04/12/2013

O que a Bíblia diz sobre a
preservação do ambiente?

Responsabilidade cristã
com a Criação

Não encontramos na Bíblia uma
preocupação ecológica.

Seminário Galo Verde – 07/09/2013

Outros tempos e contextos,
outras perguntas.

O trabalho no tempo da Bíblia era
predominantemente braçal

Não se compara com hoje...

Fonte: iLumina
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As sociedades antigas não poluíam?
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Perigos do uso da Bíblia
... tenha ele domínio sobre os peixes do mar,
sobre as aves dos céus, sobre os animais
domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os
répteis que rastejam pela terra (Gn 1.26).
... enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os
peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre
todo animal que rasteja pela terra (1.28)

Princípios bíblicos

Perigos do uso da Bíblia
• Pois eis que eu crio novos céus e nova terra; e
não haverá lembrança das coisas passadas,
jamais haverá memória delas (Is 65.17)
• Virá (...) o Dia do Senhor, no qual os céus
passarão com estrepitoso estrondo, e os
elementos se desfarão abrasados; também a
terra e as obras que nela existem serão atingidas.
Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos
novos céus e nova terra, nos quais habita justiça
(2 Pe 3.10,13).

“No princípio, criou Deus os
céus e a terra”.

Relatos da criação:
1. Gênesis 1.1-2.3
2. Gênesis 2.4-25
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Esquemas do relato de Gn 1
• O relato da palavra: “e disse Deus: haja...”

Esquemas do relato de Gn 1
• A denominação: “e chamou Deus de...”

• A constatação da execução: “e houve luz”
• O relato da ação: “e fez Deus”

• A contagem dos dias: “e deu-se manhã...
um dia”

• Fórmula de aprovação: “E Deus viu que era
bom”
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“a terra faça brotar”

“A terra produza”

Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que
era muito bom.

Façamos o ser humano à nossa
imagem e semelhança

O domínio do ser humano deve
corresponder ao domínio de Deus

O Senhor Deus modelou o ser humano
com pó da terra

Princípios bíblicos
1) Deus criou tudo:

’adam (Adão):
criatura da terra

- No princípio, criou Deus os céus e a terra
- creio em Deus pai, todo poderoso, criador do
céu e da terra

’adamah: terra
do campo
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Princípios bíblicos

Princípios bíblicos

2) A criação é boa:

3) A terra pertence a Deus:

- ... e viu Deus que tudo era muito bom!

- Ao SENHOR pertence a terra e tudo o que nela
se contém, o mundo e os que nele habitam
(Salmo 24.1)

Princípios bíblicos
4) O ser humano é criado à imagem de Deus:

Princípios bíblicos
5) O ser humano representa o
poderio/senhorio de Deus:

- ... Homem e mulher os criou
- A dominação humana deve corresponder à
dominação de Deus: à serviço da vida!

Princípios bíblicos
6) Ao ser humano cabe a tarefa de
preservar o ambiente:

Criação: um louvor a Deus
A criação é um tema pertencente ao âmbito
do louvor a Deus.

Tomou, pois, o SENHOR Deus ao homem e
o colocou no jardim do Éden para o
cultivar e o guardar (Gn 2.15)
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