alegrarei no Senhor.  
35  Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não 
sejam mais.    
36    Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao 
Senhor 

 

Quadro IV - Transcrição do Salmo 104 na versão Almeida, Corrigida e Revisada, Fiel 
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O que não pode deixar de ser observado é a presença contínua de uma 

polifonia, uma multiplicidade de vozes independentes nas narrativas 

veterotestamentárias, porém, o Salmo 104, transcrito na versão Almeida, Corrigida e 

Revisada, Fiel no Quadro IV, foi escolhido para um tratamento mais detalhado no que 

diz respeito à sua discursivização ecológica, por ser um dos pontos altos da expressão 

poética do Antigo Testamento. 

 

Síntese da Análise Bíblica do Salmo 104 

Texto Bíblico Comentário 

Salmo 104.1-2 é dada glória a Deus magnificente 

Salmo 104.2-9 Na       Deus merece louvor porque Ele criou e ordenou o universo. Ele domina todas as 

extremidades da criação 

Salmo 104.10-18 Ele sustenta a criação: animais, plantas e homens dependem dele 

Salmo 104.19-23 Ele separa dia e noite. Os animais dominam a noite, e os homens trabalham de 

dia; 

Salmo104.24-30 toda a vasta criação depende de Deus, Ele é a fonte da vida 

Salmo104.31-35 o Deus que fala por meio de terremotos e vulcões merece o louvor constante de 

seu servo.  

Quadro V - Síntese da Análise Bíblica do Salmo 104 

 

Pode-se observar na análise do Quadro V que o Salmo 104 foi todo escrito em 

forma de imagens e cujos poemas de exaltação a Deus nos levam à Sua presença, para 

contemplar a Sua glória e por se tratar de uma paráfrase litúrgica de Gênesis 1.  

 

Síntese da Análise Teológica no Salmo 104 

Texto Bíblico Autor Comentário 

 

 

 

 
 

 

 

 

Salmo 104 

Genebra é enfatizado no Salmo 104, o grande ato da criação, refletindo o ensino 

e o vocabulário de Gn 1. Podem ser observados paralelos entre este 

cântico e um hino egípcio de Amenhotepe  ao sol. Entretanto, este 

salmo afirma que somente o Criador, e não qualquer aspecto da 
criação, tal como o sol, deve ser admirado como faziam os egípcios.  

House Na     o Salmo 104 destaca a lealdade ao Senhor e foi escolhido para realçar 

como o Criador sustém os fiéis. Além disso, este salmo comemora a 

criação de Yahweh e o cuidado que Ele tem com a Terra. É difícil 

imaginar uma declaração mais completa acerca de quão longe vai o 

interesse divino pela ordem criada. Toda a história começa com o 

Senhor, que no momento específico, começou todos os 

acontecimentos. Louvor é a resposta natural de todos os que 

compreendem a importância de reconhecer Yahweh como o único 

criador e sustentador.  

Berkhof a criação vem a existência sob a direção providencial de Deus (Salmos 

104.30). Embora o Pai esteja em primeiro plano na obra da criação, 

esta é também claramente reconhecida como obra do Filho e do 

Espírito Santo.  

 

Quadro VI - Síntese da Análise Teológica no Salmo 104 
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No Quadro VI pode-se conhecer que, na análise teológica de Berkhof (2001), 

House (2005) e Genebra (1995), fica perceptível a demonstração de Deus como 

criador supremo de todas as coisas e como aquele que confiou ao homem a 

responsabilidade pelo cuidado e pelo zelo de sua criação. Deus, o criador, apresenta as 

razões pelas quais criou e porque é sua intenção promover súbita destruição. Após a 

frustrante experiência do reinado e da destruição da nação, eclode através da 

consciência profética a esperança de uma nova criação (Isaías 40.3-5; Isaías 11.6-9; 

Ezequiel 47.1-12).  

Para a tradição judaico-cristã, o termo “nova criação” não alude a uma 

reconfiguração da comunidade biótica, com o desenvolvimento de novas espécies de 

plantas e animais, e sim, a uma nova sociedade onde reina a paz, a fraternidade, o 

conhecimento de Deus, a justiça e a misericórdia, ou seja, a criação é a mesma, a 

situação dos seres humanos é que nela muda radicalmente. O escritor bíblico usa este 

termo para expressar que a criação não é algo acabado, pois está aberta ao futuro.  

Os textos de Isaías 40.26-28 e Amós 4.13, salientam a onipotência de Deus na 

obra da criação. As referências encontradas em Isaías 40.12-14, Jeremias 10.12-16 e 

João 1.3, se referem à sabedoria de Deus na obra da criação. Os livros de Isaías 43.7 e 

Romanos 1.25 vêem a criação do ponto de vista da soberania e do propósito de Deus 

na criação. As cartas de Paulo em I Coríntios 11.9 e Colossenses 1.16 falam da criação 

como a obra fundamental de Deus. Em Neemias 9.6 encontramos uma das mais 

completas e mais belas passagens corroboradas com Isaías 42.5 e 45, 18 e Apocalipse 

4.11, 10.6. (Berkhof, 2001) 

Isaías afirma que o fato de Yahweh criar os céus e a terra significa que ele 

nunca se cansa e está sempre pronto a consolar o povo que sofre e se cansou (Isaías 

40.12-14). Isaías também diz que, por Deus ser o Criador, é necessário que o Senhor 

dite a história (Isaías 45.18). O Senhor que criou a terra e seu povo pode avaliar os 

acontecimentos da história humana. Arrepender-se e voltar-se para o Criador é a única 

maneira de evitar a devastação vindoura (Amós 5.8-9). (Thompson, 1996) 

Os textos bíblicos do Velho Testamento utilizados, tomados do discurso 

eco(teo)lógico de Berkhof, Thompson, Genebra, House, Carriker, Reimer  e Schaeffer, 

e aqui alistados, quais foram: Amós 4.13, Amós 5.8-9, Deuteronômio 20.19,20, 

Deuteronômio 22.6,7, Ezequiel 47.1-12, Isaías 11.6-9, Isaías 40.12-14, Isaías 40.26-
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28, Isaías 40.3-5, Isaías 42.5, Isaías 43.7, Isaías 45.18, Jeremias 10.12-16, Jó 28, Jó 

33-41, Jó 38-42, Neemias 9.6, Provérbios 8, Salmo 102.26,27, Salmo 104, Salmo 136, 

Salmo 33, Salmos 8, 47, 91, 93-99 e Salmos 90.2, puderam ser comparados, por seus 

autores a alguns textos do Novo Testamento, entre eles: Apocalipse 10.6, Apocalipse 

4.11, Colossenses 1.16, I Coríntios 11.9, João 1.3 e Romanos 1.25, com o propósito de 

ratificar a integralidade do texto literário bíblico. Os textos foram usados para 

relacionar a criação como obra majestosa de Deus ao homem como responsável por 

ela. 

 

2.1.3  As narrativas neotestamentárias 

 

  Depois da apresentação das narrativas da criação no livro de Gênesis e no 

Velho Testamento e de oferecer uma possibilidade de re(leitura) dos textos sob a 

perspectiva ecológica, este tópico pretende abordar as narrativas neotestamentárias e 

seu testemunho no que diz respeito ao cuidado e à proteção ambientais através do 

discurso teológico ambiental de Moltmann, Reimer, Carriker, Marshall e Genebra. As 

porções bíblicas foram extraídas da versão Corrigida e Revisada, Fiel de João Ferreira 

de Almeida. 

O que se pretende é, como diria Foucault,  

 

reconstituir um outro discurso, de reencontrar a palavra muda, murmurante, 
inesgotável, que anima do interior a voz que escutamos, de restabelecer o 

texto miúdo e invisível que percorre o interstício das linhas escritas e, às 

vezes, as desarruma. (Foucault, 1972, p. 39) 

 

O pressuposto da criação como obra de Deus, sob a perspectiva judaico-cristã, 

perpassa o Novo Testamento principalmente nos Evangelhos, no livro de Atos e nas 

cartas do apóstolo Paulo, sendo que recebem um novo enfoque sob a dominação social 

e política do Império Romano. A questão da terra, da água, do trabalho escravo e da 

necessidade de refazer a vida está presente de maneira significativa no Novo 

Testamento e estabelecem paradigmas e posturas ecologicamente corretos, sob a 

perspectiva cristã evangélica, no mundo de hoje. 

No contexto sociocultural e religioso do Novo Testamento era importante para 

as pessoas e a comunidade cristã afirmar que Deus, o Deus de Abraão, Sara, Jacó, 
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Miriam e de Jesus, é o criador do mundo, marcando com isto seu referencial e 

diferencial de identidade religiosa naquele contexto. Num contexto de exploração 

econômico-social e de ocupação político-militar esta afirmação de identidade religiosa 

objetivava garantir a existência e a sobrevivência digna do povo, bem como a 

preservação do mundo e de todos os seres criados. 

 No Novo Testamento, Jesus é o referencial, o modelo que possibilita seguir os 

seus passos, estar n’Ele conforme 2 Coríntios 5.17. As Escrituras dizem que a relação 

de Jesus com a criação está no fato de que tudo foi criado por ele e para ele 

(Colossenses 1.16; Efésios 1.9-10; Apocalipse 3.14). E na cruz, Jesus “reconciliou” 

toda a criação e assim, já anunciou o evangelho a ela (Colossenses 1.23). Se, como 

seres humanos, os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus, como 

cristãos, os homens são exortados a ser imitadores de Jesus (1 Tessalonicenses 1.6; cf. 

1 Coríntios 11.1) e crescer na “estatura da sua plenitude” (Efésios 4.13).  

Os escritos paulinos buscam interpretar o sentido da morte e da ressurreição de 

Jesus para as primeiras comunidades cristãs. Paulo usa várias imagens e analogias, 

tomadas de seu contexto cultural: libertação do pecado, vitória sobre a morte, vida 

entregue, redenção da escravidão do pecado, expiação e morte do justo (2 Coríntios 

5.15; Romanos 6.10, Gálatas 2.20, Efésios 5.2). 

Nenhuma delas, de forma isolada, dá conta de explicar o sentido salvífico da 

morte de Jesus. Paulo explicita que a ressurreição de Jesus também é salvadora. Jesus, 

o ressuscitado, é o primogênito, o verdadeiro Adão, o primeiro membro da nova 

humanidade (Colossenses 1.15-18). Por isso, é possível esperar a vinda gloriosa de 

Jesus, na qual ele entregará o Reino ao Pai (1 Coríntios 15.24).  

 Apesar de se verificar um discurso polifônico, uma multiplicidade de vozes 

independentes nas narrativas neotestamentárias, a relevância está na carta do apóstolo 

Paulo aos cristãos da Igreja de Roma, e, por isso, os versículos 17 a 26 do capítulo 8 

desta carta foi escolhido para uma leitura mais aprofundada por sua recorrência 

teológica, ecológica, eclesiástica e institucional.  
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Transcrição de Romanos 8.17-26 na versão Almeida, Corrigida e Revisada, Fiel 

17 E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo se 

é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glória. 

18 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.  

19  Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.  

20  Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas  por causa do que a sujeitou,  

21 Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a 

liberdade da glória dos filhos de Deus.  

22  Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora.  
23  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.  

24  Porque em esperança fomos salvos. Ora a esperança que se vê não  é esperança; porque o que 

alguém vê como o esperará?   

25  Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos.   

26 E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que 

havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos 

inexprimíveis.  
 

Quadro VII - Transcrição de Romanos 8.17-26 na versão Almeida, Corrigida e Revisada, Fiel 

 

 Sobre o capítulo 8 de Romanos, Carriker comenta que aqueles que são guiados 

pelo Espírito de Deus são filhos de Deus (v.14). Como filhos, somos herdeiros de 

Deus e coerdeiros com Cristo (v.17). O texto bíblico fala de uma herança “gloriosa”, 

(v.18), mas imediatamente vincula a nossa glória eterna, em contraste com o 

sofrimento atual, com a sorte da criação toda (v.19-25). A “liberdade” e a “glória” 

futuras dos cristãos estão vinculadas àquelas da criação porque o cuidado da criação é 

incumbência humana desde o início e, por isso, é inseparável também do destino dos 

cristãos. 

  

Síntese da Análise Bíblica em Romanos 8.17-26 

Texto Bíblico Comentário 

Romanos 8.17-26 

 

 

 

 

 

A glória a ser revelada (v. 18) aparecerá quando os filhos de Deus forem 

revelados em sua nova natureza (v. 19), e a criação será libertada de seu presente 

estado de imperfeição e declínio (v. 20, 21). A revelação dessa glória fará mais 

do que extinguir o dano e a perda (v. 20) que a ordem criada sofreu em resultado 

da queda de Adão (Gn 3.17). A regeneração de todas as coisas (Ap 21) na ordem 

criada corresponde a liberdade na glória (v. 17, 18) a ser desfrutada pelos filhos 

de Deus. A atual condição da criação não é sua condição final; é antes como uma 

mãe que geme com as dores do parto. A criação inteira tem um destino planejado 

por Deus e deseja ardentemente que seja cumprido, tal como sucede aos próprios 

crentes (v. 23, 26). 

 

Quadro VIII - Síntese da Análise Bíblica em Romanos 8.17-26 

 

Comparando os comentários de Marshall e Genebra, sobre Romanos 8, 

apresentados no Quadro IX, desenvolvidos com base em princípios hermenêuticos e 
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exegéticos, e os discursos teológico-ambientais de Carriker, Reimer e Schaeffer, é 

interessante notar que a igreja, em particular, os “filhos de Deus”, tem uma 

incumbência de desencadear a libertação da criação. A Bíblia na Linguagem de Hoje 

diz no versículo 22 de Romanos 8 que “um dia o próprio Universo ficará livre do 

poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos 

de Deus”.  

Estes comentários estão alicerçados no princípio foucaultiano (2009) que diz 

que um comentário, aquilo que representa o desnível entre dois textos, permite 

construir novos discursos e também dizer o que estava dito nas entrelinhas do primeiro 

texto. 

 

Síntese da Análise Teológica em Romanos 8 

Texto Bíblico Autor Comentário 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Romanos 8 

Marshall Paulo desenvolve a ideia do contraste entre o sofrimento presente e 

glória futura. A questão se põe no contexto do mundo perecível e 

decaído que será restabelecido, em seu devido tempo, por Deus. A 

renovação do mundo é uma parte integrante da esperança na tradição 

judaico-cristã. Sua esperança repousa na fidelidade do Deus que os 
amou tanto que lhes deu o Seu Filho. 

Genebra Na       é encontrada uma vasta expansão entusiástica da análise da certeza e da 

esperança cristãs. Paulo almeja a glória da salvação dos crentes 

romanos, e não a memória depressiva que tinha acabado de destacar 

acerca de sua contínua pecaminosidade, para que a glória enchesse a 

mente dos seus leitores e trouxesse alegria aos seus corações.  

Carriker Uma t  a teologia prática da ‘redenção’ da criação identifica os cristãos com a 

teologia de Paulo, onde ele declara que a ‘criação aguarda com grande 

expectativa a manifestação dos filhos de Deus’ e assim instar a igreja 

que se envolva não somente com a preservação do meio ambiente, 

mas que auxilie na transformação da sociedade. Aqueles que são 

guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus e cabe a estes o 

cuidado da criação por ser sua incumbência desde o início. 

Reimer A   a    a criação, que está sofrendo, tem a expectativa de que o poder de Cristo 

a liberte do sofrimento e das amarras da opressão.  

Schaeffer O         o que Paulo está dizendo é que quando nossos corpos – corpos humanos 
– forem levantados dentre os mortos, então a natureza também será 

redimida.  

Carriker Paulo   trata a criação toda não como uma coisa, mas como pessoa, usando 

uma metáfora.  

Genebra e apo   aponta para uma vasta expansão entusiástica da análise da certeza e da 

esperança cristãs.  

 

Quadro IX - Síntese da Análise Teológica em Romanos 8 

 

Quando Paulo argumenta sobre a criação, ele relata o que, teologicamente, 

pensa estar acontecendo com os cristãos de Roma. A natureza criada aguarda, com 
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grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à 

futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a 

sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da 

decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos 

que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. 

Quando se fala então de uma teologia prática da redenção da criação queremos 

nos identificar com a teologia de Paulo, onde ele declara que a “criação aguarda com 

grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus” (Romanos 8:19) e assim instar 

a igreja que se envolva não somente com a preservação do meio ambiente, mas que 

auxilie na transformação da sociedade em que está inserida fermentando-a para 

estabelecer mudanças permanentes e que tragam louvor e glória ao Senhor também 

por meio desta manifestação que a criação tanto aguarda. 

Segundo Schaeffer (1976), Paulo está dizendo que, quando a humanidade for 

levantada dentre os mortos, então a natureza também será redimida porque o sangue 

do cordeiro redentor, Jesus Cristo, remirá o homem e a natureza. 

Segundo Moltmann (1979) a criação se inicia com: no princípio criou Deus os 

céus e a terra, e historicamente, terá seu fim na consumação dos tempos, exatamente 

no fim, por isso, ela se mantém como um sistema aberto ao futuro. Assim, a teologia 

tem que falar da criação não só no começo, mas, também, na história e ao final, isto é, 

olhando o processo total de criar, de Deus. Compreende o criar inicial, o criar histórico 

e o criar escatológico. A criação original aponta a história da salvação e ambas 

apontam para cima de si mesmas: ao reino da glória  

Para Reimer (2006), o texto de Romanos 8.22 diz que a criação, que está 

sofrendo, tem a expectativa de que o poder de Cristo a liberte do sofrimento e das 

amarras da opressão. Isso remete para a noção de nova criação e adquire significado 

antropológico e dimensão cosmológica.  

Este, segundo Foucault, é o “sonho lírico de um discurso que renasce em cada 

um de seus pontos, absolutamente novo e inocente, e que reaparece sem cessar, em 

todo o frescor, a partir das coisas, dos sentimentos, ou dos pensamentos.” (Foucault, 

2009, pg. 23) 

A esperança para a tradição judaico-cristã, predita em Romanos 8.22, aponta 

para a consumação, a recapitulação, em que todas as criaturas participam, gemendo e 

http://www.irmaos.com/bibliaonline/?busca=Romanos%208:19
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clamando. O autor do livro de Apocalipse anuncia que esta esperança já começou a se 

realizar: “Eu vi um novo céu e uma nova terra” (Apocalipse 21.1). 

Como pode ser visto, a abordagem deste tópico aponta para a 

destruição/restauração final predita no livro de Apocalipse. No próximo tópico esta 

destruição, suas causas e conseqüências serão descritas para possibilitar o exercício de 

criação de um novo discurso teológico e ambiental. 

 

2.1.4  As narrativas da destruição/restauração no livro de Apocalipse 

 

Este tópico, a partir dos discursos teológicos ambientais de Carriker, Reimer, 

Schaeffer, Marshall e Genebra, abordará as narrativas da destruição/restauração no 

livro de Apocalipse apresentando o final da criação de Deus como um evento único e 

universal em que novos céus e novas terras serão criados. 

 Na leitura cristã do Novo Testamento, a visão apocalíptica da criação 

pressupõe não apenas o seu julgamento (2 Pedro 3.1-12), mas também e por último a 

sua renovação (2 Pedro 3.13; Apocalipse 21). Como o ser humano (suas obras, seu 

corpo) passará por julgamento e “fogo” (1 Coríntios 3.12-15), também a criação 

passará pelo fogo do julgamento. Porém, da mesma forma que ainda haverá alguma 

continuidade entre os nossos corpos atuais e os corpos ressuscitados (1 Coríntios 

15.35-58), assim também será com toda a criação, da qual fazemos parte. Ou seja, 

como Deus havia prometido após o dilúvio, nunca mais Deus realizará tal destruição 

(Gênesis 9.15). A intenção de Deus é criar novo céu e nova terra, ou melhor, recriar 

este céu e esta terra, da mesma forma que cria os seguidores de Cristo em nova 

humanidade, ou melhor, recria nossas mesmas pessoas em pessoas renovadas. 

 Segundo Reimer (2006), num contexto sócio-histórico hostil, as comunidades 

cristãs reinterpretam tradições profético-apocalípticas dentro de um horizonte 

histórico-salvífico. A partir de um contexto de opressão política, de exploração 

econômica e de discriminação religiosa – o ressurgir do caos original – é que o 

Apocalipse faz também sua releitura do Gênesis. A expectativa da salvação vem da 

certeza de que Deus pode recriar todas as coisas: todas as coisas serão recriadas 

(Apocalipse 21,22). Os textos apocalípticos relêem e reescrevem a tradição da criação 

na expectativa de novos céus e nova terra.  
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O comentário de Reimer, de acordo com Foucault, “conjura o acaso do 

discurso fazendo-lhe sua parte: permite-lhe dizer algo além do texto mesmo, mas com 

a condição de que o texto mesmo seja dito e de certo modo realizado.” (Foucault, 

2009, p. 25-26) 

 Para Carriker (2011), em Cristo somos “nova criação” (literalmente a frase 

usada em 2 Coríntios 5.17, e não “novas criaturas”; veja também Gálatas 6.15), isto é, 

pessoas recriadas e renovadas, porém com os mesmos corpos. Novo homem não é 

outro homem material. E o mesmo se aplica a toda a criação. Para que haja a 

renovação da criação, Deus chama os cristãos para evangelizar e é Ele quem salva, 

chama os cristãos para renovar a criação, mas não deixa de ter a autoria sobre o novo 

céu e a nova terra. Através da salvação trazida por Jesus, a própria Criação será 

redimida, por isso o povo de Deus, a igreja, tem relevante papel na redenção da 

criação. 

Na visão apocalíptica de João, ele diz “Então vi novos céus e nova terra, pois o 

primeiro céu e a primeira terra tinham passado; e o mar já não existia. Vi a Cidade Santa, a 

nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva 

adornada para o seu marido”. Isto significa, conforme Carriker, que “novos céus” e 

“nova terra” não são outros céus e outra terra, mas céus e terra renovados da mesma 

forma que Cristo nos transforma em novos homens e novas mulheres, isto é, não 

fisicamente outras pessoas, mas pessoas renovadas, e assim, outras pessoas 

interiormente.  

A missão “integral” inclui não só os diversos ministérios da igreja em relação 

ao seu próximo, mas também integra este mundo todo criado por Deus e esta história 

toda guiada por Deus. A escatologia da missão “integral” é uma escatologia engajada 

no projeto de Deus para o mundo que ele próprio criou e ainda redimirá. 

De acordo com Schaeffer,  

 

O chamamento atual do cristão e da comunidade cristã, por parte de Deus, 
no tocante à natureza [...] é para que demonstremos uma cura substancial 

aqui e agora, entre o homem e a natureza, e a natureza consigo mesma, até 

onde os cristãos possam conseguir que isto assim seja. (Schaeffer, 1976, p. 

75)  
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É possível inferir que, no entendimento de Carriker acerca do que disse 

Schaeffer, uma missiologia que leva a sério o papel criador de Deus, que age dentro da 

história humana, compreenderá o seu destino também dentro duma história e dentro 

dum mundo ainda em construção por Deus. 

Para os cristãos, a história da salvação se inicia com a criação. Deus viu tudo o 

que tinha feito e disse que tudo quanto criou era muito bom. A vida era plena e 

satisfeita em Deus. Como conseqüência da queda, no pecado, a morte entrou no 

mundo. Esta queda trouxe a separação entre Deus e o ser humano, do ser humano com 

o seu semelhante e do ser humano com o restante da criação. Mas, esta separação entre 

o estado de morte do homem para com a natureza tem sua solução através da redenção 

em Jesus.  

O que chama a atenção é que, segundo Carriker (2010), no processo de 

redenção do ser humano, Jesus utiliza duas figuras terrenas para consolar e estimular o 

homem a ir para o céu: A figura do paraíso: “Hoje estarás comigo no paraíso” (Lucas 

23:43). O céu de Jesus é o Éden com as portas abertas. Com o pecado Deus expulsou o 

homem do jardim, com a redenção Deus recebe de volta o homem no jardim que 

figuradamente é a cidade. Na visão final de João, o jardim se tornou uma praça da 

Nova Jerusalém, onde a árvore da vida está no meio e suas folhas curam os povos 

(Apocalipse 21:1-5).  

Muitas vozes são ouvidas nos comentários sobre as narrativas da 

destruição/restauração do Apocalipse, entretanto, os capítulos 21 e 22 são recorrentes 

na leitura ecológica do Apocalipse e, por isso, foram escolhidos para uma análise mais 

pontual.  
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Transcrição de Apocalipse 21.1-5; e 22.1-6 na versão Almeida, Corrigida e Revisada, Fiel 

Referência  Autor Texto Bíblico 

Apocalipse 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

João 1  E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a 

primeira terra passaram, e o mar já não existe.  

2  E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus 

descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu 

marido.  

3  E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo 

de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu 

povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus.  

4  E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais 
morte, nem pranto, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras 

coisas são passadas.  

5  E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas 

todas as coisas. E disse-me: Escreve; porque estas palavras são 

verdadeiras e fiéis.  

Apocalipse 22 João 1  E MOSTROU-ME o rio puro da água da vida, claro como cristal, 

que procedia do trono de Deus e do Cordeiro.  

2  No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a 

árvore  da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em 

mês; e as folhas  da árvore são para a saúde das nações.  

3  E ali nunca mais haverá maldição contra alguém; e nela estará o 

trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão.  

4  E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome.  
5  E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de 

luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina; e reinarão para todo o 

sempre.  

6  E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras; e o Senhor, o 

Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo, para mostrar aos seus 

servos as coisas que em breve hão de acontecer.  

 

Quadro X - Transcrição de Apocalipse 21.1-5; e 22.1-6 na versão Almeida, Corrigida e Revisada, Fiel  

 

Os textos apocalípticos relêem e reescrevem a tradição da criação na 

expectativa de novos céus e nova terra. Não há nada de intrinsecamente mau na 

natureza, na criação, no universo, mas o pecado é que leva a criação ao seu estado 

atual e a redenção que ela aguarda deverá resolver este problema – como é possível ler 

em Apocalipse que João, em visão, enxerga esta redenção já concretizada – “Vi novo 

céu e nova terra” (Apocalipse 22:1).  

Para Schaeffer, “de acordo com o ponto de vista cristão das coisas, a natureza é 

restaurada à sua verdadeira posição”. (Schaeffer, 1976, pg. 99). 

Em Genebra (1995), a voz de Deus anuncia a descida da nova Jerusalém num 

cenário de total renovação: um novo céu e uma nova terra. As visões finais do 

Apocalipse entrelaçam inúmeros temas bíblicos em uma bela unidade: criação, 

comunhão, habitação de Deus, o povo exclusivo de Deus, fim do sofrimento e da 

morte, confiabilidade da Palavra de Deus, água da vida e advertências. A última 

http://www.irmaos.com/bibliaonline/?busca=Apocalipse%2022:1
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revelação de Deus conduz todas as revelações anteriores a um clímax. A descrição 

final do paraíso contém elementos que aludem ao Jardim do Éden. O estado final 

restaura a comunhão inquebrável e idílica entre Deus e os seres humanos.  

Segundo Marshall (2007), os capítulos 21 e 22 de Apocalipse dedicam-se, 

principalmente, a uma nova descrição da nova Jerusalém (em substituição a antiga), 

onde Deus morará com seu povo. As figuras geográficas e arquitetônicas se destacam 

para descrever as condições em que o povo de Deus viverá. O livro termina com uma 

ênfase adicional na iminência da vinda de Cristo e incentiva as pessoas para que 

venham e recebam a água da vida que lhes dará a vida eterna. 

 

Síntese da Análise Teológica em Apocalipse 

Referência  Autor Texto Bíblico 

Apocalipse 21 

 

 
 

 

 

 

 

 

Carriker A visão apocalíptica da criação pressupõe não apenas o seu 

julgamento (2 Pedro 3.1-12), mas também e por último a sua 

renovação (2 Pedro 3.13 
Deus estabelecerá um novo céu e nova terra, que serão 

exemplificados pela justiça, paz e compaixão por meio do Redentor 

Jesus. O céu de Jesus é o éden com as portas abertas. Com o pecado 

Deus expulsou o homem do jardim, com a redenção Deus recebe de 

volta o homem no jardim e a figura da cidade. Na visão final de João, 

o jardim se tornou uma praça da Nova Jerusalém, onde a árvore da 

vida está no meio e suas folhas curam os povos (Apocalipse 21:1-5). 

Jesus é a porta de entrada para o jardim, ou, a praça da nova cidade. 

 

Apocalipse 22 Carriker A expectativa da salvação vem da certeza de que Deus pode recriar 

todas as coisas: todas as coisas serão recriadas (Apocalipse 21,22). 

 

Quadro XI - Síntese da Análise Teológica em Apocalipse 

 

Relacionando os últimos parágrafos, é interessante notar que este tópico é 

encerrado com a perspectiva de novos céus e nova terra sendo renovados por Deus por 

uma humanidade restaurada em seus valores morais e princípios éticos. Para alcançar 

este objetivo o próximo tópico abordará a construção e a aplicação do discurso 

teológico 

 

2.2 A EXPECTATIVA PRÁTICA DO INTERDISCURSO BÍBLICO-

 AMBIENTAL 

 

Este tópico é iniciado a partir da atualização do conhecimento sobre a 

discursivização ecológica das trilhas literárias bíblicas e de promover algum 
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referencial sobre a tradição bíblica da criação. As informações apresentadas podem 

criar possibilidades de compreender a maneira pela qual os teólogos cristãos estão 

construindo uma nova epistemologia ambiental.  

O texto será construído considerando os discursos de Landers (1986), Lopes 

(2010), Reimer (2006), Boff (1999), Moltmann (1992), Capra, Carriker (2010), 

Berkhof, Birch, White Jr (1967), House (2005), Schaeffer (1976) e Secondim (2011). 

Estes conjuntos discursivos foram escolhidos por apresentarem, como diria Foucault 

(1972), uma certa racionalidade científica. 

Segundo Schaeffer (1976) é preciso verificar como a Igreja Cristã, crendo nas 

verdades decorrentes da re(leitura) ecológicas das Escrituras Sagradas judaico-cristãs, 

pode aplicá-las de modo prático e global para minimizar os efeitos destrutivos 

previstos pela Ecologia. 

Landers (1986) diz que a Bíblia gira em torno de dois temas: o pecado do 

homem e a graça de Deus. Deus criou o mundo bom. O primeiro casal vivia em 

perfeita harmonia com Deus, com seu mundo e consigo mesmo. Todavia, o pecado de 

Adão e Eva destruiu a ordem que Deus havia estabelecido em sua criação. Desde 

aquele momento, a história humana tem sido uma crônica de egoísmo e dissensão. O 

pecado rompeu a harmonia entre Deus e os homens, envenenando as relações sociais, 

de modo que os homens não conseguiram viver em harmonia. A própria criação 

transformou-se num campo de batalha onde os homens vivem em conflito com a 

própria natureza. 

A menos que exista um relacionamento ético entre Deus e os homens, é 

impossível que as pessoas ajam como representantes ou mordomos de Deus na terra. O 

homem e a mulher possuem memória, intelecto e a habilidade de amar, qualidades 

necessárias para o relacionamento com Deus e para com a mordomia dos animais e da 

terra. (House, 2005) 

No entendimento de Boff (1999) e Reimer (2006) a perspectiva ecológica deve 

ter presença assegurada na leitura da Bíblia, e em especial, as narrativas e tradições da 

criação, buscando sempre uma integração entre o grito dos pobres e o gemido da 

criação, questionando se e como textos bíblicos podem contribuir para a construção de 

pensamentos e paradigmas ecologicamente corretos. A humanidade precisa de fato 
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viver uma transição de paradigmas – re(ligação) do homem com a criação e com o 

próprio Criador.  

Nesta perspectiva, Reimer ainda diz que os textos bíblicos podem ser fontes a 

partir das quais se pode iluminar o nosso pensar e agir e que diante de graves crises 

ambientais, as interpretações dos textos de Gênesis 1 e 2 e o Salmo 8 são merecedoras 

de crítica e revisão por conterem elementos religiosos legitimadores das pretensões 

humanas de um dominium terrae12 irrestrito. (Reimer, 2006) 

O Cristianismo, cujos alicerces estão fundamentados nas Escrituras Sagradas 

judaico-cristãs, tem contribuído para a formação de uma consciência ecológica com 

base no fato de que o mesmo ensina que o homem é responsável diante de Deus pelo 

uso racional e correto do mundo e da criação podendo fazer ecologia de forma 

coerente e integral (Lopes, 2010).  

Para Lopes (2010), a questão ecológica, uma preocupação sempre presente na 

agenda da humanidade, ganhou recentemente mais destaque com a publicação do 

relatório Stern sobre os efeitos econômicos do aquecimento global dentro de algumas 

décadas. Mais uma vez somos forçados a encarar as consequências da depredação 

gradual e cada vez mais intensa que temos feito dos recursos naturais da nossa casa, 

nosso planeta.  

Para ele, é preciso ter confiança que, usando a capacidade dada por Deus a 

humanidade será capaz de divisar soluções para os graves problemas ecológicos 

criados.  

 Por esse motivo, a perspectiva cristã-reformada vê os problemas ambientais 

como sendo fundamentalmente de origem histórica, moral e espiritual. E vê que a 

solução passa pela transformação interior das pessoas, uma mudança de mentalidade 

com relação a Deus, ao próximo e à natureza. Em suma, é esse o apelo e o chamado do 

Evangelho. (Lopes, 2010)  

Diz ainda que a contribuição do Cristianismo para a formação de uma 

consciência ecológica reside primeiramente no fato de que este ensina que o homem é 

responsável diante de Deus pelo uso racional e correto do mundo e da criação, pois é o 

mordomo de Deus dos bens criados por Ele. Em segundo lugar que a fé cristã-

                                                

12 Dominium terrae ("domínio sobre a terra") é um termo teológico para designar a ordem de Deus para o povo 

exercer domínio sobre a terra ( Gênesis 1.28) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Ddominium%2Bterrae%26hl%3Dpt-BR%26rls%3Dcom.microsoft:pt-BR:%257Breferrer:source%253F%257D%26rlz%3D1I7GGLL_pt-BR%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.br&sl=de&twu=1&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Herrschaft&usg=ALkJrhgKw_0o2uEThTtSVdYT-CjOH7ZFuA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Ddominium%2Bterrae%26hl%3Dpt-BR%26rls%3Dcom.microsoft:pt-BR:%257Breferrer:source%253F%257D%26rlz%3D1I7GGLL_pt-BR%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.br&sl=de&twu=1&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Erde&usg=ALkJrhhZUUNoiAnHIO6XzffFtNtHb_WVjA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Ddominium%2Bterrae%26hl%3Dpt-BR%26rls%3Dcom.microsoft:pt-BR:%257Breferrer:source%253F%257D%26rlz%3D1I7GGLL_pt-BR%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.br&sl=de&twu=1&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Theologie&usg=ALkJrhictYHC1ynIVkzcJHiNMrCs1Mxodw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Ddominium%2Bterrae%26hl%3Dpt-BR%26rls%3Dcom.microsoft:pt-BR:%257Breferrer:source%253F%257D%26rlz%3D1I7GGLL_pt-BR%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.br&sl=de&twu=1&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Gott&usg=ALkJrhj_JBxYurAvcQtb9q5icgO2yotpmg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Ddominium%2Bterrae%26hl%3Dpt-BR%26rls%3Dcom.microsoft:pt-BR:%257Breferrer:source%253F%257D%26rlz%3D1I7GGLL_pt-BR%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.br&sl=de&twu=1&u=http://de.wikipedia.org/wiki/1._Buch_Mose&usg=ALkJrhhIpGHb22xPKlwEhmgmBooEzTnN4Q
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reformada, como cosmovisão, provê os fundamentos epistemológicos, morais, 

espirituais e éticos de uma Ecoteologia comprometida com a luta por um meio 

ambiente mais equilibrado e em prol do nosso planeta.  
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3. A PRÁTICA INSTITUCIONAL DO DISCURSO TEOLÓGICO 

 AMBIENTAL EVANGÉLICO 

 

Este capítulo tem o objetivo de caracterizar as relações entre o discurso 

teológico ambiental e as práticas institucionais e eclesiásticas da comunidade 

evangélica batista, construídas através do diálogo e do questionamento, com a 

finalidade de tornar conhecida uma nova postura pautada na ética para a melhoria da 

qualidade do ambiente urbano e a sustentabilidade. 

É possível conscientizar a comunidade, a igreja e os amigos estimulando ações 

que promovam a sustentabilidade da vida humana em um meio que glorifique a Deus. 

Na Igreja, por exemplo, onde as ações devem ser marcadas pela justiça social, o tema 

“Fé e Ecologia” pode ser trabalhado nas classes de Escola Dominical; usando folha de 

papel reciclado para boletins e informativos da igreja; incentivando o uso de copos de 

vidro, canecas e garrafinhas plásticas, reduzindo,  gradativamente, o uso de 

descartáveis na igreja; disponibilizando, nas dependências da igreja, recipientes para 

separação de lixo seco (cor verde) e orgânico (cor marrom); fazendo campanhas 

permanentes de coleta de material reciclado – como folha de papel, garrafas pet, 

plásticos, metal e vidro - e enviando para uma cooperativa de recicladores local; 

organizando um centro de coleta de pilhas e lâmpadas; ornamentando o templo e 

arredores com plantas e material reciclado; promovendo passeatas, fóruns, debates, 

encontros e palestras para a conscientização dos membros da igreja, convidando a 

comunidade para participar; organizando passeios que observem ambientes 

degradados e preservados, a biodiversidade local e ações voltadas tanto para a 

preservação do meio como para a interação com ele; desenvolvendo atividades de 

educação ambiental nas escolas através de teatro, artesanato, música, plantio de 

árvores, formação de horta, etc.  

A metodologia escolhida para este capítulo foi a pesquisa documental. Para 

isso foram registrados e analisados documentos da Convenção Batista Brasileira, 

disponibilizados através do Portal Batista, das revistas Compromisso e Visão 

Missionária, impressas respectivamente pelas editoras JUERP e UFMBB, do blog 

Vida e Meio Ambiente e dos portais das ONGs IG 1.28, A Rocha e ACEV Social, 

além dos livros de Peter Harris sobre a história de A Rocha Brasil, da EcoBíblia da 
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Sociedade Bíblica Brasileira e de comunicações “ex-oficio” com os presidentes das 

ONGs IG 1.28 e ACEV Social, Pr Valter Ravara e Pr John Medcraft, respectivamente, 

que enviaram, por email, documentos, registros e fotografias para possibilitar o 

desenvolvimento da pesquisa, além de publicações “on line” do Jornal Batista. 

 

 

Figura 01 – logomarca do Jornal Batista on line 

Fonte: http://is.gd/WoaPlD 

 

Segundo César (2010), historicamente, a igreja tem perdido cada vez mais a 

percepção da relação entre o Evangelho e as questões ambientais. Aliás, alguns autores 

têm sugerido que o principal motivo da crise ecológica é a influência da religião 

judaico-cristã, que coloca o homem numa posição diferenciada e superior em relação 

aos demais seres vivos, com papel de dominador e controlador da natureza. Ou seja, 

enquanto a igreja pensa que não tem nada a ver com a crise ambiental global, muitos 

pensadores a acusam de ser sua principal causadora.  

Segundo ela, a igreja está longe de discernir claramente seu papel na busca pela 

conservação ambiental. No entanto, se pelo menos estivesse empenhada em promover 

uma discussão sobre ética cristã e suas implicações na vida cotidiana, estaria 

contribuindo, ainda que indiretamente, para uma ética ambiental.   

 Para Schaeffer, “[...] a igreja pode realizar parcialmente, porém de modo 

substancial, o que o mundo secular não pode conseguir”. (Schaeffer, 1976, p. 89). 

 Apesar da separação entre a Igreja e o Estado, este tem, através de seus 

representantes, criado possibilidades para o crescimento e o desenvolvimento da Igreja 

como um organismo social. Entre eles, destaca-se o deputado estadual José Bittencourt 

do PDT no estado de São Paulo, que criou, através de projeto de lei, o “Selo Igreja 

Verde” para ser entregue às igrejas comprometidas com a ética relativa às causas 

ambientais. A iniciativa visa conceder o Selo, através da Secretaria do Meio Ambiente 

aos templos que se destacarem pela promoção da preservação do meio ambiente, 
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conscientização comunitária, reciclagem de materiais, economia de energia, no 

consumo de água e na ministração de palestras ou cursos sobre leis ambientais. 

 A imagem abaixo foi retirada do site www.josebittencourt.com.br e aponta 

para a necessidade do planeta e a responsabilidade humana sobre este cuidado. 

 

Figura 02 – Registro Imagético – mãos segurando um planeta verde 

Fonte: http://is.gd/1lKUNB 
 

Segundo o deputado, o selo será um fomentador de ações em prol do meio 

ambiente, pois as medidas que visam à preservação ambiental são consensuais em 

todos os setores da sociedade. “As igrejas verdes abriram espaço para conscientização 

ecológica, sendo elas multiplicadoras de ações ambientais, e queremos reconhecer tais 

trabalhos através do Selo”. 

 

Figura 03 – Registro Imagético – logomarca da Igreja Verde 

Fonte: http://is.gd/1utk9Q 

 

O programa Igreja Verde luta para implantar nas igrejas os projetos de 

reciclagem, economia de água e energia elétrica, reutilização de água de chuva, 

captação de energia solar, entre outros projetos ecológicos. O programa foi criado em 

2002, mas está em fase de amadurecimento, procurando estabelecer relacionamentos e 

parcerias com diversas comunidades. 

 Para abordar a relação entre discurso e prática será feita uma pesquisa 

documental a partir das ONGs Cristãs Evangélicas e dos órgãos de divulgação da 

Convenção Batista Brasileira, sobre o universo institucional em sua prática a partir do 

discurso teológico ambiental evangélico.  

http://www.josebittencourt.com.br/
http://is.gd/1lKUNB
http://is.gd/1utk9Q
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 A participação das ONGs Cristãs Evangélicas, especialmente o Instituto 

Gênesis 1.28, a Rocha Brasil e a Acev Social, cujas atuações serão pontuadas neste 

capítulo, é extremamente relevante porque dará visibilidade ao trabalho que tem sido 

feito no âmbito do Brasil e, na Paraíba, particularmente no sertão, visando o 

desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida de comunidades cristãs e não 

cristãs. 

 A contribuição institucional da Convenção Batista Brasileira para a 

preservação ecológica será analisada, sobretudo, junto às campanhas de 

conscientização nas diversas esferas da problemática ambiental para mudança de 

comportamento dos fiéis.  

 Esta contribuição, no que diz respeito à prática institucional do discurso 

teológico ambiental evangélico e as ações desenvolvidas pelo trabalho da CBB 

realizado em todo o Brasil através das igrejas a ela convencionadas e de parcerias 

institucionais, tem o intuito de realçar a contribuição do discurso teológico ambiental 

para a formação de uma nova consciência ecológica. 

 

 3.1 A PARTICIPAÇÃO DAS ONGS CRISTÃS EVANGÉLICAS 

 

 As Organizações Não Governamentais – ONGs e os Movimentos Sociais têm 

se apresentado, no cenário brasileiro, como alternativas de exercício de cidadania e 

como atores políticos necessários para se alcançar o desenvolvimento sustentável, 

aquele que promoveria, a um só tempo: justiça social e equilíbrio ambiental. Sendo 

organizações movidas pelo interesse público e sem fins lucrativos, ONGs e 

Movimentos representam um lado da Sociedade Civil que está em contraposição ao 

mundo da produção que, de mãos dadas com o Estado, tem sido protagonista até aqui 

de um crescimento econômico desigual, socialmente injusto e degradador do meio 

ambiente (Herculano, 2000). 

 Mais recentemente, nos anos 90, após a democratização do processo político 

brasileiro, as ONGs/MS vêm se tornando parceiras do Estado, em programas federais 

como o Programa Comunidade Solidária e outros, em função de seu perfil de atores 

organizados da sociedade civil sem fins lucrativos. Assim, passaram a estar 

regulamentadas pela Lei 9.790/99, a chamada Lei do Terceiro Setor, e pelo Decreto 
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presidencial nº 3.100, de 30/6/99, definidor das OSCIP (Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público), definidas por exclusão como sendo aquelas que não são 

sociedades comerciais, nem sindicatos, nem organizações partidárias ou instituições 

religiosas.  

 Nestas parcerias, as ONGs são chamadas a atuar em um quadro de 

transferência de políticas e de serviços públicos para a esfera privada, e de diluição da 

responsabilidade precípua do Estado. Assim, interesses e decisões públicos passam 

para o âmbito do privado na medida em que a escolha dos agentes que participarão 

deste processo tem características privadas: competência, confiabilidade, 

informalidade, baseadas em redes de conhecimento, sem passar pelo crivo da 

construção da representatividade democrática (Herculano, 2000).  

 As ONGs cristãs são redes e agências que enfocam aspectos específicos da 

missão mais ampla da igreja. Elas podem trabalhar juntamente com a igreja local, 

complementando a sua missão. O mesmo pode ser feito no âmbito regional ou 

nacional através das denominações eclesiásticas. As ONGs também poderão criar 

condições para que novas igrejas locais sejam formadas nas regiões onde trabalham. 

Porém, as organizações em si mesmas, com seus enfoques mais específicos, não 

cumprem o papel da igreja local. Entretanto, mesmo que a igreja local esteja no âmago 

da missão integral, existe um papel claro para as ONGs cristãs.   

 A proposta deste tópico é apresentar as ações das ONGs Instituto Gênesis 1.28, 

A Rocha Brasil e Acev Social mostrando a relevância de seus projetos no Brasil e na 

Paraíba, comparando suas estratégias, e através da metodologia da análise de discurso 

analisar seus objetivos intrínsecos. Estas ONGs foram escolhidas por serem cristãs 

evangélicas e desempenharem papel importante na gestão e administração de 

programas e projetos ambientais nas bases onde estão estabelecidas, visando o 

desenvolvimento e a sustentabilidade. 

 

3.1.1 O Instituto Gênesis 1.28 e sua missão  

 

 O Instituto Gênesis 1.28 é a organização que tem como missão primordial 

cooperar e promover o desenvolvimento social, ambiental e espiritual sustentável, 

através do aprendizado, diálogo e ação. 
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Figura 04 – Registro Imagético – logomarca do Instituto Gênesis 1.28 

Fonte: http://www.ig128.org.br/contato.html 

 

 No preâmbulo do seu Estatuto são apresentados dois artigos que dizem, 

respectivamente que o Instituto Gênesis 1.28, constituído no dia 26 do mês de 

fevereiro do ano de 2009, é uma Pessoa Jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, e duração por tempo indeterminado, formada com base na Constituição 

Federal, no que preceitua os Artigos 1º., inciso III, 3º., incisos I e IV, 4º., incisos II e 

VIII e 5º., incisos IV, VI, VII e VIII, com sede administrativa na Capital do Estado de 

São Paulo, na rua Afonso Sardinha, 95, cj. 121, Lapa, CEP 05076-000 e foro na 

Capital do Estado de São Paulo; e que tem por finalidade: Criar, Fomentar, 

Desenvolver, Implantar e Gerir Projetos de âmbito Educacional, nas áreas social e 

ambiental tendo em vista convênios com os poderes público, privado e eclesiástico, 

através de projetos educacionais, seminários, palestras e parcerias com empresas 

públicas e privadas, com e sem fins lucrativos, nacionais e internacionais, de maneira a 

atender o escopo de seus trabalhos. 

 Objetiva ainda a implantação e desenvolvimento de pesquisas sócio-

ambientais, a colaboração com instituições públicas e com a iniciativa privada, no 

sentido de proteger áreas de reserva ecológica reconhecida, promover a cultura, ética, 

paz, cidadania, direitos humanos, democracia e outros valores universais; promover e 

participar de eventos relacionados com a ecologia, defesa das biodiversidades e da 

família; promover todos os meios de comunicação necessários ao atendimento de seus 

objetivos; fomentar a captação de recursos para serem aplicados na criação, 

implantação e gestão de projetos relevantes, que visem a sustentabilidade social e 

ambiental, bem como, para viabilizar os demais objetivos do Instituto Gênesis 1.28, 

previsto neste estatuto; ainda, fiscalizar e proteger toda a forma de vida, denunciando 

os agressores, informando as irregularidades aos órgãos competentes, impetrando, 

quando necessárias, as medidas judiciais cabíveis contra pessoas físicas ou jurídicas, 

privadas, públicas, eclesiásticas dentro dos limites da legislação pertinente; manter 

http://www.ig128.org.br/contato.html
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convênios e trocas de experiências com entidades nacionais, internacionais, públicas e 

privadas com objetivos congêneres, podendo inclusive, mediante prévia aprovação da 

diretoria, a celebração de convênios com as entidades escolhidas e aprovadas. 

 O Instituto Gênesis 1.28 mantém um site organizado em que informa sobre os 

avanços no que diz respeito às ações em prol da proteção e preservação do meio 

ambiente, em quaisquer que sejam seus âmbitos.  

 

 

Figura 05 – Registro Imagético – logomarca do Fórum Social & Ambiental 
Fonte: http://is.gd/MQKgjP 

 

 Além disso, o Instituto Gênesis 1.28 administra o Fórum Social e Ambiental. 

Este fórum oferece a oportunidade extraordinária para conhecer, discutir, fomentar e 

estimular iniciativas no contexto do Desenvolvimento Social e Ambiental Sustentável 

pela compreensão abrangente e precisa de planejamento e ações articuladas nos 

diversos níveis da sociedade civil e governamental, bem como criar um ambiente 

incubador das capacidades institucionais.  

 

 

Figura 06 – Registro Imagético – logomarca do Programa “Aqui é onde eu moro” 

Fonte: http://is.gd/GCFeN3 

 

 O Programa “Aqui é onde eu moro” serve como ponte entre as instituições 

sensibilizadas com a causa ecológica e as igrejas cristãs. O objetivo de todo o 

Programa é alcançar as igrejas que estão localizadas nas áreas denominadas Reserva 

da Biosfera em todo o Brasil promovendo desenvolvimento sustentável através da 

http://is.gd/MQKgjP
http://is.gd/GCFeN3
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mobilização das igrejas cristãs. A Reserva da Biosfera foi instituída pela UNESCO 

para abrigar uma rede de áreas, em todo Planeta Terra, de relevante valor ambiental 

para a humanidade.  

 

 

Figura 07 – Registro Fotográfico – lançamento da Eco(Bíblia) 

Fonte: http://is.gd/tHtntn 
 

 O Instituto Gênesis 1.28 ofereceu à sociedade, em parceria com a Sociedade 

Bíblica do Brasil, a EcoBíblia, também chamada de Bíblia Verde, que é considerada a 

Primeira Bíblia ecológica do mundo e que destaca os princípios bíblicos como 

instrumento de educação socioambiental e de conscientização das igrejas cristãs. Esta 

obra serve de instrumento para a disseminação do programa Igreja Verde, criado pelo 

Instituto com o objetivo de despertar nas igrejas cristãs a importância dos cuidados 

com o meio ambiente. 

 Segundo Ravara, fala-se muito de meio ambiente nos dias de hoje, mas ainda 

falta uma ação por parte das igrejas.  

 

Nós, cristãos, temos de nos conscientizar que Deus criou um grande jardim e 

nos colocou aqui para cuidarmos disto. A Igreja Verde tem a pretensão de 
levar educação ambiental a partir da teologia bíblica e propor ações, como a 

criação de um ministério do meio ambiente em cada igreja. E a Bíblia é um 

instrumento fortíssimo nesta empreitada. 

 

 Schaeffer (1976) já dizia que a igreja, historicamente, não havia assumido o 

papel de falar como deveria contra os abusos da natureza no transcurso da história. 

 As Bíblias com temas ambientais têm ganhado espaço no mundo, podemos 

encontrar disponível a Green Bible, da Harper One. Esta Bíblia apresenta letras verdes 

em versículos onde são apresentados assuntos sobre o meio ambiente, utiliza a 

http://greenletterbible.com/
http://www.harperone.com/
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tradução NRSV (New Revised Standard Version) e suas páginas são feitas de papel 

reciclado. 

 

Figura 08 – Registro Imagético – logomarca do PROGRAMA Bíblia:  

O Arado da Salvação do Planeta Terra 

Fonte: http://is.gd/3ZQiA1 

 

 Outro projeto do Instituto Gênesis 1.28 é o Programa Bíblia: O Arado da 

Salvação do Planeta Terra. Na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, Deus 

registrou os modelos de Desenvolvimento Sustentável, Responsabilidade Social e 

Ambiental, e também de Cidadania, para que o seu povo seguisse. Com isso, o que se 

quer é levar conhecimento, estimular iniciativas no contexto da sustentabilidade das 

biodiversidades, com base nos ensinamentos da Bíblia Sagrada. A vida é um bem 

absoluto concedido por Deus.  

  

 

Figura 09 – Registro Imagético – logomarca do PROGRAMA Ecocapelania 

Fonte: http://is.gd/35YsEH 

 

 No Programa Ecocapelania, o Instituto Gênesis 1.28 desenvolve uma atividade 

cuja missão é colaborar na formação integral do ser humano, oferecendo 

oportunidades de conhecimento, reflexão, desenvolvimento e aplicação dos valores e 

princípios ético-cristãos e da revelação de Deus para o exercício saudável da cidadania 

e preconiza a missão de cuidar e prover apoio ao ser humano em situação e 

http://is.gd/3ZQiA1
http://is.gd/35YsEH
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comportamento de risco. Sua atuação, portanto, é ampla e está imersa nas grandes 

demandas produzidas pela sociedade moderna. 

  

 

Figura 10 – Registro Imagético – logomarca do Programa Igreja Verde 

Fonte: http://is.gd/l006kd 

 

 O Instituto Gênesis 1.28 ainda mantém o Programa Igreja Verde cujo objetivo 

é gerar um impacto que desperte a consciência e motive a Igreja a desenvolver ações 

que interaja explicitamente com o nosso Meio Ambiente.  

 Segundo Schaeffer, “quando a igreja coloca a fé em prática no homem e na 

natureza, há uma cura ou recuperação substancial.” (Schaeffer, 1976, pg. 80) 

 O Programa Igreja Verde, através do conceito de Ecopedagogia Cristã13 irá 

despertar o valor do desenvolvimento sustentável, um espírito de responsabilidade 

sócio ambiental, a Igreja tomará posição em produzir um impacto na sociedade e em 

todos os ecossistemas a partir de uma conscientização coletiva motivada pelos 

princípios bíblicos. 

 

Figura 11 – Registro Imagético – logomarca do Programa Corporativo 

“QE – Quociente Espiritual” 

Fonte: http://is.gd/Y8qsBY 

 

 Além destes, o Instituto Gênesis 1.28 administra o Programa Corporativo “QE 

– Quociente Espiritual” em busca de valores reais, como fator de aperfeiçoamento 

                                                

13 ensino e aprendizado no ambiente da comunidade (Inter-muros Igreja / Extra-muros Igreja), 

http://is.gd/l006kd
http://is.gd/Y8qsBY


85 

 

integral do ser humano. Na busca de novas tecnologias para a gestão de diversas 

atividades, muitas vezes o fator espiritual é encarado de forma secundária, entretanto 

dados estatísticos de vários países apontam índices de avanço expressivo nos 

resultados de projetos desenvolvidos com essa aptidão.   

 Outro movimento recente é o “Eu tenho um objetivo” que é a Ponte entre o 

Conhecimento do Desenvolvimento Sustentável e todos os Atores da Sociedade 

(Indivíduos, Famílias, Empresários, Governos e Igrejas), em prol da sustentabilidade 

da Vida. A missão do Movimento é despertar, sensibilizar e motivar, através de Ações 

estratégicas a Educação Socioambiental com base nos princípios da Bíblia Sagrada e 

os dados das ciências ecológicas, de forma continuada. 

 

Figura 12 – Registro Imagético – logomarca do Programa 

Reciclando o Bem: Paradigma do ensino religioso 

Fonte: http://is.gd/An2zgy 

 

 Por último, o Programa Reciclando o Bem: Paradigma do ensino religioso. O 

Instituto Gênesis 1.28 desenvolveu uma abordagem inovadora e estratégica que, além 

de atender aos princípios que a lei estabelece, gera a oportunidade da ampliação do 

conteúdo de aprendizado visando uma maior retenção dos alunos dentro e fora da sala 

de aula, com uma educação baseada nos Valores Universais.  

 O objetivo do Programa é levar professores e alunos a despertarem suas 

habilidades de facilitadores e agentes modificadores da sociedade abordando o tema 

religioso com uma visão humanitária, tendo como foco o resgate e a preservação do 

meio ambiente onde vivem e estudam os alunos, resultando em participação e prática 

em prol do desenvolvimento sustentável. 

 

 3.1.2 A Rocha Brasil no contexto ambiental global 

 

 Outro trabalho relevante que precisa ser citado é o da ONG “A Rocha 

Internacional”. Uma organização de conservação e educação ambiental, de inspiração 
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cristã, de conservação da natureza, sem fins lucrativos. A primeira iniciativa foi 

desenvolvida em Portugal com a implementação do primeiro campo de estudo. A 

Rocha é atualmente uma família de projetos com trabalhos na Europa, Oriente Médio, 

África, América do Norte e Sul, Ásia e Oceania. Os projetos da Rocha são 

caracteristicamente feitos a partir do intercâmbio com uma forte ênfase na partilha 

comunitária e foco em ciência, investigação, conservação, prática e educação 

ambiental.  

 

Figura 13 – Registro Imagético – logomarca de A Rocha Brasil 

Fonte: http://www.arocha.org/br-pt/index.html 
 

 A história de “A Rocha” no Brasil teve início em 2001, com a publicação do 

livro "A Rocha - Uma comunidade evangélica lutando pela conservação do meio 

ambiente" escrito por Peter Harris (fundador da organização) e publicado pela Aliança 

Bíblica Universitária (ABU) Editora em São Paulo.  

 A discussão em questão está no fato de o cristão precisar pensar e agir em 

relação aos problemas ambientais gerados pelos homens em meio a um 

desenvolvimento sem sustentabilidade. Para Harris, projetos de educação ambiental 

junto às igrejas com base no capítulo doze da carta do apóstolo Paulo aos cidadãos 

romanos, podem propiciar uma transformação em nossas mentes e então seremos, 

como cristãos, capazes de discernir a perfeita vontade de Deus. (Harris, 1992) 

 John Stott, prefaciando o livro de Peter Harris, pastor e ornitólogo, diretor da 

ONG Cristã Evangélica A Rocha diz que o objetivo da mesma é promover a 

conservação ambiental e o evangelismo através de profundas reflexões teológicas 

sobre as questões ambientais. Para ele, é preciso quebrar o dualismo desastroso entre o 

sagrado e o secular, o espiritual e o material, a alma e o corpo. O Deus da Bíblia é o 

Deus da criação e da redenção e está preocupado com a totalidade de nosso bem-estar. 

Os cristãos deveriam estar na vanguarda do movimento em prol da responsabilidade 

ambiental. Não podemos, segundo ele, amar e servir ao próximo destruindo o meio 

http://www.arocha.org/br-pt/index.html
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ambiente, sendo conivente com sua destruição, ou ignorando as circunstâncias 

ambientais onde elas são condenadas a viver. As pessoas precisam ver o que nós 

estamos falando. (Stott, apud Harris, 1992) 

 Organizada no Brasil no início de 2006, A Rocha Brasil pretende atuar em 

pesquisas científicas para a conservação dos ecossistemas, promover mudanças de 

comportamentos e estabelecer parcerias com organizações governamentais e não 

governamentais para desenvolver ações socioambientais.   

  

 

Figura 14 – Registro Imagético – capa do livro Fórum Missão Integral: Ecologia e Sociedade  

Fonte: http://is.gd/lx6L4n 

 

 

Figura 15 – Registro Imagético – capa do livro A Rocha: uma comunidade evangélica lutando pela 

conservação do meio ambiente 

Fonte: http://is.gd/f4VDoP 

 

 A assembléia de fundação de A Rocha Brasil aconteceu no dia 18 de março de 

2006, na cidade de São Paulo,SP. No mesmo ano, A Rocha Brasil, juntamente com 
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outras organizações, realizou no mês de novembro o primeiro Fórum Missão Integral: 

Ecologia e Sociedade em Araçariguama, SP. Durante o evento foi redigida a 

"Declaração do Primeiro Fórum Missão Integral: Ecologia & Sociedade" e lançado o 

livro "Missão Integral: Ecologia e Sociedade" que reúne artigos focados em diferentes 

áreas do conhecimento científico que refletem sobre as possibilidades de uma boa 

mordomia ambiental.  

 Os projetos de A Rocha Brasil são desenvolvidos com base em cinco 

compromissos: 1. Cristão - cremos na revelação bíblica de que Deus criou e ama o 

mundo; 2. Conservação - baseada na investigação, planejamento e execução de 

projetos científicos; 3. Comunidade - é fundamental relacionar-se com Deus, uns com 

os outros e com toda a criação, bem como envolver as comunidades locais nesse 

processo e buscar nós mesmos sermos bons exemplos de comunidade; 4. 

Transcultural - nenhuma cultura apresenta todas as soluções para os problemas 

ambientais; por isso a necessidade de compartilhar idéias e práticas entre países e 

culturas distintas; 5. Cooperação - somar esforços, trabalhar em rede e estabelecer 

parcerias com outras organizações e indivíduos que partilham dos objetivos ambientais 

é fundamental, independentemente de suas crenças.  

  

 

  

Figura 16 – Registro Fotográfico – simbologia do Projeto Igrejas ECOCidadãs 

Fonte: http://is.gd/qpIkVB 

 

http://is.gd/qpIkVB
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Figura 17 – Registro Imagético – logomarca do Projeto Igrejas ECOCidadãs 

Fonte: http://is.gd/HCzWeg 

 

 Em breve será lançado mais um projeto A Rocha Brasil - uma Campanha de 

mobilização de igrejas brasileiras para as questões socioambientais: Igrejas 

ECOCidadãs.  

 

 

Figura 18 – Registro Imagético 

Parceria com o Projeto Limpa Brasil 

Fonte: http://is.gd/1vIlON 

 

 Em 2011, A Rocha Brasil promoveu em Brasília um mutirão de limpeza, 

chamado de Limpa Brasil. Inspirados pelo que aconteceu na Estônia, país que foi 

limpo em 5 horas por 50 mil voluntários, a empresa Atitude Brasil trouxe o 

movimento para cá. A Rocha apoiou este movimento e se prontificou em divulgar e 

mobilizar voluntários e igrejas a se cadastrarem para participar deste grande mutirão.  

 

http://is.gd/HCzWeg
http://is.gd/1vIlON
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 No dia 05 de Junho, por ocasião da comemoração do Dia Mundial do Meio 

Ambiente, a Rocha Brasil idealizou alguns cartões, comemorativos e incentivadores, 

para compartilhar com igrejas e outros seguimentos da sociedade. 

 

Figura 21 – Registro Imagético – logomarca do 40º aniversário do Dia da Terra 

Fonte: http://is.gd/hnzBiJ 

 

 Em abril de 2011, mais de um bilhão de pessoas em 190 países diferentes 

participaram do Earth Day (Dia da Terra). Este ano marcou o quadragésimo ano da 

existência do Dia da Terra. Várias equipes de A Rocha estiveram realizando seus 

próprios eventos de celebração do Dia da Terra. A Rocha da República Checa 

organizou varias atividades incluindo uma exposição de fotografias intitulada de 

“Fascinado pela Natureza” (Fascinated by Nature) e um concerto que contou com a 

presença do pastor cantor, Svatopluk Karasek. 

 O dia da terra também foi comemorado pela A Rocha dos EUA que se associou 

à organização Blessed Earth (Terra Abençoada) para transmitir ao vivo e 

internacionalmente uma apresentação chamada de Hope for Creation (Esperança para 

 

 

Figuras 19 - Registro Imagético 

Fonte: http://is.gd/0PgfiI 

Figura 20 – Registro Imagético 

Fonte:  http://is.gd/aEXXSG 

http://is.gd/hnzBiJ
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a Criação). Qualquer escola, Igreja, ou outro grupo que tenha acesso a internet pode 

participar. 

 Timóteo Carriker, Capelão d'A Rocha Brasil lançou o site "Eco-Devocional: 52 

lições em Romanos para 2010". Nas palavras do próprio Carriker: "Oferecemos este 

espaço (Eco-Devocional) para a sua reflexão e edificação na fé. Desejamos ser fiéis ao 

desafio integral da Bíblia e à missão integral da igreja ao considerarmos o palco mais 

abrangente desta missão: a criação de Deus e a nossa incumbência de cuidar dela”. 

 Além disso, alguns materiais têm sido disponibilizados para igrejas que 

desejam se envolver na Missão Integral participando de Projetos de Educação 

Ambiental. 

 

Figura 22 – Registro Imagético 

Oficina "A Missão da Igreja Local no Desenvolvimento Sustentável" 

Fonte: http://is.gd/9O8yHd 

 

  
 

Figura 23 – Registro Imagético - Caderno A Rocha Brasil "Educação Ambiental e Mobilização Social 

nas Igrejas Evangélicas Brasileiras" 

Fonte: http://is.gd/nqr0IR 

 

http://is.gd/9O8yHd
http://is.gd/nqr0IR
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Figura 24 – Registro Imagético - Revista "Vivendo a Fé 12: Ensinos de Jesus VI e estudos sobre Fé e 

Ecologia, Dinheiro, Prudência e Sabedoria Cristãs" 

Fonte: http://is.gd/EHPGcv 

 

 Para Sam Berry, é imprescindível uma perspectiva cristã às questões 

ambientais. Para Rowland Moss, é preciso encarar problemas ecológicos baseado 

numa posição bíblica. Para John Stott, é necessário o retorno dos evangélicos ao 

envolvimento com as questões ambientais. Para Harris, insistir na importância da 

criação para a Igreja parecia desafiar alguns pequenos desvios da verdade bíblica. Sem 

enfrentar este desafio o Projeto A Rocha não sairia do papel. O que se faz necessário é 

estabelecer a conservação natural como uma preocupação natural da Igreja, com base 

nos textos bíblicos de Gênesis 1, Salmo 63 e 94. Mateus 22.34-40 e Romanos 12.1-2. 

(Harris, 1992) 

 

3.1.3 A ACEV Social e sua relevância no sertão paraibano 

 

 A última ONG, objeto de pesquisa e análise deste capítulo, é a ACEV Social. 

Esta ONG gerencia o Programa Sertão Sustentável com o Programa de 

Desenvolvimento Comunitário Rural com vários projetos, entre eles, o Projeto 

PlantAÇÃO que promove Oficinas Agro-ecológicas sob a temática “Semeando Ideias 

Sustentáveis no Sertão”, visando transformar realidades e construir um novo futuro. 

http://is.gd/EHPGcv
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Figura 25 – Registro Imagético – Logomarca da ACEV Social 

Fonte: www.acevsocial.org.br 

 

 A Ação Evangélica é uma igreja e missão brasileira com a visão de viver a 

missão integral de Jesus Cristo no nordeste do Brasil, especialmente focalizando seu 

trabalho de desenvolvimento comunitário cristão nas regiões semiáridas dos 

sertões. Um de seus braços é a ONG ACEV Social, que tem como missão ser 

facilitadora do desenvolvimento humano integral e sócio-ambiental do nordeste 

brasileiro. 

 A Ação Evangélica (ACEV) foi fundada em 1938 pelo Pr. Eduardo Mundy e a 

sua esposa Dora que vieram da Inglaterra ao Brasil naquele ano. À medida que o 

Evangelho ia sendo divulgado nos sertões nordestinos, pessoas iam se convertendo, 

embora naquela época o avanço da igreja evangélica fosse muito difícil e lento. Se 

aproximando aos 20 anos de idade, a ACEV já contava com trabalhos em três estados 

nordestinos (Pernambuco, Ceará e Paraíba). 

 Em 1958, a igreja enfrentou um terrível e intenso período de perseguição em 

Patos (PB). Em 1994, foi reconhecida como utilidade pública municipal na sua cidade 

sede em Patos, e como utilidade pública estadual da Paraíba, em 2004. 

 Hoje, com mais de 70 anos de história, a ACEV, e agora a ACEV Social 

também, permanecem com o compromisso de cumprir sua missão integral e responder 

às necessidades específicas de cada localidade. 

 A ACEV Social é uma organização séria, transparente, com auditoria 

independente anual, que não pratica um assistencialismo, mas que trata as pessoas que 

vivem em vulnerabilidade social com dignidade e respeito, ajudando-as a superarem 

suas próprias dificuldades, oferecendo apoio através de programas e projetos sociais 

autossustentáveis, promovendo assim a autonomia das pessoas beneficiadas pelos 

projetos em uma perspectiva de emancipação social, política e econômica.  

http://www.acevsocial.org.br/
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Figura 26 – Registro Imagético – página principal do site da ONG ACEV Social 

Fonte: www.acevsocial.org.br 

 

 O Programa Sertão Sustentável: Programa de Desenvolvimento Comunitário 

Rural concretiza-se através da execução de cinco projetos: Projeto Poços, Projeto 

Cisternas, Projeto Plantação, Projeto 4 pernas e Projeto Agroflorestal, e tem como 

objetivo possibilitar a adaptação de comunidades do sertão dos estados da Paraíba e 

Pernambuco às atuais mudanças climáticas a partir da contribuição para a solução de 

uma das necessidades mais básicas e um direito fundamental do homem: água para 

beber! Promovendo também o seu desenvolvimento sustentável, gerando sua inclusão 

produtiva, o qual revelará o potencial de transformação da realidade socioeconômica 

da região, além de combater a desertificação do semiárido nordestino em seus diversos 

aspectos, sobre a égide da preservação do bioma e ecossistema da Caatinga do 

Nordeste brasileiro. Estima-se que em 2011 foram beneficiadas uma média de 

duzentas famílias pelo projeto, somando um total anual de aproximadamente mil 

pessoas, entre adultos e crianças beneficiados.  

 A Oficina Agro-ecológica: “Semeando Ideias Sustentáveis no Sertão”, 

promovida pela ACEV Social, Programa Sertão Sustentável no ano de 2011, tem 

como objetivo prestar assessoria ao processo produtivo, gerenciamento da unidade 

agrícola, assessoria nos assuntos ligados ao associativismo e a organização rural, 

procurando superar uma intervenção tecnicista, ou apenas educativa, por meio de 

debates e espaços de formação de redes locais de famílias de agricultores beneficiados 

do programa da ACEV Social, sob o fundamento das novas experiências de ATER 

(Assistência Técnica e Extensão Rural), com uma dimensão política da organização e 

relações sociais das comunidades rurais. 

 A ACEV Social promove treinamentos de Avaliação de Riscos e da Adaptação 

à Mudança Climática e à Degradação Ambiental. O objetivo é treinar novos líderes da 

http://www.acevsocial.org.br/
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ACEV Social, através da ferramenta CEDRA, além de capacitar os coordenadores de 

projetos, inserir prática ambiental nos projetos da ACEV Social e desenvolver ações 

ecológicas, realizando atividades de caráter educativo, sensibilizando e 

conscientizando a população da prática ambiental mostrando a necessidade de 

preservação de nossos recursos naturais e a não poluição do meio ambiente.  

 A ferramenta CEDRA ajuda as agencias que trabalham em países em 

desenvolvimento a acessar e compreender a ciência da mudança climática e da 

degradação ambiental e a comparar com a sua experiência comunitária local na 

mudança ambiental. Nesta ferramenta, são discutidas opções de adaptação e são 

fornecidas outras para a tomada de decisões com o propósito de ajudar as organizações 

a planejar suas respostas para as ameaças identificadas. Não é possível lidar com a 

mudança climática de maneira isolada da degradação ambiental, pois as duas estão 

intimamente interligadas.  

 Por meio da referida Oficina e do Programa Sertão Sustentável, a ACEV Social 

se propôs e se propõe a trabalhar novas tentativas de promoção do apoio à agricultura 

familiar garantindo a participação dos agricultores nas decisões do Projeto Plantação, 

com respeito ao saber local.  

 

 

Figura 27 – Registro Fotográfico – Frutos do Projeto Plantação 
Fonte: www.acevsocial.org.br 

 

 Assim, a proposta do Programa Sertão Sustentável da ACEV Social, 

especificamente do Projeto Plantação, propõe uma assessoria técnica diferenciada, seja 

na concepção da produção agropecuária adaptada a sustentabilidade do meio ambiente, 

segundo a agro ecologia, seja na compreensão da realidade na qual estão inseridos os 

agricultores beneficiados pelo projeto, com uma perspectiva de transformá-la. A 
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ACEV Social compreende que a realidade vivida pelos agricultores é complexa e 

atravessada por várias dimensões: ambiental, política, econômica, social e cultural, e é 

sobre essa visão de totalidade da realidade e das relações sociais que a ACEV Social 

atua. Assim, a ACEV Social contribui com a possibilidade de reverter a situação 

adversa da realidade semiárido do Nordeste brasileiro, vivenciada por seus 

beneficiados, possibilitando o desenvolvimento de estratégias de intervenção que 

proporcionem o engajamento dos agricultores, que possam contribuir na mobilização 

de processos de apreensão da realidade, reflexão crítica e experimentação de 

alternativas para a transformação social.  

 Outro projeto desenvolvido pela ACEV na área agro-florestal: Algaroba (em 

parceria com a Universidade de Durham) e a Moringa Oleifera (em parceria com a 

Universidade de Leicester). A primeira visa pesquisas na questão de alimentação 

animal e a questão ambiental ligada à algaroba, e a segunda visa à disseminação da 

importância desta árvore para o nordeste. A Moringa Oleifera sobrevive quase sem 

água, cresce muito rápido (até cinco ou 6 metros num ano), produz alimento humano e 

animal riquíssimo em vitaminas A e C e proteína, produzem óleo comestível de alta 

qualidade, e produz um purificante de água orgânico que substitui o sulfato de 

alumínio. A Ação Evangélica já tem quinhentas mil destas árvores e formou o maior 

banco de sementes no Brasil fornecendo sementes para quase todas as regiões do 

Brasil além de diversos países na América Latina e na África 

 Por meio da execução do Subprojeto de Plantação de agricultura familiar, com 

práticas agro ecológicas, que começou em 2010, foram obtidos maiores resultados na 

sustentabilidade socioambiental nas comunidades e famílias beneficiadas; No total 

foram visitadas, vinte e duas comunidades: doze visitadas para analisar a instalação 

dos poços e duas com o desenvolvimento da agricultura familiar, uma dessas já no 

final do ano de 2010 (Sítio Braz); oito comunidades monitoradas, as quais já foram 

beneficiadas com poços em anos anteriores; O total de municípios alcançados foram 

nove municípios, em dois estados (Paraíba e Pernambuco), no ano de 2010.  
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Figura 28 – Registro Fotográfico – Subprojeto de Plantação de Agricultura Familiar 

Fonte: www.acevsocial.org.br 

 

 

Figura 29 – Registro Fotográfico – Subprojeto de Plantação de Agricultura Familiar 

Fonte: www.acevsocial.org.br 
 

 O Projeto Poços é a base para o desenvolvimento das demais ações pois traz 

solução para uma das necessidades básicas para vida: Água para Beber! O mesmo 

existe há quinze anos e tem desenvolvido suas ações com a finalidade de dar acesso à 

água potável de qualidade às comunidades rurais do semiárido do Nordeste, por meio 

da perfuração de poços tubulares profundos e amazonas, com tecnologias alternativas 

de captação de água no subsolo, capacitando às famílias o gerenciamento e a 

preservação dos recursos hídricos disponíveis bem como o manejo das tecnologias 

alternativas.  

 

http://www.acevsocial.org.br/
http://www.acevsocial.org.br/
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Figura 30 – Registro Fotográfico – Projeto Poços 

Fonte: www.acevsocial.org.br 

 

 Após todo o processo de instalação dos Poços, é desenvolvido o projeto 

PlantAÇÃO, que, por meio do acesso a água em abundância e de qualidade, realiza-se 

um trabalho com os agricultores das comunidades em agro ecologia, através da 

agricultura familiar, utilizando os recursos hídricos a partir de então disponíveis. Esse 

trabalho possibilita não só o cultivo de plantações ecologicamente corretas, sem 

agrotóxicos, mas também o desenvolvimento socioeconômico de muitas famílias do 

semiárido nordestino, pois os excedentes da produção são comercializados em feiras 

locais, promovendo a sustentabilidade das famílias e da região. 

 

 

Figura 31 – Registro Fotográfico – Projeto PlantAÇÃO 
Fonte: www.acevsocial.org.br 

 

 No Projeto Cisternas foram construídas e administradas pela ACEV Social 

cerca de trinta cisternas, na região do Vale do Piancó, no sertão paraibano. O sistema 

de cisterna de placa funciona através da captação da água da chuva aproveitando o 

telhado das casas, escoando por meio das calhas até a cisterna, que faz a reserva da 

http://www.acevsocial.org.br/
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água. A ACEV Social constrói este sistema para que muitas famílias do semiárido 

nordestino tenham reserva de água para os períodos de seca no ano. 

 O Projeto 4 pernas, no ano de 2009, beneficiou dez comunidades, estando boa 

parte destas na região do Vale do Piancó, totalizando um número de cento e cinco 

pessoas beneficiadas diretamente neste ano. Juntamente com o projeto Plantação é 

desenvolvido o projeto 4 Pernas que visa contribuir para o aumento da renda familiar e 

a garantia de alimentação na zona rural, através do incentivo à criação e melhoramento 

de rebanhos de cabras e ovelhas sem lã. Neste projeto, é doada para cada família 

beneficiada, uma fêmea grávida que repassará as duas primeiras crias fêmeas para 

outras famílias da comunidade, que se integrarão ao projeto, dando ao mesmo a sua 

sustentabilidade. O projeto também auxilia as famílias capacitando-as quanto à 

estrutura e aos cuidados para a criação de rebanhos. 

 

 

Figura 32 – Registro Fotográfico – Projeto 4 Pernas 
Fonte: www.acevsocial.org.br 

 

 Assim, através da execução dos cinco projetos descritos acima o Programa 

Sertão Sustentável contribui para o desenvolvimento do micro e macro região do 

semiárido dos estados da Paraíba e Pernambuco, de forma a preservar o meio ambiente 

no qual as comunidades estão inseridas, evidenciando os seus potenciais de 

desenvolvimento sócio econômico por meio de tecnologias alternativas e recursos 

próprios de suas comunidades. 

 A ACEV Social possui as seguintes certificações: Utilidade Pública Municipal 

de Patos - Lei 3.568/2007; Utilidade Pública Municipal de Campina Grande- Lei 

4705/2008; Utilidade Pública Estadual da Paraíba- lei 8753/2009; Inscrição no 

Conselho Municipal de Assistência Social de Patos; Inscrição no Conselho Municipal 
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de Assistência Social de Campina Grande; Inscrição no Conselho Municipal de Defesa 

dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Patos; Inscrição no Conselho Municipal 

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Princesa 

Izabel; Inscrição e Conselheiro Titular no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 

Estadual de Assistência Social da Paraíba.  

 A ACEV Social firmou parceria com a Sociedade Bíblica Brasileira, região 

Nordeste, por meio da doação de vários materiais para uso em todos os projetos da 

ACEV Social. Esta parceria possibilitará a realização do projeto Luz no Nordeste da 

SBB nos próximos avanços missionários da ACEV como também o lançamento da 

Bíblia em LIBRAS da SBB.  

 Segundo o Pr John Medcraft da ACEV, cuidar da natureza faz parte da missão 

integral do cristão. E complementa:  

“Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe” (Salmo 24:1). Por isso, o 
cristão deve estar mais preocupado com o meio ambiente do que o Green 

Peace. Nós da ACEV acreditamos que o meio ambiente deve estar incluído 

na agenda da missão integral da igreja, por isso tentamos colocar em prática 

esta preocupação de diversas formas na Fazenda Verdes Pastos, nosso carro 
chefe ambiental.... 

 

 

Figura 33 – Registro Fotográfico – Pr John Medcraft da ACEVFonte: 

http://www.patosemrevista.com/evangelicos/john.jpg  
  

 A Assembléia Legislativa do estado da Paraíba concedeu ao pastor John Phillip 

Medcraft, presidente da Igreja Ação Evangélica, que também atua com ações cristãs 

na sociedade através da ONG ACEV Social, a Comenda Verde, pelo mérito de suas 

iniciativas em defesa do meio ambiente.  

http://www.spacegospel.com/2011/04/cuidar-da-natureza-faz-parte-da-missao.html
http://www.spacegospel.com/2011/04/cuidar-da-natureza-faz-parte-da-missao.html
http://www.spacegospel.com/2011/04/cuidar-da-natureza-faz-parte-da-missao.html
http://www.spacegospel.com/2011/04/cuidar-da-natureza-faz-parte-da-missao.html
http://www.spacegospel.com/2011/04/cuidar-da-natureza-faz-parte-da-missao.html
http://www.spacegospel.com/2011/04/cuidar-da-natureza-faz-parte-da-missao.html
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 A partir da apresentação das ações desenvolvidas por estas três ONGs em seu 

esforço para proteger, preservar e garantir o desenvolvimento com sustentabilidade 

das comunidades onde estão inseridas, é interessante notar que o discurso bíblico 

apropriado pelo discurso teológico ambiental tem motivado a participação da 

sociedade na busca pela melhoria de suas condições de vida. É perceptível que, o que 

move o trabalho destas ONGs é o esforço para, como cristãs evangélicas, conceber o 

planeta como criação de Deus e responsabilidade de cada cidadão o seu cuidado, 

principalmente ao cidadão cristão. 

 No tópico a seguir, dando continuidade à ênfase do capítulo A Prática 

Institucional do Discurso Teológico Ambiental Evangélico, será apresentada a 

contribuição institucional da Convenção Batista Brasileira para a preservação 

ecológica. 

 

3.2 A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DA CONVENÇÃO BATISTA 

 BRASILEIRA PARA A PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA 

 

  A CBB é o órgão máximo da denominação batista no Brasil. É a maior 

convenção batista da América Latina, representando e servindo às igrejas batistas 

brasileiras como sua estrutura de integração e seu espaço de identidade, comunhão e 

cooperação. É ela que define o padrão doutrinário e unifica o esforço cooperativo dos 

batistas do Brasil. 

 

Figura 34 – logomarca da Convenção Batista Brasileira 

Fonte: http://is.gd/pQv13b 

 

 Sobre o trabalho da Convenção Batista Brasileira em sua atuação junto às 

igrejas, Foucault diria que: 

 

[...] Em toda a sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo: 

controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

http://is.gd/pQv13b
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procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos; dominar 

seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. 

(Foucault, 2009, p.8-9) 

 

 Para o cumprimento de sua missão no Brasil e no Mundo, os batistas 

brasileiros se organizam de uma forma prática e funcional. Na área de missões operam 

através da Junta de Missões Mundiais e da Junta de Missões Nacionais. No âmbito da 

educação teológica atuam na formação ministerial e missionária, os Seminários 

Teológicos: do Norte e de Educação Cristã (Recife/PE), Equatorial (Belém/PA), do 

Sul e o Centro Integrado de Educação e Missões (Rio de Janeiro). Há ainda os 

Colégios Batistas espalhados pelo Território Nacional. Organizações executivas nas 

áreas do trabalho feminino, masculino e jovem são, respectivamente: a União 

Feminina Missionária, a União de Homens e a Junta de Mocidade. Como organizações 

auxiliares, a Ordem dos Pastores, a Associação dos Músicos, a Associação Nacional 

de Educandários, a Associação de Instituições de Ensino Teológico, a Associação dos 

Diáconos e a Associação dos Educadores Cristãos. 

 A CBB, ao longo de sua história, tem se mantido fiel ao cumprimento do 

Mandato Cultural (Gênesis 1.28) e do princípio de Mordomia Cristã (Gênesis 2.15) 

incentivando as igrejas a ela convencionadas a cuidar, proteger e preservar o meio 

ambiente.  

 Movida por seu compromisso com a missão integral da igreja, a CBB, órgão 

deliberativo e consultivo das igrejas batistas no Brasil, através da JUERP – Junta de 

Educação Religiosa e Publicações, tem produzido ampla literatura, dentre elas as 

revistas: Educador; Compromisso; Atitude; Diálogo e Ação; Vivendo, Crescendo e 

Aprendendo, cujo objetivo no ano de 2011 é focalizar uma resposta para a crise 

ambiental, com vistas a atender ao tema do ano da CBB: Vida Plena e Meio Ambiente.  

 

Figura 35 – Registro Imagético – logomarca da Juerp 

Fonte: http://is.gd/eWcMIo 

http://is.gd/eWcMIo
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Figura 36 – Registro Imagético – Literatura Juerp 2012 

Fonte: http://is.gd/piNNCn 

 

 Além disso, a Revista Visão Missionária produzida pela União Feminina 

Missionária Batista do Brasil tem produzido artigos que contribuem para a formação 

de uma nova consciência em meio às mulheres cristãs em ação batistas por todo o 

Brasil atuando nas áreas espiritual, pessoal, social e ambiental.  

 

 

Figura 37 – Registro Imagético – logomarca da Organização Mulher Cristã em Ação 

Fonte: http://is.gd/VGxTtt 

 

Os batistas brasileiros escolheram enfatizar o tema - o cuidado com o meio 

ambiente - por ser de grande relevância e atualidade. Através da CBB o tema foi 

proposto em janeiro de 2010 por ocasião da 90ª Convenção Nacional e aceito por 

unanimidade, sendo incluído como coadjuvante na editoração das revistas e livros 

produzidos pela JUERP (Junta de Educação Religiosa e Publicações) e pela UFMBB 

(União Feminina Missionária Batista do Brasil) para serem veiculados na Escola 

Bíblica Dominical de todas as igrejas batistas do Brasil e nas reuniões departamentais 

de homens, mulheres, jovens e adolescentes.  

http://is.gd/VGxTtt


104 

 

 

Figura 38 – Registro Imagético – logomarca da UFMBB 

Fonte: http://is.gd/8qxyZH 

 
 

As revistas que serão analisadas são referentes ao ano de 2011 e foram 

escolhidas em função de, neste ano, estarem com o foco direcionado ao tema do ano 

da CBB: Vida Plena e Meio Ambiente. 

Considerando  que todo discurso é uma construção social, não individual, e que 

só pode ser analisado considerando seu contexto histórico-social, suas condições de 

produção (Foucault, 2009); e ainda que a reflexão que produz sobre a visão de mundo 

determinada, necessariamente, vinculada à do(s) seu(s) autor(es) e à sociedade em que 

vive(m), a CBB, com base nesta reflexão, enfatiza o Desenvolvimento Sustentável 

escolhendo como tema para o ano de 2011: “Vida Plena e Meio Ambiente” como 

grande desafio do Século XXI e o define como “conseguir obter o necessário 

desenvolvimento econômico, garantindo o equilíbrio ecológico”.  

 A CBB propôs, na revista Compromisso, literatura especializada para a classe 

de adultos da EBD, algumas sugestões para o desenvolvimento sustentável, quais 

sejam: reciclagem de materiais, coleta seletiva de lixo, tratamento de esgotos 

industriais e domésticos, descarte especializado de equipamentos eletrônicos, geração 

de energias limpas, utilização de sacolas de pano ou papel, uso racional dos recursos 

da natureza, diminuição do uso de combustíveis fósseis, uso adequado de técnicas 

agrícolas, uso coletivo dos meios de transporte, criação de ciclovias, combate ao 

desmatamento ilegal de matas e florestas, combate à ocupação irregular das áreas de 

mananciais, criação e manutenção de áreas verdes, manutenção e preservação dos 

ecossistemas, valorização da produção de produtos orgânicos, implantação da técnica 

do telhado verde. (Compromisso, 2011) 

http://is.gd/8qxyZH
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
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Figura 39 – Registro Imagético – Revista Compromisso 

http:// http://is.gd/u4ak6Q 

 

A ideia é de que a partir da discussão destas sugestões nas salas de aula da 

EBD nas igrejas batistas brasileiras, de maneira individual e coletiva, possam surgir 

ações que viabilizem o envolvimento dos cristãos batistas no compromisso com a 

preservação e ambiental que se sustenta num ambientalismo conservacionista e 

comportamentalista enfatizando mudanças de comportamento, mas não só a esfera 

individual. 

 O tema do consumo sustentável tem sido o foco do discurso das publicações 

batistas. Produtos cada vez mais descartáveis e a influência da propaganda tem 

massificado o consumo extravagante e desnecessário de bens e serviços. O hábito de 

utilizar a Cultura dos 3Rs (reduzir, reutilizar e reciclar) pode ser adotado pela 

população comum. Uma campanha de Educação Ambiental pode ser implementada 

pela Igreja. Muitas ideias podem mudar a vida da comunidade local. 

 Em sua 91ª Assembléia Anual, realizada em janeiro de 2011 na cidade de 

Niterói no Rio de Janeiro, a CBB ratificou o tema "Vida Plena e Meio Ambiente" com 

o propósito de nortear as atividades da Igreja Batista do Brasil no ano de 2011. O texto 

bíblico em que se baseia este tema é: "Na esperança de que a própria criação será 

redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 

Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até 

agora" (Romanos 8.21-22). O trabalho dos batistas brasileiros na 91ª Assembléia da 

CBB tem recebido destaque da imprensa por sua relevância no momento atual.  

Este texto bíblico foi escrito por Paulo em sua carta aos cristãos da igreja de 

Roma no primeiro século da era Cristã. Não é novo, entretanto, o acontecimento de 

http://is.gd/u4ak6Q
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seu retorno se faz novo porque está sendo, pela primeira vez, usado como divisa para 

a proteção e preservação ambiental. (Foucault, 2010) 

 As ações da esfera ambiental da CBB serão apresentadas considerando as 

seguintes áreas de interesse: racionalização do consumo energético; administração de 

resíduos sólidos através da reciclagem e consumo mais racional.  

 

Figura 40 – Registro Imagético 
Cartaz do tema do ano de 2011 da Convenção Brasileira 

Fonte: http://is.gd/0F3Bve 

 

 A imagem oficial se destaca pela beleza e pela clareza de suas intenções.  Com 

base no texto bíblico encontrado em Gênesis 2.15, Deus deu ao homem, enquanto 

humanidade, a responsabilidade de lavrar e guardar o meio ambiente. 

De acordo com Foucault, é preciso  

 

[...] estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua irrupção 

como acontecimento; nessa pontualidade em que aparece e nessa dispersão 
temporal que lhe permite ser repetido, sabido, esquecido, transformado, 

apagado até nos menores traços, escondido, bem longe de todos os olhares, 

na poeira dos livros. (Foucault, 1972, p. 36) 

          

Ao lado da imagem oficial destacamos a escolha do Hino nº 54 do Hinário para 

o Culto Cristão “Toda a Natureza” como Hino Oficial da 91ª Assembléia da CBB em 

prol da natureza porque o mesmo diz que “toda a natureza me fala do meu Deus; 

http://is.gd/0F3Bve
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árvores e frutos são todos seus. O céu, o mar, as flores e as noites de luar, sempre que 

os contemplo, paro pra pensar”.  

Durante a sua última sessão, os participantes da 91ª Assembléia da Convenção 

Batista Brasileira (CBB) aprovaram a “Carta de Niterói”, documento por meio do qual 

os batistas brasileiros assumem uma posição clara em prol da preservação da criação 

de Deus.  

[...] Deus delegou ao ser humano a gestão sábia, criativa e sustentável de sua 
vida e da natureza; depois da queda e rebeldia após a criação, o ser humano 

desvirtuou-se dos propósitos divinos da criação e passou a gerir sem 

sabedoria a sua vida e a natureza, sem se preocupar com a sua 
sustentabilidade [...] os dilemas ambientais e ecológicos não afetam apenas o 

cosmos, mas também a natureza humana e, neste sentido, o ser humano 

como um micro-cosmo também tem prejudicado a sua saúde física, mental-

emocional, social e espiritual pelo inconseqüente e imediatista estilo de vida 
adotado [...] (Carta de Niterói) 

 

 Com a Carta de Niterói sobre o meio ambiente, os batistas brasileiros, reunidos 

para a 91ª Assembléia da Convenção Batista Brasileira (CBB), na cidade de Niterói 

(RJ) em 2011, estabelecem marcos de um novo momento de reflexão sobre a atuação 

pastoral da igreja no meio ambiente.  

 Esta carta abre espaço para a igreja refletir sobre a sociedade em que está 

inserida e para apresentar propostas para amenizar o problema. É possível organizar 

uma coleta seletiva, ou ainda apresentar projetos junto às autoridades políticas da 

cidade para uma maior conscientização em relação ao meio ambiente. Há diversas 

atividades que podem ser realizadas contribuindo para atenuar os dilemas ambientais. 

 

 

Figura 41 – Registro Imagético – logomarca do Blog Vida e Meio Ambiente 

Fonte: http://is.gd/sCvgnH 

 

 Por estarem os batistas brasileiros, durante todo o ano de 2011, voltados para a 

questão da preservação do meio ambiente foi elaborado pela CBB o blog Vida e Meio 

Ambiente, através do qual estão sendo disponibilizadas ferramentas e conteúdos para 

a promoção da consciência ambiental. Neste blog, as igrejas podem se envolver de 

http://www.batistas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=457:conheca-a-carta-de-niteroi&catid=16:artigos1&Itemid=42
http://www.batistas.com/
http://vidaemeioambiente.wordpress.com/
http://vidaemeioambiente.wordpress.com/
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forma mais direta na defesa da criação de Deus. O objetivo do mesmo é promover a 

consciência ambiental, ênfase que norteará os batistas brasileiros durante o ano de 

2011, e o relacionamento entre as igrejas batistas dispersas em todo o território 

nacional. 

Segundo Schaeffer, “Deus trata sua criação com integridade: cada coisa 

segundo a sua espécie, cada coisa na forma como a fez. Se Deus trata sua criação 

assim, não deveríamos nós tratar os nossos companheiros de criação com igual 

integridade?” (Schaeffer, 1976, p. 63) 

 

 

Figura 42 – Registro Imagético – logomarca do  

Programa da Empresa Regenero 

Fonte: http://is.gd/bpEdAc 

 

 Dentre as ações ambientais da CBB está o apóio a Empresa Regenero (RJ), 

empresa que se preocupa em lidar adequadamente com lixo eletrônico reduzindo os 

danos ao meio ambiente, através da coleta e reciclagem de equipamentos eletro-

eletrônicos e o uso da energia eólica para o desenvolvimento sustentável informando 

às suas igrejas o Relatório14 da Comissão Brundtland publicado pela ONU em 1987. 

  Uma das medidas destacadas nesse relatório é a diminuição do consumo de 

 energia e o desenvolvimento de tecnologias com uso de fontes energéticas 

 renováveis, uma delas é a utilização da energia eólica, que apesar  de parecer estar 

 distante da realidade dos grandes centros urbanos, já tem comprovado bons 

 resultados em cidades urbanas como na Holanda e na Paraíba, a cidade de 

                                                

14 Este relatório visa levantar medidas que promovam o desenvolvimento sustentável, termo esse definido 

como: desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de 

atender as necessidades das futuras gerações 

http://is.gd/bpEdAc
http://pt.wikipedia.org/wiki/Res%C3%ADduo_eletr%C3%B4nico
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 Mataraca que dispõe de uma usina eólica que supre a necessidade  energética de 

 Barra  de Camaratuba, distrito de Mataraca. A população de Barra de       Camaratuba 

 apoia e é beneficiária desta energia que, neste ano de 2011, já provê energia 

 suficiente para todo o distrito. 

 

 

Figura 43 – Registro Imagético – logomarca do Programa Hora do Planeta 2011 

Fonte: http://is.gd/PBgWMa 

 

 Em 2011, a CBB divulgou e mobilizou a igreja a tomar parte da iniciativa do 

movimento denominado “Hora do Planeta” criado pela WWF-Austrália em 2007, com 

o intuito de inspirar a população a tomar uma atitude diante das mudanças climáticas, 

reduzindo o consumo de energia elétrica da cidade, e promovida para aqueles que 

desejam contribuir de forma efetiva com a promoção de um estilo de vida mais 

sustentável. No ano de 2010, o Programa atingiu mais de um bilhão de pessoas em 

todo o globo terrestre. Durante uma hora o mundo mostrou que mais de quatro mil e 

duzentas cidades em cento e vinte e cinco países estão conscientes de sua 

responsabilidade pela preservação ambiental. 

 Além do engajamento em alguns movimentos ambientais, a CBB estabeleceu 

uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas para estimular os fiéis a cultivar atitudes 

sustentáveis e estarem sempre atualizados participando do curso “Sustentabilidade no 

dia a dia: orientações para o cidadão”, cujos objetivos são: apresentar os principais 

fatos e conceitos relativos à sustentabilidade, provocar reflexão nos participantes do 

http://is.gd/PBgWMa
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curso sobre seus hábitos e atitudes em relação à sustentabilidade e contribuir para o 

planejamento de mudança de atitude individual.  

 

 

 Figura 44 – Registro Imagético – logomarca do concurso “Curta Vida Plena e Meio Ambiente”  

Fonte: http://is.gd/ZamTG7 

 

 O Departamento de Ação Social (DAS) da CBB, em parceira com a Juventude 

Batista Brasileira, promoveu o concurso “Curta Vida Plena e Meio Ambiente” por 

ocasião do Dia Batista de Ação Social, que no ano de 2011 aconteceu no dia 1º de 

maio. Este concurso teve como objetivo estimular o conhecimento e a criatividade nas 

práticas de desenvolvimento sustentável e consciência ambiental cristã entre os 

batistas brasileiros. 

Os vídeos abordaram o tema “Vida Plena e Meio Ambiente” e todos os vídeos 

inscritos foram contemplados com uma sacola reciclável e uma caneca personalizada 

da Juventude Batista Brasileira.  

 A CBB estimula e coordena as ações desenvolvidas pela UFMBB, JUERP, 

UNIJOVEM e STBSB e estas ações serão apresentadas, nesta ordem, para facilitar a 

compreensão das atividades que estão sendo executadas no âmbito destas 

organizações. 

 O apelo do tema da UFMBB para o ano de 2011 é: “Com vida plena, 

preservemos o mundo” com o texto bíblico de Romanos 8.22-23 “Porque sabemos que 

toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias 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”. Este tema servirá de 

inspiração para reflexões, estudos, mensagens, eventos e atividades em todas as 

edições da Revista Visão Missionária no ano 2011.  

 Analisando a publicação impressa Visão Missionária, por ser a versão feminina 

do discurso batista, e a atuação batista feminina na literatura observamos o artigo de 

http://is.gd/ZamTG7
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Gladis Seitz. Segundo ela, infelizmente, muitos dos danos causados à natureza são de 

responsabilidade de cristãos que dizem amar a Deus, corroborando com o pensamento 

de White Júnior, e cita, como exemplo, o caso daquele irmão da Transamazônica que 

matava araras para que elas não comessem as castanhas. Além disso, quem anda pelo 

interior de vários estados, em nossa pátria, constata a destruição das matas nativas para 

a ampliação das lavouras e a contaminação dos rios com defensivos agrícolas, sem 

falar dos pássaros e das aves ameaçados de extinção, porque acabamos com o seu 

habitat. (Visão Missionária, 2011)  

 

 

Figura 45 – Registro Imagético – Revista Visão Missionária 

Fonte: http://is.gd/XQ8l4l 

 

Como uma ação educativa para a conscientização ambiental das Mulheres 

Cristãs em Ação a revista Visão Missionária do primeiro trimestre de 2011 publicou o 

artigo “Com vida plena, preservemos o mundo” de Carmo (2011), a fim de ser 

compartilhado com as mulheres cristãs em todas as igrejas batistas do Brasil durante o 

mês de janeiro de 2011 com o objetivo de apoiar o tema geral da CBB para o ano de 

2011.  

A autora aponta para a necessidade primordial de controlar o consumo e a 

produção a fim de que as necessidades de água, energia e alimentos possam ser 

supridas. Segundo ela, as atitudes individuais de cada habitante do planeta, a despeito 

das ações governamentais, é que farão a grande diferença e propõe que seja feito o 

teste criado pela WWF Brasil para verificar quantos planetas estão sendo consumidos 

http://is.gd/XQ8l4l
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diariamente por cada um de nós com os nossos hábitos diários a fim de checar quais 

marcas temos deixado no planeta e como podemos melhorar nossa pegada ecológica. 

Este argumento é autenticado por Schaeffer quando este diz que “[...] devemos 

mostrar os resultados de nossa crença em nossas atitudes. O cristão é um homem que 

tem uma forte razão para tratar as coisas criadas dentro de um elevado conceito”. 

(Schaeffer, 1976, p. 60) 

A revista Visão Missionária (2011) sugere a apresentação de um estudo 

ecológico em que o Salmista nos convida a “Vinde e vede as obras de Deus; ele é 

tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens” (Salmo 66.5), contemplando 

o mundo criado por Deus. Toda esta maravilha foi criada e dada por Deus ao ser 

humano para cuidar. (Gênesis 1.28-31). A ordem para sujeitar e dominar a natureza 

implica em ter autoridade sobre ela, e não significa uso desenfreado e destruição da 

mesma.  

Uma dinâmica foi sugerida pela autora para que o estudo “Com vida plena, 

preservemos o mundo” fosse mais bem apreendido. Um rolo de barbante seria 

entregue para uma das mulheres do grupo que se pensaria como um elemento da 

natureza e jogaria, depois disso, o rolo de barbante para outra mulher, sem soltar a 

ponta, e assim sucessivamente seria formada uma grande teia que representaria o 

ecossistema. Se uma das mulheres fosse puxada para fora do grupo, da teia, todo o 

grupo, todo o sistema seria comprometido. Isto ajudou na compreensão do tema e na 

dimensão da responsabilidade individual. 

Como Schaeffer diria, “se individualmente e na comunidade cristã, trato com 

integridade as coisas que Deus tem feito e as trato com amor porque são dele, as coisas 

mudam de figura”. (Schaeffer, 1976, p. 101-102). 

Algumas fotos de jornais e revistas com temas ambientais poderão ser expostas, 

como sugestão, e as mulheres poderão ser convidadas a participarem escolhendo a foto 

que mais lhe agrada e tecendo comentários sobre a mesma. 

Algumas perguntas poderão ser elaboradas e, sendo respondidas, um debate 

poderá ser proposto com a pergunta “O que eu posso fazer para melhorar o meio 

ambiente e proporcionar uma qualidade de vida melhor para os que estão ao meu 

redor?”  Algumas ações poderão ser propostas e as mulheres cristãs batistas poderão 

ou não aceitar o desafio de se engajarem nesta luta em prol da vida plena. 
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Para do Carmo (Visão Missionária, 2011), apesar dos esforços coletivos, o 

grande desafio é individual. Uma mudança de hábitos, um consumo mais consciente, o 

investimento na preservação ambiental e uma vida mais simples, mais verde e mais 

sustentável podem fazer a diferença nesta e nas futuras gerações. 

Esta perspectiva encontra apoio em Foucault quando diz que:  

 

Melhor ainda: uma informação dada pode ser transmitida com outras 

palavras, com uma sintaxe simplificada, ou em um código convencionado; 

se o conteúdo informativo e as possibilidades de utilização são as mesmas, 
poderemos dizer que em ambos os casos é o mesmo enunciado. (Foucault, 

1972, p. 130) 

 

 Analisando a revista Compromisso, utilizada na classe de adultos das Escolas 

Bíblicas Dominicais nas Igrejas Batistas, observamos que este tema vai permear, de 

maneira transversal, as atividades das igrejas batistas em todo o Brasil durante o ano 

de 2011 será: “Desafiados a ser padrão no cuidado do meio ambiente”.  A divisa, ou 

seja, o versículo bíblico que serve como base para este tema se encontra na carta de 

Paulo aos Romanos em seu capítulo 8, versículos 21 e 22 que diz: “Na esperança de 

que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da 

glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e 

suporta angústias até agora”.  

 Um pequeno discurso se comparado à totalidade onde o mesmo está inserido – 

a Bíblia Sagrada, mas, como diria Foucault “[...] o menor enunciado era como 

“palavra de evangelho”, encerrando inesgotáveis tesouros de sentido e merecendo ser 

indefinidamente relançado, recomeçado, comentado.” (Foucault,  2009, p. 24) 

Nesta transversalidade, a revista Compromisso propõe o hino “Grandioso és tu” 

do Hinário para o Culto Cristão, usado pelos batistas brasileiros em seus cânticos 

congregacionais, para ser cantado em todos os cultos da Escola Bíblica Dominical em 

todas as igrejas batistas, aos domingos, e está baseado no texto bíblico encontrado no 

Salmo 19, versículos 1 e 4, que diz: “Os céus proclamam a glória de Deus e o 

firmamento anuncia a obra das suas mãos. Por toda a terra estende-se a sua linha, e as 

suas palavras até os confins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol”. Os batistas 

brasileiros crêem, pela revelação da Bíblia Sagrada, que Deus criou os céus, a terra, e 

tudo o que neles há. “Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contem, o mundo 

e os que nela habitam” (Salmo 24.1). 
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 Continuando a apresentar as ações da CBB através de seus organismos 

institucionais, na sequência, é relevante apresentar o trabalho que tem sido feito pelo 

Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil (STBSB) para a preservação do meio 

ambiente. Desde o dia 16 de junho de 2011  seminaristas, moradores e colaboradores 

trabalham na coleta seletiva de lixo.  Segundo a administradora do STBSB, Aline 

Braga Ribeiro, o objetivo dessa iniciativa é desenvolver nos futuros líderes das igrejas 

batistas uma reeducação ambiental e diz :  

 

O seminário é um ponto de referência na vida dos alunos que passam por 
aqui. Então, nós pensamos em começar o projeto aqui para que eles sintam 

o desejo de levar para o ministério deles, pois é algo que podem aplicar na 

vida deles e da igreja. A motivação foi de fazer deste seminário, deste 
momento, algo que eles vão levar para a vida toda. 

 

  Mais uma iniciativa do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil 

 (STBSB) é a parceria da instituição com o projeto “Amar e Servir”, que consiste 

 na disponibilização de ex-dependentes químicos em processo de reabilitação para 

 a conservação de seu campus. Segundo afirmação da administradora Aline Braga 

 Ribeiro. 

 Os funcionários passam uma temporada de um mês aqui no seminário e 
ajudam no trabalho mais pesado como cortar grama, separar lixo reciclável 

e orgânico, limpeza do espaço, em troca de alimentação e hospedagem. Essa 

parceria tem funcionado. É lógico que eles estão em um processo, uns caem, 
outros levantam, e nós estamos ajudando. É muito legal porque os 

seminaristas estão envolvidos com o projeto. E todos os dias um estudante 

faz um estudo bíblico com eles, assim, os alunos aprendem sobre o que vão 
enfrentar nas igrejas.  

 

 Como pode ser observado, através dos registros, fica latente a contribuição da 

CBB para a preservação ambiental, muito embora neste momento não de forma 

coletiva mas individual, e a participação das ONGs Cristãs Evangélicas, especialmente 

as três pesquisadas e citadas neste capítulo. Estas experiências parecem apontar para 

uma prática institucional do discurso teológico ambiental evangélico. 

    O que é esperado, como resultado futuro, é que as ações produzidas por estas 

 esferas da sociedade não sejam pontuais, mas que possam deixar transparecer uma 

 mudança de valores e um nível de conscientização ambiental que as conduza nos anos 

 subsequentes a uma prática contínua e sem solução de continuidade.  
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4. O DISCURSO TEOLÓGICO AMBIENTAL E SUA PRÁTICA NA IGREJA 

 BATISTA   

 

 Neste capítulo o discurso teológico ambiental e sua prática na Igreja Batista 

serão atualizados através da convergência de informações sobre a postura da Igreja 

Batista no Brasil, de maneira geral, em relação às questões ambientais e a atuação, 

específica, da Igreja Batista na cidade de Cabedelo, PB, no que diz respeito à sua 

experiência na prática do discurso teológico ambiental para a comunidade de fiéis. 

 A metodologia utilizada para esta parte da pesquisa será a pesquisa 

documental, o registro fotográfico e a observação corroborados com o discurso de 

Schaeffer (1976) e das análises discursivas de Foucault (1972). O Portal Batista e os 

Portais de algumas Igrejas Batistas no Brasil foram consultados para pontuarem as 

ações das igrejas com relação à prática do discurso teológico ambiental. 

 

 4.1 A POSTURA DA IGREJA BATISTA EM RELAÇÃO ÀS QUESTÕES  

  AMBIENTAIS  

 

 Neste tópico serão apresentados alguns conceitos bíblicos sobre a igreja: sua 

natureza, seus membros, suas ordenanças, seu governo, sua relação com o estado e sua 

relação com o mundo. Além disso, alguns princípios e aspectos doutrinários da Igreja 

Evangélica Batista serão elencados tais como o ministério cristão, mordomia e a 

relação entre a igreja, o homem e a ordem social. Na sequência, a postura da Igreja 

Batista em relação às questões ambientais será analisada sob o ponto de vista da 

discursividade. 

 Segundo os batistas brasileiros, a igreja, no sentido lato, é a comunidade 

fraterna de pessoas redimidas por Cristo e tornadas uma só na família de Deus. A 

igreja, no sentido local, é a companhia fraterna de crentes batizados, voluntariamente 

unidos para o culto, desenvolvimento espiritual e serviço.  

 Este grupo denominacional entende a igreja como uma entidade, isto é, uma 

companhia de crentes regenerados e batizados que se associam num conceito de fé e 

fraternidade do evangelho. Propriamente, a pessoa qualifica-se para ser membro de 

igreja por ser nascida de Deus e aceitar voluntariamente o batismo. Ser membro de 

uma igreja local, para tais pessoas, é um privilégio santo e um dever sagrado. O 
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simples fato de arrolar-se na lista de membros de uma igreja não torna a pessoa 

membro do corpo de Cristo. Cuidado extremo deve ser exercido a fim de que sejam 

aceitas como membros da igreja somente as pessoas que dêem evidências positivas de 

regeneração e verdadeira submissão a Cristo. 

 Conforme Schaeffer, “este direito lhe tem sido concedido de forma 

preferencial, porque é uma criatura moral. Porém o homem também tem o dever moral 

de dominar corretamente, com justiça. Deve honrar o que Deus tem feito, e honrá-lo 

até o mais alto grau sem sacrificar o homem”. (Schaeffer, 1976, p. 82) 

 Para os batistas, a Igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e 

batizadas após profissão de fé. É nesse sentido que a palavra “igreja” é empregada no 

maior número de vezes nos livros do Novo Testamento. Tais congregações são 

constituídas por livre vontade dessas pessoas com a finalidade de prestar culto a Deus, 

observarem as ordenanças de Jesus, meditarem nos ensinamentos da Bíblia para a 

edificação mútua e para a propagação do evangelho. As igrejas neotestamentárias são 

autônomas, têm governo democrático, praticam a disciplina e se regem em todas as 

questões espirituais e doutrinárias exclusivamente pela palavra de Deus, sob a 

orientação do Espírito Santo. Há nas igrejas, segundo as escrituras, duas espécies de 

oficiais: pastores e diáconos. 

 De acordo com a denominação batista, a igreja tem uma posição de 

responsabilidade no mundo; sua missão é para com o mundo; embora seu caráter e 

ministério sejam espirituais.  

 A doutrina bíblica da Mordomia é vista pelos batistas como aquela que 

reconhece Deus como Criador, Senhor e Dono de todas as coisas. Todas as bênçãos 

temporais e espirituais procedem de Deus e por isso devem os homens a ele o que são 

e possuem e, também, o sustento. O crente pertence a Deus porque Deus o criou e o 

remiu em Jesus Cristo.  

 A mordomia cristã é o uso, sob a orientação divina, da vida, dos talentos, do 

tempo e dos bens materiais, na proclamação do Evangelho e na prática respectiva. No 

partilhar do Evangelho, em consonância com os batistas, a mordomia encontra seu 

significado mais elevado: ela é baseada no reconhecimento de que tudo o que temos e 

somos vem de Deus, como uma responsabilidade sagrada. 
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 O Novo Testamento das Escrituras Sagradas apontam o cristão como sal da 

terra e luz do mundo e recomenda participar em todo esforço que tende ao bem 

comum da sociedade em que vive. Entretanto, o maior benefício que pode prestar é 

anunciar a mensagem do evangelho; o bem-estar social e o estabelecimento da justiça 

entre os homens dependem basicamente da regeneração de cada pessoa e da prática 

dos princípios do evangelho na vida individual e coletiva. 

 A igreja, enquanto instituição religiosa, tem autoridade para orientar os crentes 

a uma nova ética ambiental e a se tornarem os primeiros a participarem dos debates 

sobre a questão ambiental, pois é a igreja que tem uma nova ótica da criação.  

 Sobre a questão ambiental Lins Filho (2011)15 diz que o tema Vida Plena e 

Meio Ambiente vai ser alvo de estudos, palestras e até mensagens bíblicas dos batistas 

brasileiros neste ano de 2011 e que se este tema e as discussões da sociedade em geral 

têm chamado a atenção  de governantes, de juristas, de educadores, e do próprio  

Ministério Público na preservação do meio ambiente, o povo  batista brasileiro, que é 

singularmente um povo comprometido com os programas e anseios sociais, não pode 

ficar de fora. 

 

Figura 46 – Registro Fotográfico – lançamento da campanha de reciclagem 

“Ajude a Preservar a Vida” 

Fonte: http://is.gd/6NTk2k 

   

Algumas igrejas batistas brasileiras já estão colocando em prática o discurso 

produzido pela 91ª Assembléia da Convenção Batista Brasileira (CBB). A Igreja 

Batista Boas Novas (IBBN) de Cuiabá inspirada pela Carta de Niterói, lançou, 

oficialmente, no dia 27 fevereiro de 2011, a campanha de reciclagem “Ajude a 

Preservar a Vida”. 

                                                

15 ISAÍAS LINS é pastor da Igreja Batista dos Mares em Salvador (BA) 

http://www.ibbn.com.br/ibbn/
http://www.ibbn.com.br/ibbn/
http://www.batistas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=457:conheca-a-carta-de-niteroi&catid=16:artigos1&Itemid=42


118 

 

  É interessante confrontar o parágrafo anterior com o que é dito por 

 Foucault “O enunciado precisa ter uma substância, um suporte, um lugar e uma 

 data.” (Foucault, 1972, p. 126) 

  A campanha é uma parceria entre a IBBN, o Governo do estado de Mato 

 Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema), 

 a Indústria de  Tintas Maxvinil e o Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de 

 Madeira de Mato Grosso (Cipem). 

  O projeto se propõe a recolher garrafas pet e óleo de cozinha usado para 

 reciclagem. A igreja é a primeira parceira no projeto e foi um posto de coleta e 

 difusão da campanha, que deve ser estendida também a outras igrejas batistas do 

 estado, organizações não-governamentais, movimentos comunitários e entidades de 

 classe e clubes de serviços.  

 

 
 

Figura 47 – Registro Fotográfico – Dia da Coleta 

Fonte: http://is.gd/ztvMt8 

  

  Além deste projeto, a  Igreja Batista Boas Novas, de Cuiabá (MT) realizou 

 uma ação inteiramente dedicada à mobilização e conscientização da sociedade sobre a 

 importância da destinação correta (e seletiva) de garrafas do tipo PET e de óleo de 

 cozinha usado, a fim de evitar a poluição do meio ambiente, na qual recolheu em 

 apenas um dia mais de vinte e quatro mil garrafas PET que seriam jogadas na 

 natureza. 

 Esta ação contou com as parcerias da Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente (Sema-MT) e outros órgãos públicos e privados de Cuiabá e de Várzea 

Grande. Além do posto instalado na IB Boas Novas, foram instalados pontos de coleta 

em uma praça, em um shopping e em uma escola da capital e em Várzea Grande.  

http://www.boasnovas.org.br/site2010/index.htm
http://www.sema.mt.gov.br/
http://www.sema.mt.gov.br/
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 As ações em rede da IB Boas Novas se estendem para igrejas no exterior como 

é o caso do Projeto Huelva na Espanha. A cota da renda gerada pela comercialização 

do material reciclável, que caberá à IBBN, será destinada a este Projeto. A igreja 

levará, no mês de setembro, um grupo de missionários voluntários àquela cidade, no 

sul da Espanha. 

 

Figura 48 – Registro Fotográfico – Projeto Missioecológico  na Guiana 

Fonte: http://is.gd/99BOpV 

 

 Na mesma perspectiva de atuação em redes, a Primeira Igreja Batista de 

Cascavel, no Paraná, administra o Projeto Missioecológico – um projeto de missões e 

ecologia que utiliza voluntários cristãos para fazer missões no Norte do Brasil e em 

países fronteiriços. Em 2009 foi em Roraima, em 2010 na Venezuela e, agora, será na 

vizinha Guiana. O objetivo do trabalho é envolver a Igreja Batista na proposta de 

promover o desenvolvimento com sustentabilidade. 

 Para os batistas brasileiros, a vida plena  só poderá  ser obtida, em termos  

ecológicos, se  conseguirmos  obter um  resultado  satisfatório para  podermos  

garantir a sustentabilidade do meio ambiente, pois  a observância  deste  aspecto 

garantirá, antes de qualquer coisa, que a fome, a pobreza e a miséria  sejam   afastadas 

definitivamente e, com isso, estaremos coibindo e  aniquilando   a dura realidade que  

induz  as pessoas a praticarem  a exploração predatória dos recursos  naturais 

disponíveis em determinadas áreas  de nosso Brasil, da nossa Amazônia  e  do nosso 

Planeta. 

 
 

 Figura 49 – Registro Imagético – logomarca da Primeira Igreja Batista do Recreio, RJ, Brasil 

 Fonte: http://is.gd/HLuuC7 

http://www.ibbn.com.br/ibbn/index.php?option=com_content&view=article&id=100&catid=82&Itemid=53


120 

 

 

  Além destas, a Primeira Igreja Batista do Recreio e a Igreja Batista Peniel de 

 Pedreiras e a juventude da Igreja Batista do Conforto, em Volta Redonda (RJ), 

 atenderam ao convite democrático para participar do maior movimento de alerta para o 

 Aquecimento Global - Hora do Planeta. Os membros e lideres da igreja se 

 comprometeram não apenas em participar no dia 26, mas também todos os dias através 

 de pequenas grandes atitudes em favor do Planeta. 

  Segundo o pastor de jovens da IB do Conforto, Daniel Bravo, o objetivo é fazer 

 os participantes do evento entender que somos “mordomos da terra que o nosso 

 Senhor nos confiou, e devemos reavaliar se nosso trato com ela tem sido satisfatório”. 

  

   
Figura 50 – Registro Imagético – A Igreja e o Meio Ambiente  

Fonte: http://is.gd/rwhJ5h 

 

Esta imagem foi utilizada no artigo sobre A Igreja e o Meio Ambiente em que 

o Pastor André16 diz que a natureza, como revelação natural de Deus, é um fator 

redentivo para o homem. Paulo, o apóstolo, sentencia que “... os atributos invisíveis de 

Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se 

reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que 

foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis”. 

  

                                                

16 A Igreja e o Meio Ambiente do Pr. André Santos de Almeida, Bacharel em Teologia, Licenciando em 

Filosofia, Pastor na Comunidade Batista Vida Plena em Angra dos Reis, RJ e publicada no site 

WWW.gospel.com.br em 01 de Fevereiro de 2010. 

http://www.gospel.com.br/
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Figura 51 - Registro Fotográfico – Primeira Igreja Batista do Jardim Veneza 

Fonte: http://is.gd/es8ybF 

 

 Na Paraíba, alguns eventos puderam ser registrados. Na programação da 

Semana em Foco da MCA (Mulheres Cristãs em Ação) 2011 da Primeira Igreja 

Evangélica Batista do bairro de Jardim Veneza em João Pessoa, PB, o tema escolhido 

foi “Com vida plena preservemos o mundo” e a divisa, ou seja, o texto bíblico 

escolhido foi Romanos 8.22 que diz “Porque sabemos que toda criação geme e está 

juntamente com dores de parto até agora”. O estudo foi realizado por uma seminarista 

do curso de Teologia com concentração em Missiologia do Instituto Bíblico Betel 

Brasileiro em João Pessoa e mestranda em Desenvolvimento e Meio Ambiente numa 

reunião na casa de uma das sócias da organização Mulher Cristã em Ação. O assunto 

foi abordado tentando encontrar pontos de encontro entre os discursos da literatura 

bíblica e científica.   

 O hino “Semeando e Segando” do Cantor Cristão – Hinário Batista, foi 

escolhido, como oficial, para estimular as participantes da Semana em Foco da MCA 

a repensarem a natureza sob a égide das Escrituras Sagradas judaico-cristãs. Alguns 

versos do hino como: “Semente lançada na terra. Germina e seu fruto produz: As 

nossas ações e palavras. Dão ceifa de trevas ou luz.” denotam a contextualização 

ecológica em vários campos discursivos. 

 No 9º Aniversário da Congregação Evangélica Batista em Cidade Verde, no 

bairro das Indústrias, a organização Mulher Cristã em Ação escolheu o hino 

“Apocalipse” para compartilhar a mensagem da destruição/restauração proposta no 

livro de Apocalipse. O tema ambiental esteve presente em muitos versos do hino que 

diziam que quando a última trombeta o anjo tocar anunciando a volta do Filho de 

Deus, a lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir pra o céu ... 

Enquanto a Igreja lá no céu recebe o galardão a Terra vai entrar na fase da tribulação: 

as reações em cadeia geram uma teia transformando em presa a população. O magma 

http://is.gd/es8ybF
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da Terra super aquecido cria terremotos e acende os vulcões, as placas tectônicas se 

movimentam causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de 

plutônio irão destruir a camada de ozônio expondo este planeta aos raios do sol ... a 

Terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar no apocalipse. No 

apocalipse a dor vai ser grande: a lua cor de sangue revela tristeza e o sol com certeza 

não irá brilhar porque mais forte que o sol brilhava a Igreja e Jesus levou no 

arrebatamento. Agora, em descontrole, chora a natureza sem o sal da terra, sem a luz 

do mundo e a humanidade toda estará indefesa.  

 Esta não foi a primeira experiência ecológica desta Congregação. A mesma 

participou do evento marcado como a Hora do Planeta em março de 2011 fazendo um 

jantar à luz de velas com os casais da Congregação. Além disso, como incentivo, a 

organização Mulher Cristã em Ação organizou um culto festivo especial para 

comemorar o Dia Internacional da Mulher e presenteou cada mulher com um 

artesanato feito com copinhos descartáveis.  

 Estão sendo observadas ações práticas e de conscientização por parte de 

muitas igrejas batistas no Brasil e a Paraíba não está fora deste contexto eclesiástico 

ambiental. É interessante notar que o grande impulsionador deste movimento que tem 

alcançado as igrejas de norte a sul do país foi a escolha de um tema ecológico para 

nortear as ações da igreja por parte da CBB. A maioria dos projetos está vinculada ao 

tema e à divisa propostos pela CBB. 

 Entretanto, apesar do esforço da CBB e de algumas igrejas a ela 

convencionadas que se uniram para transformar o discurso em prática e ações 

pontuais em ações contínuas fazendo deste tema um marco para ações que viabilizem 

o exercício da ética e do cuidado com a integridade na criação de Deus, foi possível 

verificar que a representatividade das igrejas batistas brasileiras que divulgaram seu 

envolvimento com o tema do ano da CBB foi muito pouca.  

 No próximo tópico serão apresentadas as ações da Igreja Batista na cidade de 

Cabedelo, PB através de três representações congregacionais: Primeira Igreja Batista 

de Cabedelo, Congregação Batista em Camboinha e Primeira Igreja Batista do 

Renascer. 
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4.2 A ATUAÇÃO DA IGREJA BATISTA NA CIDADE DE CABEDELO, PB 

 

Neste tópico, depois de uma breve caracterização da cidade de Cabedelo, PB, 

bem como da comunidade batista ali congregada, será apresentada a atuação da 

Convenção Batista Paraibana (CBP) através da Associação das Igrejas Batistas do 

Litoral (ADIBAL) e da Igreja Batista na cidade de Cabedelo, PB, representadas pela 

Congregação Batista em Camboinha, Primeira Igreja Batista de Cabedelo e Primeira 

Igreja Batista em Renascer, procurando analisar de que maneira o discurso teológico 

ambiental oferece uma prática discursiva que proporcione a melhoria na qualidade de 

vida da comunidade local. 

 Fundada em fins do século XVI, na década de 1580, quando se edificou 

Cabedelo, esta pertencia ao município de João Pessoa. Através da Lei nº 283, de 17 de 

março de 1908, teve autonomia, ficando o povoado elevado à vila. Perdeu os foros de 

vila e município, por Lei Estadual nº 676, de 20 de novembro de 1928, a qual anexou 

o seu território ao município da Capital. 

 Em divisão administrativa de 1933 voltava a figurar como distrito do 

município de João Pessoa. Com a Lei Estadual nº 1631 de 12 de dezembro de 1956 

mais uma vez voltava Cabedelo à categoria de município, compondo-se de um único 

distrito. Aquele diploma legal cria a Comarca, por desmembramento da Capital, cuja 

instalação do novo município estava prevista para 4 de abril de 1959 sendo, contudo 

instalado a 31 de janeiro de 1957. 

 É uma cidade que faz parte da Região Metropolitana de João Pessoa. Cabedelo 

é uma cidade portuária e fica numa península entre o Oceano Atlântico e o Rio 

Paraíba. Seu nome vem da expressão que significa "pequeno cabo". O Porto de 

Cabedelo é a entrada e saída comercial do Estado. 

 O município está localizado na zona fisiográfica do litoral paraibano, 

possuindo aproximadamente quinze quilômetros de costa com praias urbanizadas, 

tendo ainda toda a costa estuário do rio Paraíba. Parte destas praias se encontra em 

áreas de mangues. A Ilha da Restinga é parte integrante do município. 

 O clima é quente e úmido, com temperatura máxima de 35°C e mínima de 

22°C. As chuvas começam geralmente em abril e terminam em julho. A vegetação é 

bastante diversificada, apresentando faixas de Mata Atlântica, coqueirais e 
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manguezais. Em relação ao Meio Ambiente, Cabedelo está pedindo socorro, pois falta 

conscientização ambiental da população e dos órgãos públicos. 

 O espaço urbano do município de Cabedelo encontra-se subdividido em cinco 

setores. Fazem parte do município de Cabedelo os distritos: Centro, Camboinha (1, 2 e 

3), Renascer (Criado pela Lei 614/91 de 20 de Junho de 1991); Poço (Criado pela Lei 

651/92 de 10 de Abril de 1992); e Intermares (Aprovação do loteamento na década de 

80). Inicialmente, esse espaço era estruturado pelo Centro, em torno da Fortaleza de 

Santa Catarina (século XVII), encaminhando-se para o bairro de Ponta de Mattos, por 

volta do século XVIII. 

 

Figura 52 – Registro Fotográfico de Daniell Mendes 

Vista Panorâmica da Cidade de Cabedelo, PB, Brasil 

Fonte: http://is.gd/9j4CdZ 

 

Há em Cabedelo reservas marinhas, Mata Atlântica e barreiras de corais. Na 

Praia de Intermares, o Projeto Guajiru acompanha a desova das tartarugas marinhas. 

 

 

Figura 53 – Registro Fotográfico de Daniell Mendes – Reservas Marinhas 

Fonte: http://is.gd/kRzrhi 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_de_Intermares
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tartarugas_marinhas
http://is.gd/kRzrhi
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Figura 54 – Registro Fotográfico de Daniell Mendes – Mata Atlântica 

Fonte: http://is.gd/oy2Vdg 

 

 

Figura 55 – Registro Fotográfico de Daniell Mendes 

Desova das tartarugas marinhas na praia de Intermares 

Fonte: http://is.gd/sOEeFA 

 

 

Um dos principais problemas hoje enfrentados pela população residente na área 

de Cabedelo é a erosão marinha, já bastante acentuada em alguns trechos do litoral. 

Entretanto, devido à intervenção humana em maior proporção na praia do Poço, a 

erosão costeira se apresentou com maior vulnerabilidade. Já a praia de Intermares é a 

que mais se aproxima do estágio de equilíbrio entre os aspectos naturais e humanos, 

pois a ocupação urbana ocorreu de modo a respeitar os limites dos processos costeiros 

atuantes, preservando o pós-praia e a vegetação nativa.  

 

Figura 56 – Registro Fotográfico de Daniell Mendes - Coqueiros e outras arvores, além de 

diversas edificações e grande faixa de areia são "alvos fáceis" para o mar que avança... 

Fonte: http://is.gd/GsCWxM 

 

http://is.gd/sOEeFA
http://is.gd/GsCWxM
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Segundo pesquisadores, o mar tem a característica de avançar cinquenta 

centímetros em um século, agora isto está sendo acelerado porque a ação do homem 

construindo barragens, realizando dragagens de portos, desviando o curso natural de 

rios e mares, contribui enormemente para que este mesmo mar “cobre” altos preços 

pela invasão de sua área. Em Cabedelo não é diferente, exemplificam alguns estudos 

disponíveis na internet e que explicam o avanço do mar em toda a faixa litorânea da 

Paraíba, não só em Cabedelo, à exemplo de Costinha no Município de Lucena que 

quase “desapareceu”. Cabedelo só não está na mesma condição daquela faixa de litoral 

porque foram construídos os gabiões na década de 90, senão estaria em pior condição 

do que se encontra agora. 

O fato de Cabedelo ser uma cidade balneária acarreta aumento significativo da 

produção de lixo domiciliar durante o verão, sendo esse crescimento populacional um 

dos fatores que contribuem para o aumento da quantidade de lixo produzido na cidade 

e que vem sendo jogado a céu aberto, formando o lixão da praia de Camboinha. Essa é 

uma prática que favorece a proliferação de macro e micro vetores, que podem estar 

diretamente relacionado a várias doenças, tais como: leptospirose, dengue, amebíase, 

cólera, febre tifóide entre outras, contribuindo ainda para a degradação do manguezal. 

 O descarte do lixo a céu aberto, causa também problemas de ordem econômica 

e social pois, quando os resíduos são lançados nos lixões estão sendo jogados fora 

energia, trabalho humano e recursos naturais.  E, a presença de materiais recicláveis 

tais como papel, vidro, plástico e metal nos lixões, atrai as pessoas, tanto para 

trabalhar como também para habitarem nestes locais.  

O litoral brasileiro atualmente passa por um acelerado e expansivo processo de 

ocupação urbana. O caráter exploratório do atual sistema econômico virou-se para o 

litoral e foram desenvolvidas diversas atividades que visam a extração dos recursos 

naturais destes ambientes.  

Neste contexto, insere-se o município de Cabedelo, situado na porção sul do 

litoral da Paraíba. A orla cabedelense é um dos principais pontos de atração para as 

atividades turísticas do Estado. Entretanto, a costa deste município vem passando por 

diversos conflitos socioambientais, entre a ocupação desordenada e os processos 

costeiros atuantes no local.  
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A comunidade batista em Cabedelo, PB é representada por doze igrejas e 

congregações ligadas à Convenção Batista Paraibana e congrega em torno de cinco mil 

pessoas, o equivalente a dez por cento da população da cidade.  

Um bom programa de Conscientização Ambiental poderia minimizar os 

problemas ambientais recorrentes na cidade de Cabedelo, PB por ações individuais 

e/ou coletivas da comunidade. 

 Na Paraíba, durante o mês de junho de 2011, a ADIBAL – Associação Distrital 

das Igrejas Batistas do Litoral Paraibano reuniu-se em sua 2ª Assembleia Anual, na 

cidade de Cabedelo, PB. O tema do encontro foi: “Desafiados a ser padrão no cuidado 

do meio ambiente” e a divisa, ou seja, o versículo bíblico  escolhido para alicerçar 

este tema foi o texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos em seu capítulo 8, 

versículo 21 que assim diz: “Na esperança de que a própria criação será redimida do 

cativeiro da corrupção, para a liberdade da  glória dos filhos de Deus” 

 Neste encontro, as Organizações UFMBPB (União Feminina Missionária 

Batista Paraibana) – representadas pelas MR (Mensageiras do Rei) e AM (Amigos de 

Missões), UHB (União dos Homens Batistas) – representadas pela SHB (Sociedade de 

Homens Batistas) e pelos ER (Embaixadores do Rei), JUBALIT (Juventude Batista do 

Litoral) – representadas pelo GAM (Grupo de Ação Missionária) e pela JCA (Jovens 

Cristãs em Ação), AEP (Associação das Esposas de Pastores), JUBAIBA (Juventude 

Batista da Paraíba), OPBPB (Ordem dos Pastores Batistas, JMN (Junta de Missões 

Nacionais), CEM (Coordenação de Evangelismo e Missões) e CBPB (Convenção 

Batista Paraibana) reuniram-se em ambientes separados com o objetivo de trazerem 

para a discussão assuntos relacionados ao tema e o estabelecimento de algumas metas 

– desafios para a Igreja Batista no Litoral Paraibano.  

 Neste momento, como diria Foucault, 

 

eu não queria ter de entrar nesta ordem arriscada do discurso; não queria ter 

de me haver com o que tem de categórico e decisivo; gostaria que fosse ao 

meu redor como uma transparência calma, profunda, indefinidamente 

aberta, em que os outros respondessem a minha expectativa, e de onde as 
verdades se elevassem, uma a uma; eu não teria senão de me deixar levar, 

nela e por ela, como um destroço feliz. (Foucault, 2009, p. 7).  

 

 O que pode ser observado durante as reuniões foi que houve uma interdição do 

discurso temático, por parte dos mediadores de todas as organizações, exceto na 
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reunião da UFMBPB, que convidou uma especialista para ministrar sobre o tema 

objeto da 2ª Assembléia Anual da ADIBAL – Associação Distrital das Igrejas Batistas 

do Litoral Paraibano. Com base em Foucault, “O discurso manifesto não passaria, 

afinal de contas, da presença repressiva do que ele não diz; e esse não-dito seria um 

vazio que mina, do interior, tudo o que se diz”. (Foucault, 1972, p. 36) 

 As demais organizações convidaram preletores que receberam tema livre para 

sua enunciação e em nenhuma delas a questão ambiental foi discutida, apesar de ser o 

tema geral do Encontro. 

 Esta interdição encontra explicação em Foucault quando este diz que a palavra 

proibida é um dos três grandes sistemas17 de exclusão que atingem o discurso. A CBP 

está passando por um processo de desestabilidade administrativa em que foram 

afastados o presidente e o secretário executivo. Uma nova Convenção para deliberar 

sobre o assunto, com a escolha de um novo presidente e um novo secretário executivo 

foi marcada para o mês de julho de 2011, mas não pode ser realizada por problemas 

de ordem ética. Estão à frente da CBP hoje, uma diretoria interina que tem 

administrado visando à segregação das igrejas batistas no estado da Paraíba. 

 A contradição entre o dizer e o fazer pode ser explicada por Foucault quando 

este diz que  

as contradições, imediatamente visíveis, não são mais que um reflexo de 
superfície e que é preciso reconduzir a um local único esse jogo de 

fragmentos dispersos. A contradição é a ilusão de uma unidade que se 

oculta ou que é ocultada: só tem seu lugar no afastamento existente entre o 
consciente e o inconsciente, o pensamento e o texto, a idealidade e o corpo 

contingente da expressão. (Foucault, 1972, p. 186) 

 

 As igrejas que fundamentaram nossa pesquisa: Congregação Batista em 

Camboinha, Primeira Igreja Batista em Cabedelo e Primeira Igreja Batista em 

Renascer foram aquelas que se deixaram conscientizar pelo discurso teológico 

ambiental quanto à sua responsabilidade de cuidar da criação de Deus, e que 

produziram ações cooperativas, como organismo social, na diminuição dos riscos 

decorrentes da maior  crise ambiental de todos os tempos.  

                                                

17 Os três sistemas de exclusão que atingem o discurso: a palavra proibida, a segregação da loucura e a vontade 

de verdade. (Foucault, 2009, p. 19) 
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 Os cristãos evangélicos estão aceitando o fato de terem uma responsabilidade 

social. É impossível ser verdadeiramente convertido a Deus sem ser, como resultado, 

convertido ao nosso próximo, sem prestar um serviço responsável no mundo.  

Segundo Schaeffer, “[...] os cristãos, que deveriam entender o princípio da 

criação tem uma razão para respeitar a natureza, e, quando o fazem, isto resulta em 

benefício do homem.” (Schaeffer, 1976, p. 84) 

A problemática está em detectar até que ponto o discurso teológico está apto 

para dialogar com as questões ambientais e, sendo considerado relevante, verificar a 

atuação da igreja evangélica batista na cidade de Cabedelo, PB, na prática deste 

discurso. 

 

4.2.1 A experiência da Congregação Batista em Camboinha 

  

 A cidade de Cabedelo abriga, há 58 anos, a Primeira Igreja Batista de Cabedelo 

com sede no Centro e cerca de 400 membros espalhados pelos bairros circunvizinhos 

entre eles Camboinha com cerca de cinco mil habitantes e cercado por Reservas 

Marinhas, Mata Atlântica e Barreiras de Corais. 

 

 Figura 57 – Registro Fotográfico – Vista Panorâmica Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha 

Fonte: http://is.gd/S4ZoJp 

 

 

Figura 58 – Registro Fotográfico – Mata do Amém em Cabedelo 

Fonte: http://is.gd/lN6WoR 

http://is.gd/S4ZoJp
http://is.gd/lN6WoR
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Figura 59 – Registro Fotográfico – Estuário do Rio Paraíba 

Fonte: http://is.gd/Sr40RC 

 

 Apesar do aparente oásis ecológico, o bairro de Camboinha tem muitos 

problemas ambientais que trazem consequências negativas para a comunidade local.  

 No verão a população de Camboinha triplica com a chegada de turistas do 

estado, do país e até do mundo. A consequência disso é o aumento da produção de lixo 

e como a coleta seletiva não é feita e a coleta regular é precária, o lixo é depositado ao 

longo das áreas de proteção ambiental e dos rios, o que traz um aumento significativo 

na população de ratos e insetos e a proliferação de doenças diarréicas e infecto-

contagiosas. 

 

Figura 60 – Registro Fotográfico – Área de Proteção Ambiental 
Fonte: http://is.gd/IvUzMZ 

 

A falta de saneamento básico é outro agravante do bairro de Camboinha já que 

as casas, em sua maioria, têm fossas que contaminam o lençol freático. O problema é 

ainda maior junto às comunidades menos favorecidas onde o esgoto sanitário e 

doméstico corre, a céu aberto, para o mangue, para a mata e para o mar 

comprometendo todo o ecosistema. 

 

http://is.gd/Sr40RC
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Figura 61 – Registro Fotográfico – Falta de drenagem pluvial 

Fonte: http://is.gd/ZFxQ5L 

 

 

Figura 62 – Registro Fotográfico – Falta de saneamento básico 

Fonte: http://is.gd/HCcgCj 

  

 O monitoramento destas questões ambientais é um desafio para o Poder 

Público e para a comunidade local do bairro de Camboinha. O que se espera é poder 

estabelecer um relacionamento harmonioso entre os diversos organismos vivos que 

interagem no meio ambiente. 

Em meio a este aparente caos urbano, pode-se vislumbrar uma modificação nos 

hábitos da comunidade local ocorrido a partir de 2006.  

A experiência da Congregação Batista em Camboinha foi conhecida durante a 

fase de elaboração do projeto de pesquisa e foi considerado de relevância para a 

finalidade desta pesquisa apesar de seu registro datar dos anos de 2006, 2007 e 2008, 

por se tratar de uma congregação que nasceu em decorrência dos problemas 

ambientais existentes no bairro de Camboinha e de ter, por isso, desde a sua criação, 

mobilizado a comunidade de seu entorno para o cuidado da integridade da criação de 

Deus.   

A metodologia utilizada para esta etapa da pesquisa foi a documental. Os 

documentos e registros fotográficos observados, analisados e registrados foram 

cedidos pela própria Congregação em benefício do desenvolvimento desta pesquisa.  

http://is.gd/ZFxQ5L
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No inverno de 2006, os membros da Primeira Igreja Batista de Cabedelo que 

moram em Camboinha não puderam deixar suas casas para irem à Igreja com o 

propósito de adorar a Deus e estar em comunhão com os irmãos. Ilhados em suas 

casas, ou quando não, em suas ruas, os irmãos começaram a se reunir nas casas 

próximas com o propósito de orar, ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus e estar em 

comunhão uns com os outros fortalecendo sua fé.  

Durante seis meses esta foi a prática dos cristãos batistas na comunidade. 

Passado o inverno e tendo baixado as águas diluvianas, o povo poderia ter voltado à 

comunhão na Igreja Central em Cabedelo, mas, o número de irmãos havia crescido e a 

Igreja em Cabedelo entendeu a necessidade de estabelecer uma congregação local, 

inaugurando em 12 de janeiro de 2007 a Congregação da Primeira Igreja Batista de 

Cabedelo em Camboinha, nas instalações da Antiga Casa Shalom, que abrigara 

meninos de rua, e que fora remanejada para prédio próprio no Bessa.  

 

 

Figura 63 – Registro Fotográfico  
Culto na Congregação Batista em Camboinha 

  

 A Congregação Batista em Camboinha movimentou a comunidade com ações 

sociais, a exemplo do Programa de Educação Pré-Escolar, alcançando famílias 

carentes do bairro, moradoras da comunidade Vila Gameleira e Jardim Jericó, além de 

proporcionar palestras em encontros com mães da comunidade da Vila Gameleira e 

Jardim Jericó estabelecendo parcerias através da Coordenadoria de Ação Social com a 

CBP. 
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Figura 64 – Registro Fotográfico  

Crianças no PEPE  

 

 

Figura 65 – Registro Fotográfico  

Mães da Comunidade Vila Gameleira em Camboinha III 

 

 

Figura 66 – Registro Fotográfico  

Participação da Diretoria Executiva da Convenção Batista Paraibana em evento do PEPE 

 

A Congregação Batista em Camboinha convidou a comunidade local para 

participar de três eventos importantes que seriam essenciais para o crescimento 

pessoal e social de todos.  

A Programação constou de um Fórum pela integridade da criação, cujo 

objetivo foi “Desenvolver e encaminhar um projeto para a defesa da criação de Deus: 

o caso do lixo nas ruas de Camboinha”. O público alvo a ser alcançado seriam os 

líderes das igrejas locais, comerciantes, diretores de escolas, agentes de saúde, agentes 

ambientais e políticos. A palestra foi ministrada por uma aluna do curso de Tecnologia 
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em Desenvolvimento e Meio Ambiente do IFPB e foi realizado nas dependências da 

própria Congregação (antiga Casa Shalom) em Camboinha no dia 02 de novembro de 

2007 (sexta-feira - feriado) no horário das 9h00 às 11h30.  

O Fórum “Preservando a Integridade da Criação de Deus” mobilizou a 

liderança da comunidade em Camboinha para a responsabilidade no cuidado do bairro 

no que diz respeito às questões ambientais e muitos encontros, durante os anos de 

2007 e 2008, foram realizados para a sensibilização da comunidade. 

 

 

 Figura 67 – Registro Fotográfico  

Mesa Redonda no Fórum  

“Preservando a Integridade da Criação de Deus” 

 

O segundo evento foi a realização de um Colóquio: Comprometidos com a 

Ética, cujo objetivo foi “Promover e realizar uma manhã de diálogos sobre temas 

gerais da ética cristã, tanto nos aspectos pessoal quanto social”, com temas variados 

entre os quais: Ética como princípio de toda a vida, Ética no casamento e na família, 

Ética no trabalho e na escola, Ética e justiça social, Ética ecológica, Ética econômica e 

Ética religiosa. Foram convidados palestrantes que tinham algo em comum com a vida 

da Igreja, membros ou congregados, e que possuíam conhecimentos técnicos 

específicos em cada área de atuação: pastores, professores, advogados, tecnólogos 

ambientais, contabilistas, vereadores e teólogos.  Como diria Foucault “o discurso 

verdadeiro pelo qual se tinha respeito e terror, aquele ao qual era preciso submeter-se, 

porque ele reinava, era o discurso pronunciado por quem de direito e conforme o ritual 

requerido”.  (Foucault, 2009, p. 15). O evento foi realizado nas dependências da 

Congregação no dia 15 de novembro de 2007, no horário das 9h00 às 12h00.  

Como parte da programação foi realizada a Exposição: A Bíblia e os Direitos 

Humanos. O objetivo foi “Relacionar os itens da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, proclamada pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948, 
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com versículos bíblicos correspondentes em comemoração ao Dia da Bíblia (2º 

domingo de dezembro)”. A metodologia constou da confecção de um mural com fotos 

que abordassem os itens da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Exposição 

foi realizada no templo da Congregação Batista em Camboinha (antiga Casa Shalom) 

no período de 6 a 13 de dezembro de 2007, e ficou disponível para visitação no 

horário dos cultos e reuniões.  

Como na Igreja Primitiva descrita na Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, 

os irmãos de Camboinha perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e 

no partir do pão e nas orações, ajudando a comunidade local a alcançar uma qualidade 

de vida melhor com alegria e singeleza de coração. 

 

Figura 68 – Registro Fotográfico  

Apoio Social (Orientação Familiar) à Comunidade da Vila Gameleira em Camboinha 

  

 

Figura 69 – Registro Fotográfico  

Natal das Crianças da Vila Gameleira em Camboinha 

 

Figura 70 – Registro Fotográfico  

Apoio Social ao Projeto Reviver em Camboinha 
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 O Projeto Reviver é administrado pelo Pr Jefferson, membro da PIB-

Cabedelo, e dela recebe auxílio financeiro mensal, mas, como as dependências físicas 

do Projeto são em Camboinha, as crianças são orientadas pelos Missionários da 

Congregação em Camboinha. 

 A Igreja é, potencialmente, uma instituição social com capacidade de formar 

uma cosmovisão. Além disso, tem competência e facilidade para estabelecer uma 

autoridade moral e uma base ampla de membros. Não obstante, pode coletar recursos 

materiais significativos e fomentar a capacidade de desenvolvimento comunitário.  

 Os problemas ambientais diagnosticados no bairro de Camboinha podem ser 

minimizados com a delimitação da área férrea, drenagem subterrânea, instalação da 

rede de esgotos, delimitação da mata municipal de Cabedelo, colocação de coletores 

seletivos de lixo, recuperação da mata ciliar e um programa de educação ambiental.  

 A Congregação Batista em Camboinha, como nos moldes da Igreja Verde de 

São Paulo, pode continuar seu envolvimento nas questões ambientais desta 

comunidade com a criação de Projetos Ecológicos, tais como a implantação do 

Programa Igreja Verde, o Projeto Pegada Ecológica Cristã, ações para preservar o 

meio ambiente, a instalação de um Ministério Bíblico do Meio Ambiente e a utilização 

da EcoBíblia - a primeira bíblia ecológica do mundo.  

 

4.2.2 A experiência da Primeira Igreja Batista em Cabedelo 

  

 Para o desenvolvimento desta parte empírica da pesquisa a metodologia 

escolhida foi a observação, o registro fotográfico e a análise do discurso, sob a 

perspectiva de Foucault. 

 Alicerçadas no tema geral da CBB para o ano de 2011 e norteadas pelo artigo 

de Gladis Seitz publicado na Revista Visão Missionária no primeiro trimestre de 2011, 

as sócias da Organização Mulher Cristã em Ação da Primeira Igreja Batista de 

Cabedelo reuniram-se, conforme planejado, em 25 de janeiro de 2011, por volta das 

19h30, no templo da Primeira Igreja Batista de Cabedelo na Paraíba, para, juntas, 

glorificarem a Deus pela sua criação e pelas suas vidas.  

 A palestrante, diretora de programas da MCA, iniciou a apresentação do estudo 

com uma oração prolongada agradecendo a Deus pela oportunidade de serem 
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mulheres que testemunham acerca do amor e da bondade de Deus, louvando a Deus 

por sua fidelidade, seus cuidados, sua misericórdia, glorificando a Deus por seus feitos 

na criação do mundo e de todas as coisas que nele há, pedindo a Deus que o estudo 

possa trazer frutos na vida da igreja mudando os hábitos das mulheres, que, como 

mães, esposas e donas de casa, que possam contribuir na preservação da natureza e 

com o desejo de cuidar do ambiente criado por Deus, interpretando e entendendo que 

esta é a vontade de Deus para os homens.  

 

 

Figura 71 – Registro Fotográfico  
Palestra sobre Vida Plena e Meio Ambiente 

  

 A leitura da Bíblia Sagrada é uma constante nas reuniões da Igreja Evangélica, 

e, neste momento, foi sugerida a leitura do Salmo 93 que fala sobre o poder e a 

majestade de Deus quando diz que:  

 

“o Senhor reina; está vestido de majestade. O Senhor está vestido de 

majestade, e em força. O mundo está estabelecido; não pode ser abalado. O 

teu trono está firme desde a antiguidade; Tu existes desde a eternidade. Os 
mares levantaram, oh Deus, os mares levantaram a sua voz; os mares 

levantaram as suas ondas. O Senhor nas alturas é mais poderoso do que o 

ruído das grandes águas, mais poderoso do que as grandes ondas do mar. 
Firmes são os teus estatutos; a santidade adorna a tua casa, oh Senhor, para 

sempre.”  

 

 Em seguida, o cântico “Não há Deus maior” abrilhantou o evento com a 

participação de vinte e seis mulheres que juntas cantavam: “Não há Deus maior, Não 

há Deus melhor, Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a 

terra, criou. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, Tudo criou. Tudo formou. Para o 

seu louvor. Para o seu louvor.” Após o cântico foi proclamado que Deus, 

verdadeiramente, criou todas as coisas.  
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 Na seqüência, as mulheres foram convidadas a participarem entoando outro 

cântico que dizia que: 

 

“Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem 

mais que tudo criado por tuas mãos, Deus tu és o início, meio e fim. Bem 
mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo 

conheceu e as riquezas, tesouro desta terra, incomparável és prá mim. Por 

amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada 
no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.” 

 

 

Figura 72 – Registro Fotográfico  
Reunião da Organização Mulher Cristã em Ação 

  

 Os hinos escolhidos, cantados por todas as mulheres, exaltavam a Deus, como 

criador de todas as coisas, e foi ministrado que cada uma das presentes precisava 

aprender a reconhecer o quanto deveriam ser gratas a Deus por isso e o quanto está 

sobre os cristãos a responsabilidade pelo cuidado com as suas obras.  

 Encerrando o período de louvor, foi cantado o hino Tu és Fiel, por expressar 

em seus versos alguns temas ecológicos, tais como: “Flores e frutos, montanhas e 

mares, Sol, lua, estrelas no céu a brilhar: Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o 

Universo vem pois Te louvar!” 

 A palestrante iniciou o estudo propriamente dito com a leitura do tema “Com 

Vida Plena, Preservemos o Mundo” enfatizando o cuidado com o meio ambiente como 

meta prioritária da CBB, privilegiando, principalmente, a conscientização de reduzir o 

consumo de água, energia e alimentos para garantir a sustentabilidade do planeta e a 

questão é: “Onde Deus se encaixa nesta história?” O estudo foi encaminhado para os 

cuidados com a criação e a contribuição dos cristãos com a preservação do meio 

ambiente e da humanidade. Apontou para o trabalho que vem sendo desenvolvido por 

ONGs na conscientização de uma mudança de hábitos na vida da comunidade. O 
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cuidado com o lixo, a coleta seletiva, a compostagem, os alimentos orgânicos, o uso 

de sacolas retornáveis, são atitudes que devem ser geradas nos cristãos que devem 

manifestar seu amor a Deus amando a natureza porque tudo nela foi criado por Deus. 

 A palestrante, neste momento, reconheceu que ela própria, bem como sua 

família, estão muito aquém da expectativa do discurso bíblico sobre os cuidados com 

o meio ambiente. 

 O Salmista diz “Vinde, e vede as obras de Deus, quão tremendo é Ele nos seus 

feitos para com os filhos dos homens” (Salmo 66.5) e convida os fieis a contemplar as 

obras de Deus porque Ele é tremendo em seus feitos. A conscientização trazida pelo 

estudo proposto gerou o desejo de preservar, de participar e de considerar que este é o 

desejo de Deus para os seus filhos, porque esta foi a sua ordem. 

 Lendo o texto bíblico localizado em Genesis 1.29-31, a palestrante diz que 

Deus viu tudo o que fizera e viu que era muito bom. Deus criou todas as coisas para 

nos servirem de alimento e aos animais também e os cristãos não podem deixar de se 

aperceber disto: que Deus providenciou sustento não só para o homem, mas para todos 

os seres vivos. 

 Segundo a palestrante, o texto de Romanos 8.20-22, diz que a criação geme há 

muito tempo por causa do pecado da cobiça desenfreada e da má distribuição de renda 

que inviabiliza a moradia das pessoas em lugares ecologicamente corretos. 

 Uma das mulheres da audiência ressaltou o cuidado de Deus pelos cristãos 

quando despertou a CBB para o tema em questão e que está trazendo grande 

contribuição literária para cooperar na formação de uma nova consciência. Outra 

mulher falou sobre a maneira como sua vizinha desenvolve uma horta medicinal 

utilizando garrafas pet. Ambas confessaram que, apesar de reconhecerem a 

importância desta mobilização, ainda não estão devidamente envolvidas. 

 A proposta, ainda que não oficialmente delimitada, foi que as mulheres 

associadas à Organização Mulher Cristã em Ação da Primeira Igreja Batista de 

Cabedelo procurassem mudar seus hábitos e que, ainda que de maneira tão singela 

quanto o beija-flor que tenta apagar o fogo da floresta levando gotas de água em seu 

bico, cada mulher pudesse fazer a sua parte, procurando levar outras pessoas a agirem 

da mesma maneira.  



140 

 

 O estudo foi encerrado com a consciência, apesar de não haver uma proposta 

definida, de que é necessário mudar para preservar, amar para cuidar e que as 

mulheres possam se envolver em palestras, cursos, treinamentos, que abordem o tema, 

para se aperfeiçoarem cada vez mais e que, considerando que a palestrante não tem o 

conhecimento técnico necessário para ministrar sobre o tema pudessem convidar um 

profissional ou estudioso da área para ajudar na formação de uma nova consciência 

ecológica. 

 O líder da igreja, Pr. Ednaldo Tavares da Silva, aceitou viabilizar a compra e 

distribuição da EcoBíblia aos novos convertidos da Primeira Igreja Batista de 

Cabedelo como um esforço institucional para a conscientização ecológica. 

 Nos meses subseqüentes, algumas mulheres da Organização Mulher Cristã em 

Ação foram abordadas para se posicionarem acerca do estudo “Com vida plena, 

preservemos o mundo”, realizado em janeiro de 2011, e pode ser verificado que 

setenta por cento delas sequer se lembrou do estudo donde se concluiu que ações 

pontuais precisam ser transformadas em ações contínuas para que a mudança 

emblemática de paradigmas cristãos ecológicos possa ser percebida. 

 Pode-se verificar também que a Igreja não distribuiu a EcoBíblia para os novos 

convertidos e não mobilizou-se, enquanto instituição com mais de meio século de 

existência na cidade de Cabedelo, PB, em contribuir com medidas, ações e/ou projetos 

socioambientais que pudessem melhorar a qualidade de vida da comunidade de seu 

entorno. 

 

4.2.3 A experiência da Primeira Igreja Batista em Renascer 

    

 Como no tópico anterior, a metodologia utilizada nesta parte da pesquisa foi a 

observação, o registro fotográfico e a análise do discurso, sob a perspectiva de 

Foucault. 

 O bairro de Renascer em Cabedelo foi criado pela Lei 614/91 de 20 de 

Junho de 1991. Localizado entre a BR-230 que liga Cabedelo ao Belém do Pará, 

conhecida como Rodovia Transamazônica e o rio Paraíba, o bairro é o pólo industrial 

de Cabedelo abrigando indústrias alimentícias, de concretagem,  comércio atacadista 

e varejista e micro-empresas. Apesar disso, a comunidade de Renascer vive à margem 

http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_Junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_Junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1991
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da sociedade. A expectativa de vida dos jovens é de menos de trinta anos com uma 

alta incidência de homicídios provocados pelo uso e distribuição de drogas. 

  A Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo, conhecida como “Mata da 

 Amém” funciona como reserva ecológica e apresenta uma cobertura vegetal de mata 

 de restinga. Com cento e sete hectares, é administrada pelo IBAMA. Nela encontra-se 

 instalada a sede da Policia Florestal da Paraíba e a sede de uma base do Centro de 

 Pesquisa para Conservação das Aves Silvestres, localizada num pequeno braço de rio 

 dando acesso ao estuário.  

  Várias comunidades estão instaladas no Renascer: João Paulo II, Café São 

 Brás, Salinas Ribamar entre outras e isto tem gerado problemas como acúmulo de lixo 

 na beira da floresta e derrubada de árvores podem ser constatados em uma simples 

 visita ao local.  

  A Primeira Igreja Batista do Renascer existe há cerca de doze anos e foi 

 fundada pela Primeira Igreja Batista de Cabedelo. Seu líder hoje é o Pastor Eri Alves 

 que tem investido na conscientização dos problemas ambientais de sua área de 

 atuação através da ministração de palestras e da tentativa de implantar programas 

 ecológicos. 

  Dentre as atividades desenvolvidas pela Igreja no que diz respeito às 

 questões ambientais serão apresentadas a seguir detalhes da reunião promovida pela 

 Organização Mulher Cristã em Ação ocorrida em 15 de fevereiro de 2011 por volta 

 das dezenove horas. 

  A Organização Mulher Cristã em Ação da Primeira Igreja Batista de Renascer, 

bairro da cidade de Cabedelo, PB, reuniu-se para compartilhar o estudo do mês de 

janeiro da revista Visão Missionária, atendendo ao tema da CBB para o ano em curso, 

qual seja: Vida Plena e Meio Ambiente.  

  O que é de fundamental importância observar é se “o discurso em sua 

 realidade material de coisa pronunciada ou escrita” (Foucault, 2009, p. 8), 

 proferido nesta reunião contribui para a formação de uma nova consciência 

 ecológica na comunidade do bairro do Renascer em Cabedelo, PB.  

 A reunião começou com a leitura do livro de Gênesis 1.1-17, atribuído a 

Moisés, que fala sobre a criação de Deus, feita por uma das sócias da Organização 

MCA. O salmista, no Salmo 19.1 “Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento 
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anuncia a obra das suas mãos.” exalta o fato de termos sido feitos à imagem e 

semelhança de Deus. No Salmo 66.5 diz “Vinde, e vede as obras de Deus, quão 

tremendo é Ele nos seus feitos para com os filhos dos homens” também é citado na 

introdução do estudo realçando que Deus fez todas as coisas de maneira bela e 

perfeita, mas que, o homem, por sua natureza, tem destruído levando ao caos a criação 

de Deus. Com uma oração de gratidão a Deus por sua Palavra, a reunião é continuada.  

 

 

Figura 73 – Registro Fotográfico  
Reunião da Organização Mulher Cristã em Ação 

Primeira Igreja Batista do bairro de Renascer em Cabedelo 

 

 Em seguida, uma das sócias é convidada a conduzir as demais sócias presentes 

em louvor a Deus e declara a sua felicidade por estar em comunhão com as demais 

sócias. A ministrante diz que nós somos parte da natureza de Deus e canta em 

conjunto o hino que diz: 

 

“Quero que valorize o que você tem. Você tem um Deus. Você é alguém tão 

importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Com esse seu 

complexo inferior. Dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do 
valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. 

O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos inexprimíveis. Aí você 

pode então perceber. Que prá ele há algo importante em você. Por isso 

levante e cante exalte o Senhor. Você tem um valor. O Espírito Santo se 
move em você. Você tem um valor.”  

 

 Em todo o tempo, durante o hino, as sócias da Organização MCA foram 

conclamadas a exaltarem o nome do Senhor por que são as meninas dos olhos de 

Deus. 

 Em seguida, a ministra do louvor conduziu o grupo, formado por quatorze 

mulheres a refletir sobre o quanto Deus é maior do que a natureza, do que a sua 

criação e convida a entoar o mesmo hino que havia sido cantado na Primeira Igreja 
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Batista de Cabedelo. Pode ser observado que os hinos entoados foram escolhidos para 

atender ao tema do ano da CBB que é “Vida Plena e Meio Ambiente”. 

 Antes de passar para o estudo “Com vida plena, preservemos o mundo”, a 

dirigente do culto ofereceu oportunidade para que as sócias compartilhassem 

versículos bíblicos, pedidos de oração e agradecimentos a Deus por seus feitos em 

suas vidas. Vale lembrar que o trabalho da Organização Mulher Cristã em Ação visa 

estimular e fortalecer as mulheres em suas relações com a família, a igreja e a 

sociedade de uma maneira geral. 

 Até este momento a reunião transcorreu como um culto normal atendendo 

àquilo que Foucault faz como assertiva “A instituição responde [...] e lhes impõe 

formas ritualizadas [...]” (Foucault, 2009, pg. 6-7). Muito embora se tratasse de um 

estudo temático sobre um tema ambiental, toda a ordem do culto foi preservada porque 

esta é a expectativa da igreja enquanto instituição. 

 Com uma oração, a Missionária Luciana foi convidada a assumir o seu lugar 

como palestrante da noite e a mesma inicia sua exposição falando da relevância do 

tema “Vida Plena e Meio Ambiente”. Em seguida, a missionária propõe uma dinâmica 

em que as mãos das sócias são sobrepostas umas às outras sequencialmente: primeiro 

todas as mãos esquerdas e depois todas as mãos direitas. No emaranhado de mãos e de 

sorrisos a missionária ressalta o fato de que unidas as mulheres se tornam fortes e 

solícitas umas com as outras atendendo ao propósito da Organização em si e se 

assemelham ao ecossistema que, como uma teia, sustenta todos os seguimentos 

bióticos e abióticos. 

  

 

Figura 74 – Registro Fotográfico  
Organização MCA da PIB Renascer em rede como um Ecossistema 
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 A missionária diz que, como mulheres, cada uma de nós é uma flor no jardim 

de Deus e inicia a abordagem do estudo “Com vida plena, preservemos o mundo” com 

ênfase na responsabilidade pessoal que temos com o ambiente previamente criado por 

Deus para abrigar o homem e toda a criação. 

 Uma conscientização é promovida a partir da reflexão de que a casa que Deus 

construiu está sendo destruída, porque o homem, criado para cuidar, não está 

correspondendo ao mandato de Deus. As sócias são levadas a lembrar de tudo o que 

elas têm ouvido e visto na televisão, nos jornais, nas escolas, nas igrejas. 

 A pergunta “O que colocamos no nosso lixo?” é feita e cada sócia tem 

oportunidade de participar com um item. Papel, sobras de alimentos, garrafas e sacolas 

plásticas, cascas de verduras e de frutas, vidros, latas, embalagens, fraldas 

descartáveis, papelão, insetos em geral, poeira, papel higiênico e isopor, são alguns 

dos itens destacados. Na oportunidade, uma sócia diz que em casa ela não faz nada 

porque como passa o dia no trabalho sequer varre a casa, mas em seu trabalho há 

depósitos específicos para cada tipo de produto e ela separa todos os produtos. A 

missionária multiplica a quantidade de lixo produzido por uma casa por seis milhões 

de habitantes do planeta Terra e reflete sobre o impacto de todo este lixo sobre as 

águas dos rios, dos mares, sobre as florestas, sobre o meio ambiente, sobre a criação 

de Deus. 

 Ela traz a ilustração de um texto sobre Desenvolvimento Sustentável lido numa 

revista enquanto aguardava atendimento na escola de seu filho. Segundo o texto, em 

quarenta anos precisamos de um planeta e meio a mais para atender às necessidades do 

planeta Terra. De maneira significativa as sócias vão se envolvendo neste, que é um 

processo de conscientização.  

 A missionária diz que tudo o que temos como bens de consumo e serviço de 

alguma maneira é extraído da natureza. Esta é a principal razão porque devemos ter 

um consumo consciente. Se comprarmos móveis, devemos verificar se a madeira é 

certificada porque as florestas estão sendo desmatadas. Se comprarmos produtos 

embalados devemos escolher os produtos que trazem maior quantidade de produtos 

numa só embalagem. 

 Em seguida um grande questionamento é feito sobre a questão do esgotamento 

dos recursos naturais e o mais imprescindível é a água. O homem, segundo ela, é 
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constituído de sessenta por cento de água em seu corpo. Precisa de água para beber, 

para cozinhar, para lavar seus utensílios, para cuidar do seu corpo. Sem água poderá 

haver a desidratação completa do homem - sua pele ficará cheia de fissuras, 

rachaduras de tão ressequidas - e do planeta - a desertificação do planeta já é um fato 

incontestável.  

 Continuando, segundo ela, há muitas ONG’s e Instituições Públicas e Privadas 

se envolvendo em acordos nacionais e internacionais na tentativa de minimizar os 

problemas decorrentes da crise ambiental, e nós precisamos fazer a nossa parte, como 

formiguinhas. Numa folha de papel é sugerido pela palestrante que fossem anotadas 

coisas que nós poderíamos fazer para participar do processo de preservação ambiental 

com o propósito de cuidar da criação de Deus. Uma das sócias revela que todo o lixo 

produzido em sua casa e na casa de seus vizinhos é queimada porque o carro de coleta 

de resíduos não passa na rua devido à grande quantidade de buracos. A sócia em 

questão se mostra consciente de que o que faz não condiz com sua responsabilidade 

como cidadã e cristã, mas não sabe o que fazer.  

 É proposto pela palestrante que uma solicitação, um abaixo-assinado, seja feito 

à Prefeitura Municipal de Cabedelo para o calçamento da rua, e que, até que isto seja 

providenciado seja colocado um reservatório grande para a coleta do lixo 

coletivamente e que este possa ser retirada pela Empresa de Serviço de Limpeza 

Pública. Segundo a mesma, nós, como cristãos, não podemos nos omitir, o que é 

pecado, nos acomodando a situações que colocam em risco nossa vida, a vida de nossa 

família e de nossa comunidade, pela infestação de doenças infecto-contagiosas.  

 Houve uma participação em massa por parte das mulheres que estavam na 

assistência, e estas foram motivadas a perseverar na luta pelos seus direitos sociais 

junto aos órgãos competentes na esfera municipal, estadual ou federal. 

 A participação das mulheres foi relevante e mostrou o nível de 

comprometimento delas com as questões ambientais. O fato de estarem cercadas por 

indústrias, pela BR e pelo rio, além da convivência com a Mata do Amém e o 

lançamento de dejetos e resíduos sólidos em várias áreas do bairro dão significação 

aos seus papéis como mulheres que amam a Deus e as causas ambientais. 

 A palestrante sugere que algumas ações sejam produzidas pelas mulheres com 

o propósito de diminuir o impacto negativo ao meio ambiente. Entre elas, “Reduzir o 
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lixo – não desperdiçar”, “Reduzir o lixo – não comprar enlatados”, “Reutilizar – 

garrafas de vidro, plásticas e caixas de leite” e “Reciclar – papel” para atender à 

demanda de artesãos que trabalham a arte com materiais diversificados.  

 Uma sócia comentou a dificuldade que encontrou no uso de cascas de verduras 

diretamente nas plantas. Segunda ela, foi orientada por uma professora que deixasse 

em repouso as cascas de frutas e verduras para que os fungos agissem e entrassem em 

decomposição, só então as cascas poderiam ser colocadas nas plantas.   

 A palestrante sugeriu que a partir de hoje fossem utilizados dois depósitos de 

lixo: numa lixeira menor seriam colocados os materiais úmidos: cascas e restos de 

comida, e numa lixeira maior seriam colocados latas, vidros, plásticos para serem 

disponibilizadas aos coletores de resíduos sólidos. 

 Além disso, é possível reaproveitar as cascas de banana e os bagaços de caju 

que feitos à milanesa ficam com o gosto semelhante à carne. A casca da batata inglesa 

pode ser frita e segundo uma sócia fica mais gostoso do que a batata frita. A casca do 

abacaxi pode ser utilizada para se fazer sucos. A casca da banana cozida com açúcar é 

também um vermífugo que pode ser dado às crianças numa colher de chá três vezes 

por dia. A cenoura também pode ser cozinhada com a casca. O tubo de papelão do 

papel higiênico como matéria-prima para o artesanato. Pensar estas coisas, que 

aparentemente podem ser pequenas, pode fazer toda a diferença. 

 A redução, a reutilização e a reciclagem são ações significativas que podem 

engajar a igreja no movimento de preservação ambiental. 

 Para finalizar, a palestrante propõe que cada uma responda à seguinte pergunta: 

“O que eu posso fazer para melhorar o meio ambiente e proporcionar uma qualidade 

de vida melhor para aqueles que estão ao meu redor?” 

 Numa avaliação do estudo, a Missionária Luciana disse que a Palavra de Deus 

nos transforma em todas as áreas da nossa vida e inclusive na nossa perspectiva quanto 

ao meio ambiente. As sócias entenderam que havia muito a fazer e que elas poderiam 

muito, caso se dispusessem a cooperar.  

 Com uma oração de gratidão a Deus pelo planeta que Ele nos deu, a 

Missionária Luciana encerrou o estudo pedindo a Deus que trabalhasse na 

conscientização das Mulheres Cristãs em Ação da Primeira Igreja Batista de Renascer 

em sua ação na igreja, na família e na comunidade em prol da transformação da mente 
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e da renovação dos hábitos de consumo exercitando os atos de reduzir, reutilizar e 

reciclar os recursos dados por Deus ao mundo de maneira que o desenvolvimento 

possa ser sustentável. 

 Contatando com a Missionária Luciana três meses depois da realização do 

estudo na Organização Mulher Cristã em Ação da Primeira Igreja Batista do Renascer 

foi verificado que não houve qualquer ação por parte da Organização ou mesmo da 

Igreja que trouxesse benefícios para a vida da comunidade do bairro de Renascer, e 

que, de igual modo, outras palestras não foram realizadas. 

 Durante a pesquisa foi possível observar a compatibilidade entre os trabalhos 

da Organização Mulher Cristã em Ação da Primeira Igreja Batista de Cabedelo, PB e 

da Primeira Igreja Batista do bairro do Renascer em Cabedelo, PB. Ambas destinaram 

uma reunião especial para abordar a temática do ano da CBB apresentada na revista 

Visão Missionária.  

 Aquilo que Foucault chama de “Ritual” pode ser observado nos dois momentos 

apesar de díspares. A ordem do culto foi preservada com orações, leituras bíblicas e 

louvores, a despeito de ser uma reunião de mulheres e não um culto formal. O estudo 

sobre o tema “Vida Plena e Meio Ambiente” só foi iniciado após o cumprimento de 

todo um ritual litúrgico, comum nas igrejas batistas. Esta experiência foi repetida e 

comparada nas duas igrejas em que o estudo foi observado. 

 Segundo Foucault,  

 

o ritual define a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam (e 

que, no jogo de um diálogo da interrogação, da recitação, devem ocupar 

determinada posição e formular determinado tipo de enunciados); definem 
os gestos, os comportamentos, as circunstâncias, e todo o conjunto de signos 

que devem acompanhar o discurso; fixa, enfim, a eficácia suposta ou 

imposta das palavras, seu efeito sobre aqueles aos quais se dirigem; os 

limites de seu valor de coerção. (Foucault, 2009, p. 39) 

 

 Outra observação relevante é o fato de que as orações, apesar de feitas por 

pessoas diferentes, em ambientes geográficos distintos, e num espaço temporal díspar, 

seguem a mesma lógica ressaltando Deus como criador e a necessidade da Igreja, 

enquanto organismo vivo da sociedade e enquanto corpo de Cristo, assumir seu papel 

na responsabilidade pelo cuidado com o meio ambiente, principalmente por considerar 

Deus como Seu Criador e Sustentador. 
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 Nos dois encontros congregacionais observados foi verificado que os hinos 

cantados são idênticos ou equivalentes, senão correspondentes. Se a Igreja se engaja 

no movimento em prol da preservação ambiental estimulando ações que visem uma 

maior conscientização por parte de seus fieis não é por modismo ou para atender à 

demanda social e midiática do momento, que talvez fosse a mesma coisa, mas para se 

posicionar como aquela que pode, através de um processo de conversão, mudar a 

mente, o modo de vida, transformando valores e costumes que garantirão a melhoria 

da qualidade de vida da comunidade local, regional e global. 

 Ainda que a igreja institucional não tenha sistematizado ações coletivas para a 

inserção deste tema na vida de sua comunidade, individualmente, as mulheres 

presentes aos estudos puderam adquirir um conhecimento mais abrangente sobre a 

temática e é possível que suscitem em suas casas e na vida de suas famílias um novo 

modelo de conduta mais ético e pertinente ao povo de Deus.    

 Verificando os documentos e os registros fotográficos do trabalho realizado 

pela Congregação Batista em Camboinha, Cabedelo, PB, foi observado que as 

atividades por ela desenvolvidas foram mais abrangentes e envolveu não só as 

mulheres, mas crianças, jovens e adultos, não só da comunidade eclesiástica, mas 

inclusive das adjacências, com o intuito de estabelecer parcerias que visam à 

implementação de uma nova mentalidade a partir da conscientização ambiental 

produzida pelo discurso teológico ambiental circulante no ambiente e na literatura 

batista. 

 É evidente que, como diria Foucault, “não se pode descrever exaustivamente o 

arquivo de uma sociedade, de uma cultura ou de uma civilização; nem mesmo, sem 

dúvida, o arquivo de uma época.” (Foucault, 1972, p. 162) 

 Um ponto interessante a destacar é o fato de que as igrejas têm o perfil de seu 

líder. Os líderes, que são conscientes de seu papel cidadão e cristão no que diz respeito 

ao cuidado com o meio ambiente, valorizaram as atividades propostas pelas revistas 

Compromisso e Visão Missionária. 

 No próximo capítulo serão apresentadas as considerações que, segundo é 

esperado, não são finais, mas pretendem ser o registro do momento histórico em que 

foi caracterizada a formação de uma nova consciência ecológica com base numa 

discursivização teológica no universo eclesiástico batista brasileiro. 
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CONSIDERAÇÕES  

 

  

 O objetivo geral deste projeto de pesquisa foi analisar o discurso teológico ambiental 

adotado por parte da Igreja Batista a partir da literatura bíblica e sua aplicação na comunidade 

batista da cidade de Cabedelo, PB.  

 Para alcançar este objetivo foi preciso tratar certas especificidades tais quais: analisar 

historicamente a postura da Igreja Batista em relação ao meio ambiente, averiguando a 

contribuição institucional da CBB para a preservação ecológica em face da nova consciência 

da humanidade; caracterizar os problemas ambientais e as vulnerabilidades da área urbana na 

qual a comunidade batista na cidade de Cabedelo, PB, está inserida; verificar as iniciativas da 

comunidade para melhorar a qualidade de vida e o nível de conscientização da comunidade 

estudada, através de ações, pela conservação do planeta e dos problemas ambientais locais e 

caracterizar as relações do discurso teológico ambiental com a comunidade batista na cidade 

de Cabedelo, PB.  

 A Eco(Teo)logia foi conhecida como uma Teologia capaz de integrar os discursos 

científico e religioso por ter foco na Ecologia e considerar a Espiritualidade como instrumento 

para a conscientização ambiental. Com relação à contribuição da tradição discursiva bíblica 

na construção de um discurso teológico ambiental, pode-se verificar que há pontos de 

interseção entre as diversas tradições da criação e a discursivização ecológica das trilhas 

literárias bíblicas.   

 Os textos selecionados para esta análise não foram escolhidos a partir de uma 

re(leitura) particular e pessoal das Escrituras Sagradas judaico-cristãs. Ainda que fosse 

possível fazer isso, a escolha considerou as narrativas que se tornaram recorrentes à medida 

que a revisão bibliográfica e documental foi promovida. O objetivo foi a construção de uma 

nova epistemologia ambiental para a aplicação do discurso teológico 

Verificou-se que a narrativa da criação, com ênfase no livro de Gênesis, é retomada 

em Apocalipse 4.11 apresentando o cântico da criação que diz: “Digno és, Senhor, de receber 

glória, e honra, e poder; porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram 

criadas.”, donde se conclui que, para que seja formada uma nova consciência ecológica a 

partir da perspectiva de uma teologia ambiental é preciso entender Deus como criador de 

todas as coisas e como o único a quem se deve dar glória, honra e poder. 
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Caminhando pelas trilhas literárias bíblicas foi possível conhecer o texto do apóstolo 

Paulo em Romanos 8.22,23 que diz: “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.”, que apresenta um plano para a redenção em que serão 

contemplados não somente a humanidade, mas a natureza. Neste escopo, o que se conclui é 

que para que haja uma mudança nos axiomas e uma transformação de paradigmas na 

comunidade evangélica é preciso entender que Deus estabeleceu um plano tanto para a 

criação quanto para a redenção do homem e da natureza. 

Ao chegar a ultima trilha literária no livro de Apocalipse 5.9-10 pode-se verificar o 

cântico da redenção que diz: “E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o 

livro, e de abrir os seus selos; porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus 

homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação; E para o nosso Deus os fizeste reis e 

sacerdotes; e eles reinarão sobre a terra.” 

Esta redenção, prevista desde o livro de Gênesis e que perpassa toda a tradição 

literária bíblica, tanto nos livros veterotestamentários quanto nos livros neotestamentários, 

encontra seu cumprimento nos versículos 1 e 2 do capítulo 21 do livro de Apocalipse quando 

o apóstolo João escreve que viu: “... um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu 

e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.... vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que 

de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido” 

Para a tradição literária bíblica, Jesus Cristo é o Redentor e por Ele e para Ele será 

restaurada toda a criação. E, como foi registrado por Mateus em seu evangelho no versículo 

35 do capítulo 24 “O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar”.  

Foi preciso reconhecer, todavia, que o discurso teológico é, muitas vezes, avesso ao 

discurso científico, incorporado pelas ciências naturais e humanas, como disse White Jr 

(1967), entretanto, apesar de ser um historiador não cristão sua oposição encontrou suporte no 

discurso do teólogo evangélico Schaeffer (1976) que endossou suas ideias quanto à 

responsabilidade do Cristianismo quanto aos problemas ambientais criados pelo homem e o 

compromisso da igreja cristã de promover uma re(leitura) da Bíblia sob a perspectiva 

ecológica, entendendo o que precisa ser feito para mudar estes axiomas. A conclusão é de que 

só a partir de uma nova consciência ecológica da humanidade, como disse Herculano (2000), 

a crise poderá ser resolvida. 
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 Ficou notabilizado o fato de que a Igreja Batista, objeto empírico de estudo desta 

pesquisa, através da exposição de vários exemplos, está participando do processo de formação 

de uma consciência ambiental fomentando a sensibilização de seus fieis através de palestras 

ambientais, estudos bíblicos e projetos sociais na Paraíba e no Brasil. 

Para que estes fatos viessem à existência foi preciso, conforme diria Foucault (1972) 

atravessar a espessura de um discurso para encontrar o que permanece silenciosamente aquém 

dele. Reconheceu-se a presença da CBB na literatura batista produzida pela JUERP, órgão 

editorial da CBB desde 1976 quando esta produziu o livro de Francis Schaeffer intitulado 

“Poluição e a Morte do Homem: Uma perspectiva Cristã da Ecologia”. 

Foram escolhidas três das Igrejas Batistas da cidade de Cabedelo por estarem estas 

utilizando o material disponibilizado pela CBB, através da UFMBB e da JUERP, e por terem 

pastores e líderes conscientes de sua responsabilidade social e partícipes da Teologia que, 

segundo alguns autores, se apresenta para o século XXI: a Eco(Teo)logia, não apenas como 

uma Teologia em tons verdes, mas, uma Teologia que incentiva a igreja em sua missão 

integral. 

Diante de um vasto campo metodológico foram selecionados a pesquisa bibliográfica 

e documental, a observação, o registro imagético e fotográfico e a análise de discurso, 

vivenciada sob a perspectiva social de Foucault, para dar subsídios ao conhecimento de que o 

discurso teológico contribui para a formação de uma nova consciência ecológica e a 

construção de ações que viabilizem a melhoria da qualidade de vida em meio à comunidade 

batista da cidade de Cabedelo, PB.  

 O resultado da pesquisa teórica, empírica e analítica encontrou suporte teórico nos 

estudos feitos por Michel Foucault para a análise dos discursos imagéticos, da oralidade e da 

escrita e mostrou que o discurso teológico ambiental têm contribuído para a formação de uma 

nova consciência ecológica e desencadeia ações educativas por parte da comunidade batista, 

apesar de apresentar uma representatividade pequena diante do universo eclesiástico batista 

brasileiro. 

A grande recompensa de uma pesquisa como esta foi compreender, como diria 

Foucault que “o saber não está investido somente em demonstrações, pode estar também em 

ficções, reflexões, narrativas, regulamentos institucionais, decisões políticas.” (Foucault, 

1972, p. 222) 
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A pesquisa apontou para a existência de literatura teológica em fase de expansão 

quanto às questões ambientais e verificou algumas ações da igreja batista que disseminam 

uma ética ambiental voltada para a conscientização da comunidade. 

Depois de tantas páginas escritas conjugando tantos discursos internalizados, por 

vezes homogêneos, por vezes heterogêneos, poderia ser dito que estamos longe, como diria o 

próprio Foucalt (1972) de ter arrolado todo o universo deste discurso. 

O esperado é continuar possibilitando o diálogo entre Ecologia e Teologia junto à 

comunidade batista de Cabedelo, PB, dando suporte para uma participação comunitária 

democrática e o desenvolvimento de novas atitudes de respeito para uma cooperação com a 

natureza a níveis locais, nacionais e globais com o propósito de envolver a comunidade batista 

de Cabedelo, PB, na preservação e conservação do nosso planeta através da promoção de 

conferências e palestras relacionadas às questões ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

REFERÊNCIAS 

AGNOL, Renan Dall’. Salvar a Terra: a contribuição da Teologia para a ética do cuidado na 

ecologia. X Salão de Iniciação Científica – PUCRS, 2009. Disponível em 

http://www.pucrs.br. Acesso em 30 mar 2010. 

ALDRIGUE, Ana Cristina e ALVES, Eliane Ferraz (organizadoras). Diálogos Heterogêneos. 

João Pessoa: Editora Universitária UFPB, 2004, 

ANDRADE, Maristela Oliveira de. Diálogo de Saberes: Em busca de uma epistemologia 

ambiental. In: Meio Ambiente e Desenvolvimento: Bases para uma formação 

interdisciplinar. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2008. 

BAPTISTA, Paulo Agostinho Nogueira.  Diálogo e ecologia. A teologia teoantropocósmica 

de Leonardo Boff. REB - Revista Eclesiástica Brasileira. Disponível em 

http://www.franciscanos.org.br em 2001. Acesso em 07 abr 2010. 

BARBOSA, Silas Dias. A crise ambiental e a falta de espiritualidade. Disponível em 

tudoverde.org.br. Acesso em 02 set 2010. 

BERKHOF, Louis. Teologia Sistemática. Campinas: Luz para o Caminho, 1990. 

BIRCH, C. apud Damião, Paulo. Uma perspectiva cristã da ecologia. In: Fé e Missão: 

Reflexões sobre o engajamento bíblico e missionário da igreja. Disponível em 

http://missao.info/2007/10/16/uma-perspectiva-crista-da-ecologia/ Acesso em 19 set 2010 

BOFF, Leonardo. Ética da Vida. Editora Letra Viva, 1999. 

_____ Saber Cuidar: Ética do humano, compaixão pela terra. Petrópolis: Vozes, 1999. 

_____ Espiritualidade. In: Meio Ambiente no Século 21. Rio de Janeiro: Sextante, 2003. 

_____ Ética e Eco-Espiritualidade. Campinas: Verus Editora, 2003.  

BRANDÃO, Helena Hathsue Nagamine. Analisando o discurso. Museu da Língua 

Portuguesa: Estação da Luz. Disponível em http://www.poiesis.org.br em 2004. Acesso em 30 

set 2010. 

http://www.pucrs.br/
http://www.franciscanos.org.br/
http://missao.info/2007/10/16/uma-perspectiva-crista-da-ecologia/
http://missao.info/
http://missao.info/2007/10/16/uma-perspectiva-crista-da-ecologia/
http://www.poiesis.org.br/


154 

 

CARRIKER, Timóteo. Missão Integral – Uma Teologia Bíblica. São Paulo: Editora SEPAL, 

1992. 

__________ Missões na Bíblia. São Paulo: Editora Vida Nova, 1992. 

__________ Fé e Missão: Reflexões sobre o engajamento bíblico e missionário da igreja. 

Disponível em http://missao.info. Acesso em 04 fev 2011. 

CARTA DA TERRA: Valores e Princípios para um Futuro Sustentável. Secretaria do Meio 

Ambiente. Prefeitura de Cuiabá, 2000 

Catecismo da Igreja Católica, n. 2415. Disponível em www.ecclesia.pt/catecismo. Acesso em 

12 fev 2011.  

CAVALCANTI, Robinson. A redenção da cultura. Disponível em 

http://www.ultimato.com.br em 2000. Acesso em 30 mar 2011. 

CÉSAR, Juliana Lenz.  Teologia e Ecologia: queda de braço ou mãos dadas? Disponível em 

http://igrejalibertas.org/textos/boletim_CPL_12_07_09.pdf. Acesso em 07 abr 2011. 

CHRISTOFFERSEN, Martin Lindsey.  Evolução, Religião e Ambiente (Evolution, Religion 

and Environment) - Doi: 10.5752/P.2175-5841.2010v8n17p109. Horizonte, Vol. 8, Nº. 17 - 

Abr./Jun. 2010 - Dossiê: Biodiversidade, Política e Religião (2010). Acesso em 02 set 2011. 

COSTA JÚNIOR, Josias. A teologia trinitária em Jürgen Moltmann. Disponível em 

ibict.metodista.br/tedeSimplificado/tde.../processaArquivo.php?...296 em 2010. Acesso em 19 

set 2011. 

ECCLESIA IN AMERICA, n. 25. Exortação Apostólica Pós-Sinodal. Disponível em 

www.revistamissoes.org.br. Acesso em 30 set 2011. 

FERNANDES, Cleudemar Alves.  Análise do discurso: reflexões introdutórias. 2ª ed. São 

Carlos: Claraluz, 2007.  

FOUCAULT, Michel A arqueologia do saber/tradução de Luiz Felipe Baeta Neves, revisão 

de Lígia Vassalo/Petrópolis, Vozes, Lisboa, Centro do Livro Brasileiro, 1972 

http://missao.info/
http://missao.info/
http://www.ecclesia.pt/catecismo
http://www.ultimato.com.br/
http://igrejalibertas.org/textos/boletim_CPL_12_07_09.pdf
http://ibict.metodista.br/tedeSimplificado/tde_busca/processaArquivo.php?codArquivo=296
http://www.revistamissoes.org.br/


155 

 

_____ As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas/tradução de Salma 

Tannus Michael – 8ª edição – São Paulo: Martins Fontes, 1999. – (Coleção tópicos)  

______ A ordem do discurso/tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio, São Paulo, 

Edições Loyola, 19º edição, 2009 

GENEBRA, Bíblia de Estudo de. São Paulo: Editora Cultura Cristã, 1995. 

GIODA, Adriana. Problemas Ambientais: Temos consciência da influência dos mesmos em 

nossa vida? Disponível em (http://www.terrabrasil.org.br) em 2011. Acesso em 02 fev 2010. 

GIORDANI, Igino. “FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE”. Disponível em 

www.fadisp.com.br/.../5.2_Funcao_Social_da_Propriedade.pdf em 2010. Acesso em 12 fev 

2010. 

GRISI, Breno Machado. Sistemas de Meio Ambiente e Proteção Ambiental. In: Meio 

Ambiente e Desenvolvimento: Bases para uma formação interdisciplinar. João Pessoa: 

Editora Universitária da UFPB, 2008. 

HARRIS, Peter. A Rocha: Uma comunidade evangélica lutando pela conservação do meio 

ambiente. São Paulo: ABU Editora, 2001. 

HERCULANO, Selene C. Elementos para um debate sobre a Interdisciplinaridade. In: Meio 

Ambiente: Questões Conceituais. Niterói: Pós Graduação em Ciências Ambientais da UFF: 

RioCor, 2000. 

HOUSE, R. Paul. Teologia do Antigo Testamento. São Paulo: Editora Vida, 2005. 

JUERP, Revistas Compromisso, Rio de Janeiro: 2007. 

_____ Revistas Compromisso, Rio de Janeiro: 2010. 

KIDNER, Derek. Gênesis: Introdução e Comentário. São Paulo: Vida Nova, 2004. 

LANDERS, John M. Religiões Mundiais. Rio de Janeiro: JUERP, 1986.  

LIDÓRIO, Gedeon. O mal na ecologia. Disponível em http://www.irmaos.com. Acesso em 

30 mar 2010. 

http://www.terrabrasil.org.br/
http://www.fadisp.com.br/download/5.2_Funcao_Social_da_Propriedade.pdf
http://www.fadisp.com.br/.../5.2_Funcao_Social_da_Propriedade.pdf%20em%202010
http://www.irmaos.com/


156 

 

LIMA, Gustavo Ferreira da Costa. A diferenciação do campo da EA no Brasil: Concepções, 

Identidades e Disputas. In: Teorias e Práticas em Educação Ambiental. Mossoró, RN: 

UERN, 2009. 

LINS FILHO, Pr. Isaias Andrade. Vida Plena e Meio Ambiente. Primeira Igreja Batista de 

Campo Grande, RJ. Disponível em http://www.pibcgrj.org.br. Acesso em 07 abr 2010. 

LOPES, Augustus Nicodemus Gomes.  Ecologia: Uma Perspectiva Cristã-Reformada. 

Disponível em http://www.mackenzie.br. Acesso em 02 set 2010. 

LOPES JR, Orivaldo Pimentel. Ser Humano e Natureza na Teologia Cristã: Quando fizestes a 

um lençol freático, a mim me fizestes. Dossiê: Biodiversidade, Política e Religião.  

Horizonte, Belo Horizonte, v. 8, n. 17, p.79-87, abr./jun. 2010. Acesso em 19 set 2010. 

MAÇANEIRO, Marcial. Religiões, Ecologia e Sustentabilidade . Disponível em 

www.itesc.ecumenismo.com/bibliovirtual/artigos/Marcialprologo.htm. Acesso em 25 set 

2010.  

MARSHALL, Howard I. Teologia do Novo Testamento: diversos testemunhos, um só 

evangelho. São Paulo: Vida Nova, 2007. 

MOLTMANN, J. Deus na Criação – Doutrina Ecológica da Criação. Petrópolis: Vozes, 

1993. 

MURAD, Afonso. O Núcleo da Ecoteologia e a Unidade da Experiência. Disponível em 

www2.pucpr.br. Acesso em 30 set 2010. 

_____ Ecologia e Fé. Disponível em ecologiaefe.blogspot.com/2009. Acesso em 04 fev 2011. 

OLIVEIRA, Paulo F., Uma Sinfonia para a Vida. São Paulo: ABU Editora, 1994. 

ORLANDI, Eni P. Discurso e leitura. Campinas: Cortez/Editora da Unicamp, 1988. 

PADILHA, C. René. O que é Missão Integral? Viçosa: Editora Ultimato, 2009. 

PELIZZOLI, M. L. Correntes da Ética Ambiental. Petrópolis: Editora Vozes, 2003. 

http://www.pibcgrj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=168:vida-plena-e-meio-ambiente-&catid=30:noticias-gerais&lang=pt
http://www.mackenzie.br/
http://www.itesc.ecumenismo.com/bibliovirtual/artigos/Marcialprologo.htm
http://www.itesc.ecumenismo.com/bibliovirtual/artigos/Marcialprologo.htm
http://www.itesc.ecumenismo.com/bibliovirtual/artigos/Marcialprologo.htm
http://www2.pucpr.br/reol/index.php/PISTIS?dd1=2714&dd99=pdf


157 

 

RAVARA, Valter. Promovendo o desenvolvimento social e ambiental. Disponível em 

http://www.ig128.org.br/. Acesso em 12 fev 2011. 

REIMER, Haroldo. Paz na Criação de Deus – Esperança e Compromisso. Estudos 

Teológicos São Leopoldo v. 51 n. 1 p. 138-156 jan./jun. 2011. Disponível em 

http://www.est.edu.br/periodicos. Acesso em 02 set 2011. 

REIMER, Ivoni Richter. Criação e Bíblia. In: Curso de Verão Ano XX: Ecologia: Cuidar da 

Vida e da Integridade da Criação. São Paulo: CESEP: Paulus, 2006. 

RERUM NOVARUM: Carta Encíclica de Sua Santidade o Papa Leão XIII. Centesimus 

Annus, n. 38). 5ª Ed. São Paulo: Edições Paulinas, 1978.  

SCHAEFFER, Francis, Poluição e a Morte do Homem – Uma perspectiva Cristã da 

Ecologia. Rio de Janeiro: Juerp, 1976. 

SECONDIN, Bruno. “Espiritualidade”: a história de uma palavra. In: Espiritualidade em 

diálogo, novos cenários da experiência espiritual, São Paulo: Paulinas, 2005, pp. 27-40.  

STOTT, John. A Missão Cristã no Mundo Moderno. Viçosa: Ultimato, 2010. 

SUSIN, Frei Carlos. O que liturgia tem a ver com ecologia? Disponível em 

http://www.revistadeliturgia.com.br/revista.php?idsecao=31&id_revista=20&secao=true. 

Acesso em 30 mar 2011. 

THOMPSON, Bíblia de Referência. Edição Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 1990.  

VASCONCELOS, Eymard Mourão (org). A Espiritualidade no Trabalho em Saúde. São 

Paulo: Hucitec, 2006 

VIDAL, Vera. Filosofia, Ética e Meio Ambiente. In: Filosofia e Natureza. São Cristóvão: 

Editora da UFS, 2008. 

VIRKLER, Henry A. Hermenêutica Avançada: Princípios e Processos de Interpretação 

Bíblica. São Paulo: Editora Vida, 2001. 

http://www.ig128.org.br/
http://www.est.edu.br/periodicos/index.php/estudos_teologicos/article/viewFile/183/208
http://www.revistadeliturgia.com.br/revista.php?idsecao=31&id_revista=20&secao=true


158 

 

VISÃO MISSIONÁRIA. Revista. Rio de Janeiro: União Feminina Missionária Batista 

Brasileira, 2011. 

VON RAD, G., Teologia do Antigo Testamento, Volume I. São Paulo: Editora Aste, 1973. 

WEBER, Renée. Tradução de Gilson Cesar Cardoso de Sousa. Diálogos com Cientistas e 

Sábios: A busca da Unidade. São Paulo: Editora Cultrix, 1995. 

WHITE JR, Lynn. (Tradução: Loreley Garcia). As raízes históricas de nossa crise ecológica. 

In: Milenarismos e Utopias: A busca do Quinto Império. João Pessoa: Ed. Manufatura, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

Catecismo Católico 

 §2401 Não roubarás (Ex 20,15; Cf Dt 5,19). Não roubarás (Mt 19,18). O sétimo 

mandamento proíbe tomar ou reter injustamente os bens do próximo ou lesá-lo, de 

qualquer modo, nos mesmos bens. Prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens 

terrestres e dos frutos do trabalho dos homens. Exige, em vista do bem comum, o respeito 

à destinação universal dos bens e ao direito de propriedade privada. A vida cristã procura 

ordenar para Deus e para a caridade fraterna os bens deste mundo. 

 §2402 A destinação universal e a propriedade privada dos bens No começo, Deus 

confiou a terra e seus recursos à administração comum da humanidade, para que cuidasse 

dela, a dominasse por seu trabalho e dela desfrutasse. Os bens da criação são destinados a 

todo o gênero humano. A terra está, contudo, repartida entre os homens para garantir a 

segurança de sua vida, exposta à penúria e ameaçada pela violência. A apropriação dos 

bens é legítima para garantir a liberdade e a dignidade das pessoas, para ajudar cada um a 

prover suas necessidades fundamentais e as daqueles de quem está encarregado. Deve 

também permitir que se manifeste uma solidariedade natural entre os homens. 

 §2403 O direito à propriedade privada, adquirida ou recebida de modo justo, não abole 

a doação original da terra ao conjunto da humanidade. A destinação universal dos bens 

continua primordial, mesmo se a promoção do bem comum exige o respeito pela 

propriedade privada, pelo respectivo direito e exercício. 
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Carta de Niterói 

Nós, batistas brasileiros, reunidos na cidade de Niterói (RJ), em 

janeiro de 2011 

CREMOS que 

 

o Universo e o ser humano foram criados por Deus para a sua 

glória; 

a vida e o Universo, em todos os sentidos, foram dados ao ser 

humano como um presente de Deus; 

 

o Universo foi dado ao ser humano para a sua morada, sustento e 

para o desenvolvimento de sua história de vida; 

 

o ser humano foi criado como um ser livre, mas, ao mesmo tempo, 

dependente da soberania de Deus; 

 

Deus delegou ao ser humano a gestão sábia, criativa e sustentável 

de sua vida e da natureza; 

depois da queda e rebeldia após a criação, o ser humano 

desvirtuou-se dos propósitos divinos da criação e passou a gerir 

sem sabedoria a sua vida e a natureza, sem se preocupar com a 

sua sustentabilidade; 

 

que o Evangelho de Jesus Cristo traz não somente a restauração 

espiritual do ser humano, mas uma nova vida e esperança à 

humanidade; 

 

que os ideais do Evangelho de Jesus Cristo recuperam os ideais 

originais da criação reconciliando-a com o Criador. 

 

Neste sentido, DECLARAMOS que 
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ao longo da história, o ser humano ultrapassou os limites da 

gestão sustentável da natureza e que, por conta dessa atitude, o 

Planeta Terra está em perigo; 

 

já não é possível mais o ser humano continuar a ser um 

consumidor da realidade, da vida e do Planeta Terra; 

 

os dilemas ambientais e ecológicos não afetam apenas o cosmos, 

mas também a natureza humana e, neste sentido, o ser humano 

como um micro-cosmo também tem prejudicado a sua saúde 

física, mental-emocional, social e espiritual pelo inconsequente e 

imediatista estilo de vida adotado; 

 

os cristãos, em geral, têm se preocupado mais com a redenção 

espiritual do ser humano, nem sempre considerando o ser humano 

e a vida em todos os seus aspectos. 

 

Por fim, CONCLAMAMOS que 

os cristãos de toda a Terra busquem compreender que o 

Evangelho todo é para todo o ser humano e para o ser humano 

todo, incluindo a sustentabilidade da vida humana e da natureza; 

 

cada ser humano assuma o compromisso de cuidar com 

sabedoria, criatividade e sustentabilidade de sua vida, de seus 

relacionamentos e da natureza; 

 

os empresários assumam o compromisso de participar da 

preservação do ambiente em seus mais variados aspectos – social, 

ecológico, distribuição justa de bens e oportunidades para todos; 

 

os empreendimentos imobiliários sejam planejados e executados 
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de modo a preservar o meio ambiente e a transformar o Planeta 

Terra numa habitação segura para a vida humana; 

 

que a educação ambiental e para a vida seja incluída na formação 

do sujeito histórico desde a sua infância em nossa Nação. 

 

as autoridades governamentais, em todos os níveis, lutem contra a 

inépcia, a corrupção, o imediatismo, estabelecendo legislação 

sábia, séria e respeitosa à vida humana, à preservação e 

ocupação do meio ambiente; 

as autoridades assumam com seriedade o papel de agente 

fiscalizador do uso sustentável da natureza de modo a preservar 

também a vida humana, evitando assim os desastres ambientais 

como os que ultimamente temos sofrido. 

 

Tudo isto para que conquistemos a VIDA PLENA E O MEIO 

AMBIENTE. 

 

Niterói (RJ), 91ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira, 25 

de janeiro de 2011 

Comissão da Carta de Niterói 

Mere Márcia Prado Bello 

Norton Riker Lages 

Lourenço Stelio Rega (relator) 
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Citações Bíblicas 

 

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 o réptil que se 

move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher 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. 

E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra; e 

toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a 

toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para 
mantimento; e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom; e foi a tarde e a 

manhã, o dia sexto. (Gênesis 1.26-31). 
Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste; Que é o homem mortal 

para que te lembres dele? e o filho do homem, para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os 

anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos; 

tudo puseste debaixo de seus pés: Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, As aves dos 

céus, e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão 

admirável é o teu nome sobre toda a terra” (Salmo 8.3-9) 

LOUVAI ao Senhor, porque ele é bom; porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos 

deuses; porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores; porque a sua 

benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas; porque a sua benignidade dura para 
sempre. Aquele que por entendimento fez os céus; porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele 

que estendeu a terra sobre as águas; porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os 

grandes luminares; porque a sua benignidade dura para sempre; O sol para governar de dia; porque a sua 

benignidade dura para sempre; A lua e as estrelas para presidirem à noite; porque a sua benignidade dura 

para sempre; O que feriu o Egito nos seus primogênitos; porque a sua benignidade dura para sempre; E 

tirou a Israel do meio deles; porque a sua benignidade dura para sempre; Com mão forte, e com braço 

estendido; porque a sua benignidade dura para sempre; Aquele que dividiu o Mar Vermelho em duas 

partes; porque a sua benignidade dura para sempre; E fez passar Israel pelo meio dele; porque a sua 

benignidade dura para sempre; Mas derrubou a Faraó com o seu exército no Mar Vermelho; porque a sua 

benignidade dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto; porque a sua benignidade dura 

para sempre; Aquele que feriu os grandes reis; porque a sua benignidade dura para sempre; E matou reis 

famosos; porque a sua benignidade dura para sempre; Siom, rei dos amorreus; porque a sua benignidade 
dura para sempre; E Ogue, rei de Basã; porque a sua benignidade dura para sempre; E deu a terra deles 

em herança; porque a sua benignidade dura para sempre; E mesmo em herança a Israel, seu servo; porque 

a sua benignidade dura para sempre; Que se lembrou da nossa baixeza; porque a sua benignidade dura 

para sempre; E nos remiu dos nossos inimigos; porque a sua benignidade dura para sempre. (Salmo 

136.1-24) 

Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor; endireitai no ermo vereda a nosso Deus. 

Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro será abatido; e o que é torcido se endireitará, e 

o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente a verá, pois a 

boca do Senhor o disse. (Isaías 40.3-5) 

E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão e o 

animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus 
filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da 

áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em 

todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o 

mar. (Isaías 11.6-9) 

DEPOIS disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o 

oriente; porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da 

casa, ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo 

caminho de fora, até à porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente e eis que corriam as águas do 

lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir; e mediu mil côvados, 

e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais mil côvados, e me fez 

passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos; e outra vez mediu mil, e me fez passar pelas águas 

que me davam pelos lombos. E mediu mais mil, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as 
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águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: 

Viste isto, filho do homem? Então levou-me, e me fez voltar para a margem do rio. E, tendo eu voltado, 

eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: 

Estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar; e, sendo levadas ao mar, 

as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda a criatura vivente que passar por onde quer que entrarem 

estes rios viverá; e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá 

tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele; desde 

Engedi até En-Eglaim haverá lugar para estender as redes; o seu peixe, segundo a sua espécie, será como 

o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão 
saudáveis; serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a 

sorte de árvore que dá fruto para se comer; não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto; nos seus meses 

produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário; e o seu fruto servirá de comida e a sua 

folha de remédio. (Ezequiel 47.1-12) 

Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados; os montes e os outeiros romperão em cântico diante 

de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. (Isaías 55.12). 

E dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no  

evangelho (Marcos 1.15) 

E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão (Lucas 19.9) 

E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, 

cheio de graça e de verdade. (João 14.1) 

E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles 
morreu e ressuscitou. (2 Coríntios 5.15) 

Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na 

carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim (Gálatas 2.20) 

Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado; mas, quanto a viver, vive para Deus. 

(Romanos 6.10) 

O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação; Porque nele foram criadas todas as 

coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam 

principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas 

as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio e o primogênito dentre os 

mortos, para que em tudo tenha a preeminência. (Colossenses 1.15-18) 

Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o 
império, e toda a potestade e força. (1 Coríntios 15.24) 

Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. (Romanos 8.22) 

E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não 

existe. (Apocalípse 21.1). 

 

ASSIM os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a 

obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito. E abençoou Deus o dia 

sétimo, e o santificou; porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Gênesis 2.1-3 

 

E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, Mas da 

árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás; porque no dia em que dela comeres, 

certamente morrerás. Gênesis 2.16-17  
 

NO princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do 

abismo; e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1.1-2 

 

E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as 

coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. 

Colossenses 1.20 

 

  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 o réptil que se 

move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher 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. 
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Gênesis 1.26-28 

 

 E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra; e 

toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento.Gênesis 1.29 

 

E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho 

do homem até do sábado é Senhor (Marcos 2.27,28) 

 

Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas; foi aquele que faz sair o exército delas 

segundo o seu número; ele as chama a todas pelos seus nomes; por causa da grandeza das suas forças, e 

porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel: O meu 

caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não 

ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É 
inescrutável o seu entendimento. (Isaías 40.26-28) 

 

Porque eis aqui o que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem  qual seja o seu pensamento, o 

que faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra; o Senhor, o Deus dos Exércitos, é o seu nome. 

Amós 4.1 

 

Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de 

eternidade a eternidade, tu és Deus. 

Salmo 90.2 

 

Eles perecerão, mas tu permanecerás; todos eles se envelhecerão como um vestido; como roupa os 

mudarás, e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. 
Salmo 102.26-27 

 

O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos 

por mãos de homens; 

Atos 17.24 

 

Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa 

medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do 

Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse 

entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o 

caminho do entendimento? Isaías 40.12-14 
 

Ele fez a terra com o seu poder; ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria, e com a sua inteligência 

estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de águas no céu, e faz subir os vapores da 

extremidade da terra; faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo o homem 

é embrutecido no seu conhecimento; envergonha-se todo o fundidor da sua imagem de escultura; porque 

sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Vaidade são, obra de enganos: no tempo da sua 

visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes aquele que é a porção de Jacó; porque ele é o que 

formou tudo, e Israel é a vara da sua herança: Senhor dos Exércitos é o seu nome. (Jeremias 10.12-16) 

 

Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 

João 1.3 
 

A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, os formei, e também os 

fiz. 

Isaías 43.7 

 

Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a 

criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. 

Romanos 1.25 

 

Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. 
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I Co 11.9 

 

Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam 

tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. 

Colossenses 1.16 

 

Só tu és Senhor; tu fizeste o céu, o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os 

mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos; e o exército dos céus te adora. 

Neemias 9.6 
 

Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, e os estendeu, e espraiou a terra, e a tudo quanto produz; 

que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. 

Isaías 42.5 

 

Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e a fez; ele a confirmou, 

não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada: Eu sou o Senhor e não há outro. 

Isaías 45.18 

 

Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder; porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade 

são e foram criadas. 

Apocalipse 4.11 
 

E jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela 

há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora; 

Apocalipse 10.6 

 

Quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore, ou no chão, com passarinhos, ou ovos, e 

a mãe posta sobre os passarinhos, ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes; Deixarás ir 

livremente a mãe, e os filhotes tomarás para ti; para que te vá bem e para que prolongues os teus dias. 

Deuteronômio 22.6-7 
 

E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, 

assim eu ajuntei a toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. 

 Isaías 10.14 

 

Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu 

arvoredo, colocando nele o machado, porque dele comerás; pois que não o cortarás (pois o arvoredo do 

campo é mantimento para o homem), para empregar no cerco. Mas as árvores que souberes que não são 

árvores de alimento, destruí-las-ás e cortá-las-ás; e contra a cidade que guerrear contra ti edificarás 
baluartes, até que esta seja vencida. 

Deuteronômio 20.19-20 

 

E entre as tuas armas terás uma pá; e será que, quando estiveres assentado, fora, então com ela cavarás e, 

virando-te, cobrirás o que defecaste. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio de teu arraial, para te 

livrar, e entregar a ti os teus inimigos; pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia 

em ti, e se aparte de ti. Não entregarás a seu senhor o servo que, tendo fugido dele, se acolher a ti 

 

Deuteronômio 23.13-15 

 

Quando deu peso ao vento, e tomou a medida das águas; Quando prescreveu leis para a chuva e caminho 
para o relâmpago dos trovões; 

Jó 28.25,26 

 

 O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então, e antes de suas obras. Desde a 

eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui 

gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem 

assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o 

princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a 
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face do abismo; Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, Quando fixava 

ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos 

da terra.Então eu estava com ele na obra; e eu era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em 

todo o tempo; Regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos 

homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus 

caminhos. Ouvi a instrução, e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, 

velando às minhas portas cada dia, esperando às ombreiras da minha entrada.Porque o que me achar, 

achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma; 

todos os que me odeiam amam a morte. 
Provérbios 8.22-36  

 

  Tu, que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes 

Salmo 104.10 

 

Procurai o que faz o sete-estrêlo e o órion e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como 

a noite, que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra; o Senhor é o seu nome. O que promove 

súbita destruição contra o forte; de modo que venha a destruição contra a fortaleza. 

Amós 5.8-9 

 

E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências; haverá também coisas espantosas, 

e grandes sinais do céu. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas; e na terra angústia das nações, em 
perplexidade pelo bramido  do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das 

coisas que sobrevirão ao mundo; porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Lucas 21:11,25,26 

 
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já  passaram; eis que tudo se fez 

novo. 

2Co 5.17 

 
Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam  tronos, 

sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele 

Cl 1.16 

Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, De 

tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão 

nos céus como as que estão na terra; 
Ef 1.9-10 

 

E ao anjo da igreja que está em Laodicéia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o 

princípio da criação de Deus: 

Ap 3.14 

 

Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho 

que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou 

feito ministro. 

Cl 1.23 

 

E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do 
Espírito Santo. 

1Ts 1.6 

 

SEDE meus imitadores, como também eu de Cristo 

1Co 11.1 

Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à 

medida da estatura completa de Cristo, 

Ef 4.13 

 

E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos, e disse-lhes: Passemos para o 

outro lado do lago. E partiram.E, navegando eles, adormeceu; e sobreveio uma tempestade de vento no 
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lago, e enchiam-se de água, estando em perigo.E, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, 

Mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água; e cessaram, e fez-se 

bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: 

Quem é este, que até aos ventos e à água manda, e lhe obedecem? 

Lc 8.22-25 

 

 E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a 

podiam tirar, pela multidão dos peixes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para terra, cheia de cento e 

cinqüenta e três grandes peixes e, sendo tantos, não se rompeu a rede. 
Jo 21.6,11 

 

Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de 

vós o seu boi, ou jumento, e não o leva a beber? 

Lc 13.15 

Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória 

dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até 

agora. 

 Romanos 8.21-22 

Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez 

novo. 

2 Coríntios 5.17  
 

AMADOS, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso 

ânimo sincero; Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e 

do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos 

dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, E dizendo: Onde está a 

promessa da sua vinda? porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o 

princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade 

existiram os céus, e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o 

mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma 

palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens 

ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos 
como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; mas é longânimo 

para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do 

Senhor virá como o ladrão de noite; no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, 

ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas 

coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato, e piedade, Aguardando, e apressando-vos para a vinda 

do dia de Deus, em que os céus, em fogo se desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão? 

 

2 Pe 3.1-12 

 

Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 

 

2Pe 3.13 
 

E VI um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não 

existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma 

esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de 

Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e 

será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem 

clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: 

Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve; porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E 

disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, 

de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas; e eu serei seu Deus, e 

ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos 
fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com 

fogo e enxofre; o que é a segunda morte. E veio a mim um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias 

das últimas sete pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E 



170 

 

levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de 

Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus; e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como 

a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com doze portas, e nas 

portas doze anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Do 

lado do levante tinha três portas, do lado do norte, três portas, do lado do sul, três portas, do lado do 

poente, três portas. E o muro da cidade tinha doze fundamentos, e neles os nomes dos doze apóstolos do 

Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro, para medir a cidade, e as suas portas, e o 

seu muro. E a cidade estava situada em quadrado; e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E 

mediu a cidade com a cana até doze mil estádios; e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E 
mediu o seu muro, de cento e quarenta e quatro côvados, conforme à medida de homem, que é a de um 

anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os 

fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era 

jaspe; o segundo, safira; o terceiro, calcedônia; o quarto, esmeralda; O quinto, sardônica; o sexto, sárdio; 

o sétimo, crisólito; o oitavo, berilo; o nono, topázio; o décimo, crisópraso; o undécimo, jacinto; o 

duodécimo, ametista. E as doze portas eram doze pérolas; cada uma das portas era uma pérola; e a praça 

da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor 

Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela 

resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos 

salvos andarão à sua luz; e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se 

fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela 

coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira; mas só os que estão inscritos no livro da 
vida do Cordeiro. 

Ap 21 

 

E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, 

palha, A obra de cada um se manifestará; na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta; 

e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse 

receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento; mas o tal será salvo, todavia como 

pelo fogo. 

1Co 3.12-15 

 

 
Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a 

carne; e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. 

Gn 9.15 

 

Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude  alguma, mas sim o ser uma 

nova criatura. 

Gl 6.15 

 

 

 

 

 

 

 

 


