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A NOSSA FÉ 
E POLUIÇÃO 
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POR QUE ADERIR À 
REBELIÃO DE PLÁSTICO 
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Os cristãos estão cada vez mais conscientes do meio ambiente e 
estão redescobrindo o chamado das Sagradas Escrituras para 
serem administradores da criação e para viver em harmonia com a 
criação da qual somos parte.

Muitas pessoas procuram uma espiritualidade mais holística 
que nos leve a viver em harmonia com a criação; encontramos 
iniciativas contemporâneas em todas as denominações, lideradas 
por muitos grupos de fé, para redescobrir os antigos ensinamentos 
da nossa fé, a fim de nos conectarmos novamente com a criação. 
Essas iniciativas fornecem meios significativos para que as 
pessoas sejam consistentes com sua fé em Deus e suas convicções 
religiosas, levando vidas que estejam mais em consonância com 
as necessidades do nosso planeta e apontem para o cuidado do 
seu futuro seguindo os fundamentos da responsabilidade cristã 
pela criação.

Embora muitas dessas iniciativas se concentrem nas mudanças 
climáticas, que é muito urgente e importante, a crise que envolve 
o lixo plástico tem a mesma urgência, e nosso objetivo com esta 
campanha é promover que os cristãos se envolvam mais.

A quantidade de plástico que usamos tem aumentado 
terrivelmente ao longo das últimas décadas, e se espera que os 
volumes continuem a aumentar inúmeras vezes nos próximos 
anos. As razões para isso são, que o plástico é barato, fácil de 
produzir, leve e difícil de quebrar, tornando-se um material 
extremamente útil. Até agora, já nós produzimos 8,3 bilhões 
de toneladas de plástico, e até 2050 se elevará no total para 40 
bilhões de toneladas fabricadas. A desvantagem do plástico é 
que é difícil de descartar e leva muito tempo para se decompor. 
Na prática, todo o plástico que produzimos até agora ainda está 
aqui. Muito desse plástico está criando problemas ambientais, já 
que 8 milhões toneladas entram nos oceanos a cada ano e criam 
ilhas de plástico tão grandes quanto países inteiros. Além disso, 
seus elementos são divididos em partículas menores chamadas 

de microplásticos  , que causam a morte de 1 milhão de aves 
marinhas e 100 mil mamíferos marinhos por ano. Através da 
cadeia alimentar, o microplástico entra nos nossos corpos e causa 
danos à nossa saúde. 
À medida que esta tendência continuar, o volume de resíduos de 
plástico em nossos mares será igual ao volume de peixes, com 
consequências catastróficas para os mares, a vida marinha e os 
seres humanos.

O Plastic Bank foi fundado por dois canadenses, David Katz e Shaun 
Frankson, para evitar que os resíduos plásticos entrem no oceano, 
melhorando ao mesmo tempo a vida das pessoas. A empresa 
faz isso revelando o valor do plástico através da reciclagem, 
colocando esse valor nas mãos dos pobres e fornecendo às 
empresas uma solução de cadeia de suprimentos em circuito 
fechado com material ambiental e socialmente apropriado, o 
Plástico Social ®. O premiado Plástico Social é gerado através 
de um crescente movimento global, a rebelião de Plástico Social, 
que está atualmente presente no Haiti, Brasil, Canadá, Alemanha, 
Filipinas e Indonésia.

Estamos convidando fiéis de todas as religiões e denominações 
para unir forças conosco para transformar os resíduos de plástico 
em uma moeda valiosa, criando a maior loja de conveniência 
para os pobres, onde tudo está disponível através da coleta e 
troca de plástico.

Juntos, estamos lançando uma rebelião do Plástico Social Inter-
religioso, já que o plástico está presente em cada paróquia, igreja, 
mesquita e templo, e na vida de todos os fiéis. Além disso, as 
comunidades de fé têm poder extraordinário para complementar 
as iniciativas governamentais e do setor privado, pois a fé dá 
significado às pessoas e se conecta com questões mais profundas 
de sua cosmovisão e cultura. Estes são fatores poderosos para 
envolver as pessoas na mudança de comportamento que terá um 
impacto significativo na redução do desperdício de plástico.

A REBELIÃO 
DO PLÁSTICO 
SOCIAL INTER-
RELIGIOSO TEM 
DOIS PROGRAMAS 
PRINCIPAIS. 

PERGUNTAS
A CONSIDERAR:

O QUE É QUE OS RESÍDUOS 
PLÁSTICOS TÊM A VER COM 
A NOSSA FÉ?

EXISTE UMA CONEXÃO ENTRE A NOSSA 
ESPIRITUALIDADE E COMO NOS LIVRAMOS DO 
NOSSO LIXO?

IMPACTO LOCAL

os grupos de fé podem empoderar 
a comunidade e incentivar os 
fiéis a trazerem seu plástico para 

receber dinheiro, incentivos, ou doá-lo à 
igreja que, portanto, atua como um ponto de 
coleta. O plástico depositado é processado 
na cadeia de suprimentos de plástico social 
através de parceiros recicladores locais.

IMPACTO GLOBAL

com base no programa acima, as 
comunidades religiosas podem 
incentivar seus membros a coletar 

mais plástico e mobilizar os fiéis a doarem 
o valor recebido do programa de deposito de 
plástico para operações em outros países  e 
assim lançar a rebelião do Plástico Social 
em comunidades que não possuem sistemas 
adequados de gerenciamento de resíduos.

Ao conectar esses dois programas, a informação é autêntica e transparente através da tecnologia blockchain, incentivando os fiéis, permitindo-
lhes monitorar o plástico que as suas comunidades têm recolhido. É também uma forma de fortalecer a unidade entre os fiéis de diferentes 
continentes e denominações, cuidando juntos da criação de Deus e glorificando juntos o criador através deste importante meio.
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KIT DE FER-
RAMENTAS 
– PLÁSTICO 
SOCIAL ® 
INTER-
RELIGIOSO
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‘Manual de treinamento do Plástico Social Inter-religioso, 
combatendo o plástico oceânico usando princípios da 
espiritualidade cristã’, para estabelecer o fundamento e o 
direcionamento teológicos (este documento).

Esta primeira parte é uma série de sermões e estudos bíblicos. Os 
tópicos da série progridem do livro do Gênesis até o Apocalipse, 
começando por enfatizar a bondade da criação. Os seguintes 
tópicos trazem o mandato de cuidar a criação em Gênesis 1,28. 
Depois disso, discute-se a queda da humanidade e as suas 
consequências para a criação, incluindo a agonia da criação e 
suas razões subjacentes. Ao aplicar esses conceitos teológicos à 
vida cotidiana, somos encorajados a integrar os princípios sociais 
da igreja, como o valor e a dignidade de cada pessoa humana, cada 
família e comunidade; o amor de Deus pelos pobres; a dignidade 
do trabalho; e a solidariedade através do amor ao próximo, com 
especial ênfase no cuidado da criação.

Cada tópico inclui ênfase em textos bíblicos relevantes e conceitos 
importantes. No entanto, como este material é usado em uma 
variedade de contextos e ante diversos públicos, incentivamos 
o clero ou o pregador a contextualizar o material com histórias e 
ilustrações relevantes ao nível local, que serão capazes de incentivar 
e envolver os ouvintes de forma significativa. 

_____

‘Manual para jovens rebeldes do Plástico Social’,
O ‘Manual para jovens rebeldes do plástico social’ comunica os 
mesmos temas para o público juvenil. Em muitas comunidades 
de fé, os jovens são muito ativos, e aproveitar esta energia pode 
criar um impulso a partir de dentro. Os jovens geram um impacto 

poderoso ao aprenderem novos comportamentos, e adotam 
um estilo de vida ambientalmente correto. Educar e capacitar 
a nova geração é de grande importância para implementar o 
programa e criar um impacto transformador a longo prazo sobre 
as comunidades.

_____

O ‘Manual de ação - Norte global’*
é concebido para ajudar as congregações a aderir ao programa, 
mobilizando seus membros para arrecadar fundos através de 
seus depósitos de plástico ou neutralização de plástico, a fim de 
empoderar as comunidades globalmente. Inclui ferramentas para 
auxiliar no processo de organização.

_____

O ‘Manual de ação - Sul global’*
é concebido para ajudar a sua congregação a planejar como 
estabelecer um ponto de coleta para empoderar a sua 
comunidade. Inclui algumas ferramentas sobre como iniciar um 
centro de coleta e treinar os coletores.

_____

Os dois manuais de ação ‘Manual de ação - Norte Global’  e ‘Manual 
de ação - Sul Global’, descrevem as ferramentas essenciais para 
lançar uma rebelião local do plástico social inter-religioso. Cada um 
deles aplica o aprendizado dos sermões e estudos, para a prática da 
nova espiritualidade de integrar o cuidado da criação em nossa vida 
diária. Sua intenção é mobilizar e organizar os fiéis para gerar uma 
dinâmica de ação.

KIT DE FERAMENTAS 
PLÁSTICO SOCIAL 
® INTER-RELIGIOSO

COMO UM PROGRAMA QUE VISA MOBILIZAR OS FIÉIS NESTA 
PODEROSA MISSÃO, O PLASTIC BANK CRIOU UM CONJUNTO 
DE FERRAMENTAS PARA ENVOLVER COMUNIDADES DE FÉ 
CUJOS MEMBROS PODEM CRIAR MUDANÇAS EM ALDEIAS, 
POVOADOS E CIDADES. ESTE KIT DE FERRAMENTAS INCLUI 
AS SEGUINTES PARTES:

*Nota: geralmente, as definições do Norte Global incluem os Estados Unidos, Canadá, Europa, Israel, Japão, Singapura, Coréia do Sul, Taiwan, Austrália e Nova Zelândia. O Sul Global 
é composto de África, América Latina e Ásia em desenvolvimento, incluindo o Oriente Médio. O uso da terminologia é mais complexo e vai além do escopo deste documento. Para mais 
informações, por favor leia: Marea Clarke: Global South: o que significa e por que usar o termo? Universidade de Victoria, ciência política, que você pode encontrar em: 
https://onlineacademiccommunity.uvic.ca/globalsouthpolitics/2018/08/08/global-south-what-does-it-mean-and-why-use-the-term/

TEOLOGIA PARA A CRIAÇÃO 
A seguinte seção apresenta o coração de nossa Teologia para a Criação 
e nos ensina a agir cheios de amor, esperança e fé para deter o plástico 
oceânico e empoderar aos pobres revelando o valor do plástico social. Estes 
seis poderosos sermões, com o material de estudo bíblico correspondente, 
incentivarão as congregações para unir nossa fé e espiritualidade para 
enfrentar a atual crise de resíduos plásticos e descobrir como Deus os está 
capacitando para serem parte da solução e não da poluição.

+ +
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SÉRIE DE PREGAÇÕES E 
ESTUDOS BÍBLICOS
CUIDANDO DA CRIAÇÃO E REVELANDO 
O VALOR DO PLÁSTICO COMO PARTE DE 
NOSSO CAMINHO DE FÉ
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SERMÕES

PARTE 1: SEMANA 17

PARTE 2: SEMANA 124

PARTE 1: SEMANA 312

PARTE 2: SEMANA 327

PARTE 1: SEMANA 29

PARTE 2: SEMANA 225

PARTE 1: SEMANA 415

PARTE 2: SEMANA 429

PARTE 1: SEMANA 517

PARTE 2: SEMANA 532

PARTE 1: SEMANA 621

PARTE  2: SEMANA 634
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Mensagem principal
• A criação é boa e maravilhosa
• Ela mosta a grandeza de Deus.
• Ela é um presente de Deus para nós.

Sagrada Escritura
• Gênesis 1
• Salmo 24,1-2
• Parábola dos talentos
• Parabola do administrador astuto
• Parábola do semeador
• Romanos 1,19-20
• Colossenses 1,16
• Apocalipse 11,18
• Provérbios 13,22

Notas para a pregação
Visão geral:
Este sermão é o primeiro de uma série de seis sermões que 
desenvolvem a mensagem da relação entre a nossa fée a nossa 
criação. Como cristãos, acreditamos que somos chamados a ser 
bons administradores da criação e a cuidar dela com o nosso 
pleno empenho como serviço a Deus e à humanidade. Como igreja, 
começamos uma aliança com o Plastic Bank. Plastic Bank é um 
movimento para evitar que os resíduos plásticos entrem no oceano 
e educar as pessoas sobre o valor deste material.

Como parte desta aliança, vamos percorrer esta série de sermões 
para aprender como a nossa espiritualidade constitui uma grande 
fonte de força para a nossa missão como administradores da 
criação. Mas, também vamos aprofundar neste tópico através de 
estudos bíblicos para adultos e jovens. Ao mesmo tempo, estamos 
mobilizando nossa igreja para se envolver na coleta de plástico 
e aprender sobre o valor do plástico através da criação de um 
centro de coleta de Plastic Bank. Planejamos fazer essa atividade 
ao longo prazo para reduzir o desperdício em nossa comunidade, 
e para ajudar as pessoas a ganharem uma renda adicional, ou 
para usarmos essa renda para apoiar o ministério da nossa igreja. 
Estamos entusiasmados com esta oportunidade, e vamos envolver 
todos vocês nas próximas semanas para implementar e iniciar o 
nosso próprio centro de coleta de Plastic Bank.

Introdução:
Todos nós gostamos de fotos com cenas de paisagens e pôr do sol. 
Apreciamos um copo de água fria e algumas frutas frescas em um 
dia quente. Para nós é normal o fato de que os nossos corações 
batem e que as sementes crescem quando as semeamos na terra.

No entanto, é um milagre que a vida exista. É um milagre que nosso 
planeta forneça tudo o que precisamos e muito mais. Através dos 
ciclos de ar, água e compostagem, a vida tornou-se sustentável na 
medida em que os diferentes ecossistemas trabalham em conjunto 

PARTE 1: SERMÕES
SEMANA 1: “E FICOU BOM” — 
NOSSO MARAVILHOSO MUNDO

para fornecer recursos que trazem vida e mantêm o equilíbrio. Ao 
mesmo tempo, os diferentes órgãos do nosso corpo trabalham 
juntos para nos sustentar e garantir que continuamos vivos.

Porém, além da beleza física da criação, Deus nos deu o seu 
Espírito. Somos seres conscientes, cientes de nós mesmos, do 
nosso ambiente e do tempo em que vivemos.  Além disso, podemos 
dar sentido às nossas vidas e ao nosso mundo. Esse mesmo Espírito 
nos permite ser criadores com Deus, ou ser criativos na arte, na 
ciência e nas comunidades.

No primeiro capítulo do livro do Gênesis lemos um relato de Deus 
criando o mundo. Depois de cada tarefa, Deus avalia o que criou e, 
cada vez, o resultado da avaliação é que “Deus viu que ficou bom”. 
Após seis dias, a tarefa é concluída e a avaliação final no versículo 
31 é que tudo ficou “muito bom”.

Este relato da criação comunica um ponto importante: a criação 
tem valor. Esse valor é intrínseco, pois foi-lhe atribuído pelo criador. 
Já que somos a sua criação e parte de todo o ecossistema, temos 
um lugar que também é muito bom. Somos preciosos e amados 
como é amada toda a criação. Isso indica que o nosso papel implica 
manter o estado de criação como Deus a fez, “muito boa”.  Michael 
L. Blaine explica que Deus quer deixar isso claro ao dizer: “Não 
tenham nenhuma dúvida, tudo o que eu fiz é bom! Cada rocha, cada 
coração batendo, cada molécula”. Blaine explica ainda mais: “Se 
procuramos um alicerce para construir uma teologia mais profunda 
ou para afirmar o valor intrínseco do mundo, não precisamos 
procurar mais”.  Não podemos participar de atividades que levam à 
criação a um estado no qual ela não é mais “muito boa”.

Por que deveria ser assim? Romanos1,19-20 nos dá a resposta: 
“19 pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, 
porque Deus lhes manifestou. 20 Pois desde a criação do mundo 
os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza 
divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio 
das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis”. 
(Rm 1,19-20 NVI-PT).

• A criação mostra visivelmente os atributos do Deus invisível. 
Os milagres da criação devem surpreender-nos e criar em 
nós um senso de admiração e grandeza. Ao fazê-lo, vemos o 
criador por trás dela, a sabedoria, a criatividade e o poder que 
trouxe tudo a existir e que sustenta tudo.

• Nós não possuímos a criação. Em Colossenses, lemos: “pois 
nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as 
visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou 
autoridades; todas as coisas foram criadas por ele e para ele”. 
(Cl 1,16 NVI-PT). Ainda seja claro que precisamos da criação 
para viver e dependemos dela, a criação não foi feita para nós, 
porque somos apenas uma parte dela. A criação foi feita para 
Cristo e através de Cristo. Como cristãos, este dogma fortalece a 
nossa fé. Já que Cristo é nosso Salvador, nosso irmão, e Aquele 
que morreu por nós por amor, podemos confiar que a criação é 
boa porque é boa através dele e para ele. Isso também significa 
que estamos profundamente conectados à criação. Viver neste 
planeta é um presente precioso para nós e somos gratos por 
ele. Todas as outras criaturas e elementos compartilham a 
mesma conexão e, portanto, queremos apreciá-los também.
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• 3. Isto significa que o mundo não nos pertence, mas pertence 
a Deus. O Salmo 24,1-2 deixa claro que este mundo pertence a 
Deus. Ou, como diz o bispo George D. McKinney Jr.: “A criação 
não pertence aos ricos que a possuem, nem aos pobres que 
a necessitam e desejam os recursos. Nem os gananciosos 
nem os necessitados podem reivindicar a sua propriedade”.  A 
questão da propriedade indica quais os direitos que temos e de 
que maneira somos responsáveis pela forma como tratamos 
este mundo. “1 Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o 
mundo e os que nele vivem; 2 pois foi ele quem fundou-a sobre 
os mares e firmou-a sobre as águas”. (Sl 24,1-2 NVI-PT).

Nossas vidas não são nossas, mas pertencem a ele. Se todo 
pertence a Deus, nós somos responsáveis ante ele por como 
lidamos com a sua criação e como vivemos nossas vidas nesta 
terra. Nos círculos ambientais ouvimos muitas vezes que temos 
emprestado este mundo dos nossos filhos, o que significa que 
somos responsáveis pela condição do mundo que deixaremos 
para a próxima geração. Continuará manifestando a beleza 
e a majestade do Criador? Ou será arrasada e destruída? 
Se tornará inabitável, mostrando a nossa ambição e falta de 
responsabilidade? Se tudo isso é já uma terrível ideia, lembremos 
que temos emprestado este mundo de Deus. Se um amigo pede 
emprestado algo valioso de você e o devolve quebrado, você 
iria exigir, legitimamente, que a pessoa substitua o produto 
ou pague por ele. Contudo, e se o artigo for insubstituível? O 
relacionamento e a confiança em seu amigo se verão afetados, 
especialmente se você achar que na verdade seu amigo não cuido 
de suas coisas, e estava sendo conscientemente irresponsável. 
Como foi mencionado antes, a criação é muito boa e valiosa para 
Deus. Portanto, a nossa conduta frente à criação é importante e 
tem consequências. Acreditamos que Deus também é justo e que 
seremos recompensados ou punidos por nossas obras. Deus leva 
a sério o modo como tratamos a sua criação. O livro do Apocalipse 
fala do juízo final. Em Apocalipse 11,18, o apóstolo João aponta 
que a ira de Deus cairá sobre aqueles que destruírem a terra e 
que a destruição também chegará até eles. Se olharmos para 
as consequências prejudiciais da atividade humana em nosso 
planeta hoje, nós mesmos experimentamos sofrimento e dano por 
causa disso. Se danificamos a terra, prejudicamos a nós mesmos. 

Por outro lado, também participamos da plenitude e da 
criatividade; fomos agraciados com abundância. Temos nos 
desenvolvido significativamente como espécie e, de muitas 
maneiras, nosso progresso tornou melhores as nossas vidas.

Pensamentos finais
No entanto, vivemos o desafio de não destruir a terra, mas amá-
la e adorar a Deus pela beleza e majestade que se manifestam 
na criação. Temos a capacidade de fazer o bem. O progresso 
humano trouxe muito bem, como reduzir a pobreza, a fome e 
a doença. Vivemos com muita maior liberdade, participação e 
inclusividade. Vivemos numa sociedade muito melhor do que 
aquela dos nossos antepassados.

Porém, como congregação e indivíduos, todos contribuímos para 
poluir este planeta, incluindo os resíduos plásticos. Devemos tratar 
a criação segundo o valor com que Deus a deu a nós para sermos 
bons administradores. Eu quero animar todos vocês a considerarem 
seriamente isto e a avaliar cada uma das suas ações desta semana, 
para ver se elas estão alinhadas com o valor da criação ou se 
reduzem o seu valor. Seja que vocês comam, viajem, trabalhem, 
descartem o seu lixo, comprem produtos, ou fazam o que for, 
perguntem a si mesmos: “estou mostrando o valor da criação de 
Deus? E se não, como eu poderia mudar meu comportamento para 
mostrar o valor da criação?”

Paul Brand nos lembra que servimos a Deus ajudando a preservar 
sua boa criação para nossos filhos, citando Provérbios 13,22: “O 
homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos”. 3

Isso significa que também precisamos gerenciar adequadamente 
nossos resíduos, não só aqui em nossa comunidade, mas 
globalmente. O desperdício plástico transformou-se em um 
problema e todos nós somos responsáveis de resolvê-lo porque 
todos usamos plástico. Essa é uma das razões pelas quais estamos 
em fazendo a parceria com Plastic Bank. O plástico é feito de óleo 
cru, um recurso valioso também criado por Deus para que ser 
usado de forma responsável. Portanto, o plástico não é lixo, ele tem 
valor e é útil. Ao coletar este plástico através da nossa congregação, 
estamos revelando o valor do plástico e honrando a Deus.
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Mensagem principal
• Ter domínio sobre a criação não significa abusar da criação.
• Significa cuidar da criação.
• Cuidar da criação é um mandamento divino. 

Sagrada escritura

•  Mateus 25,14-30
• Gênesis 1,26-28
• Salmo 72,8.12-14
• Levítico 25,1-5
• Marcos 10,42-45

Notas para a pregação
Visão geral:
Hoje é o nosso encontro na segunda semana da série sobre o 
cuidado da criação, em parceria com o Plastic Bank. Na semana 
passada, aprendemos que (1) a criação é muito boa, (2) foi criada 
para Cristo e por Cristo, como é mencionado na liturgia “por 
Cristo, com Cristo e em Cristo” e (3) a criação pertence a Deus e é 
administrada por nós. Chegamos à conclusão de que, portanto, nós 
somos responsáveis da forma como tratamos a criação, e isso inclui 
o que fazemos com os nossos desperdícios plásticos. Através da 
nossa união com o programa do Plastic Bank podemos nos tornar 
melhores administradores da criação. Hoje queremos desenvolver 
a ideia de sermos bons administradores da criação.

SEMANA 2: “O BOM MANDAMENTO ” — 
CUIDAR DO QUE NOS FOI DADO

Introduction:
Havia uma mulher que se casou com um homem viúvo que tinha dois 
filhos. A mulher era estéril e não podia ter filhos, e cuidou desses 
dois filhos como se fossem seus, os criou como se ela fosse sua 
verdadeira mãe. As duas crianças responderam muito bem ao seu 
cuidado e a amavam como mãe. Quando ela estava envelhecendo, 
seu marido morreu primeiro, e as duas crianças, agora adultos, 
cuidaram dela com amor. Essa história ilustra com força o princípio 
da mordomia ou administração: como cuidar de alguém ou de algo 
valioso que foi confiado a outra pessoa e como essa administração 
lhe trará benefícios no futuro. A história poderia ter sido tão diferente. 
A mulher poderia ter escolhido não cuidar bem dessas crianças, e 
pelo contrário negligenciá-las. A vida das crianças poderia ter 
desmoronado, e assim, quando ela envelheceu e seu marido morreu, 
eles poderiam ter escolhido não cuidar dela, e ela teria terminado a 
sua existência sozinha e na miséria. Somos todos administradores, 
cuidadores; a todos nós se nos confiou nossas vidas e tudo o que a 
vida implica. Nossa vida tem valor e importa muito o que fazemos com 
ela. Podemos ser bons ou maus administradores, e as consequências 
disso voltarão a nós. Também podemos ver isso na parábola dos 
talentos do evangelho de Mateus 25:

“14E também será como um homem que, ao sair de viagem, 
chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. 15 A um deu cinco 
talentos, a outro dois, e a outro um; a cada um de acordo com a sua 
capacidade. Em seguida partiu de viagem. 16O que havia recebido 
cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os, e ganhou mais 
cinco. 17Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. 18Mas 
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o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão 
e escondeu o dinheiro do seu senhor. 19“Depois de muito tempo 
o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. 20O 
que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse: 
‘O senhor me confiou cinco talentos; veja, eu ganhei mais cinco’. 
21 “O senhor respondeu: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel 
no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria 
do seu senhor!’ 22“Veio também o que tinha recebido dois talentos 
e disse: ‘O senhor me confiou dois talentos; veja, eu ganhei mais 
dois’. 23“O senhor respondeu: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi 
fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria 
do seu senhor!’ 24“Por fim veio o que tinha recebido um talento e 
disse: ‘Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde 
não plantou e junta onde não semeou. 25Por isso, tive medo, saí e 
escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence’. 
26“O senhor respondeu: ‘Servo mau e negligente! Você sabia 
que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? 27Então 
você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, 
quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. 28“‘Tirem o 
talento dele e entreguem-no ao que tem dez. 29Pois a quem tem, 
mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não 
tem, até o que tem lhe será tirado. 30E lancem fora o servo inútil, 
nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes’”. (Mt 25,14-30 
NVI-PT).

A parábola demonstra claramente o princípio de causa e efeito que 
vem com a administração, como a boa gestão é recompensada, 
enquanto a gestão ruim leva a consequências negativas.

1. Deus nos ordenou que fôssemos administradores da criação.
Gênesis 1,26-28 fala da criação dos primeiros seres humanos: 
“26Então disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme 
a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre 
as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre 
todos os pequenos animais que se movem rente ao chão”. 27Criou 
Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e 
mulher os criou. 28Deus os abençoou, e lhes disse: “Sejam férteis e 
multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! Dominem sobre os 
peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que 
se movem pela terra”. (Gn 1, 26-28NVI-PT).

Os ambientalistas usaram frequentemente este texto contra os 
cristãos. A ênfase está nas palavras “subjugar” e “dominar”, 
que parecem dar aos seres humanos permissão para agir com a 
criação como eles queiram, e escravizar a criação sem levar em 
consideração as consequências para os ecossistemas e outras 
formas de vida, enquanto acreditamos que nos beneficia.

Portanto, observemos estas duas frases para revelar o seu 
significado. A palavra hebraica para “subjugar” é kabash, o que 
significa subjugar algo que é hostil. Para entender isso, devemos 
estar cientes de que, no início da civilização humana, a terra era um 
lugar selvagem, e a atividade humana visava sobreviver e cultivar 
a terra. Isso significava transformar terras hostis em lugares onde 
os assentamentos humanos fossem seguros e a vida pudesse 
prosperar. Kabash significava cultivar campos e jardins, construir 
aldeias e estradas. Não significa danificar ou destruir, senão criar 

e cultivar transformando um ambiente hostil que trazia a morte em 
um lugar pacífico capaz de manter a vida.

Domínio significa administração e cuidado
“Dominar” é a palavra radah que descreve o governo de um rei. Ela 
também é usada no Salmo 72,8 para descrever a regra de Deus: 
“Governe ele de mar a mar e desde o rio Eufrates até os confins da 
terra” (Sl 72,8 NVI-PT).

Isso indica que Deus nos confiou ter domínio, compartilhando 
conosco o sermos participantes do seu domínio. Este domínio não 
é para o nosso bem, mas foi-nos dado por Deus para administrá-lo 
para Ele e em seu lugar. Portanto, só podemos administrar esse 
domínio como Ele o faria, baseados em seus valores e princípios.  
Mas, como é que este governo vai ser implementado? Os versículos 
12-14 descrevem-no da seguinte forma: “12 Pois ele liberta os 
pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os 
ajude. 13 Ele se compadece dos fracos e dos pobres, e os salva da 
morte. 14 Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus 
olhos a vida deles é preciosa”. (Sl 72,12-14 NVI-PT).

Isso mostra que os valores subjacentes do domínio de Deus são o 
amor, o cuidado, a misericórdia e o empoderamento, sem qualquer 
opressão, exploração ou abuso.

É evidente que a atividade humana tem um impacto na criação, nos 
ecossistemas e nos outros seres vivos. Porém, o nosso papel deve 
ser construir um mundo reconciliado.

Um exemplo da Lei mosaica
A lei mosaica contém regulamentos que demonstram a aplicação 
prática desses princípios. O ano sabático de Levítico 25,1-5 ensina-
nos a dar descanso à terra por um ano a cada sete anos: 

“1Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: 2“Diga o seguinte 
aos israelitas: Quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a 
própria terra guardará um sábado para o Senhor. 3Durante seis 
anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam 
a colheita de suas plantações. 4Mas no sétimo ano a terra terá um 
sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem 
as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. 5Não colham o que 
crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão 
podadas. A terra terá um ano de descanso”. (Lv 25,1-5 NVI-PT).

Dar descanso da atividade humana à natureza, para recuperar e 
reduzir o consumo humano, forçando-nos a estar satisfeitos com o 
que temos, é um exemplo poderoso do respeito às necessidades da 
terra e das outras criaturas. Isso mostra que o domínio implica uma 
atmosfera de respeito e serviço, onde se estabelecem limites para 
evitar danos, abuso e exploração. Essa é uma boa administração. 
Faz sentido que a terra possa recuperar os nutrientes perdidos pelo 
uso excessivo, o que levaria a rendimentos mais elevados no futuro.

O exemplo de Jesus
O exemplo final e supremo de liderança de serviço é o do Senhor 
Jesus Cristo. Ele ensinou a seus discípulos que ter domínio significa 
a maneira como servimos com humildade, nos tornamos mais 
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humanos e mais em harmonia com a criação, com nós mesmos, 
com Deus e com os outros. 

“42Jesus os chamou e disse: “Vocês sabem que aqueles que são 
considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas 
importantes exercem poder sobre elas. 43Não será assim entre 
vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês 
deverá ser servo; 44e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo 
de todos. 45Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser 
servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos”. 
(Mc 10,42-45 NVI-PT).

Esta é uma afirmação muito forte sobre como os líderes devem, antes 
de tudo, ser servos e estarem compromissados com a humildade, 
que é o reconhecimento da verdade sobre si mesmo, sobre o próprio 
lugar no mundo, e sobre nossos deveres e responsabilidades. 
Seguindo os passos de Cristo, o dominar e subjugar significam 
serviço, dar de nós mesmos e ter uma atitude que implica amar 
ao próximo como a si mesmo; iguais em dignidade; sem qualquer 
elevação ou degradação de si ou dos demais. Isso significa limitar-
se para que outros possam prosperar, incluindo moderar-se e 
evitar excessos e outras atividades prejudiciais.

No que diz respeito à forma como lidamos com a criação, a 
aplicação destes princípios significa que a poluição, a exploração 
e a destruição não são boas e, pelo contrário, deve ser procurada a 
preservação, o cuidado e a conservação. Devemos amar a criação 
da maneira que Cristo nos ama.

Pensamentos finais:
Chegamos ao ponto da história da humanidade, no qual a aplicação 
destes princípios à criação tem uma urgência que terá impacto 
significativo sobre as gerações futuras. A poluição e a destruição 
da criação através da atividade humana atingiram níveis que 
afetam o nosso planeta para além da sua capacidade. Atualmente, 
a quantidade de recursos que usamos atingiu um nível no qual 
precisaremos de três planetas como a terra para manter nosso 
consumo. Portanto, devemos agir de forma imediata e radical. E 
devemos agir juntos.

Aqui, em nossa igreja, estamos dando um passo importante através 
da parceria com o Plastic Bank. Reconhecemos o impacto negativo 
da poluição plástica e comprometemo-nos a detê-lo. Os pobres, os 
necessitados e os quebrantados que gritam não são apenas pessoas 
que vivem na pobreza, senão também toda a criação que está sendo 
devastada e explorada. Em muitos lugares lhe foi roubada sua 
antiga beleza e esplendor com a presença de resíduos plásticos 
em abundância. Isto é inaceitável. Se subjugar a terra significa 
tornar a nossa casa comum um lugar que dá vida, temos de lidar 
com os resíduos de plástico de forma radical, porque o desperdício 
de plástico descontrolado transforma nossas comunidades em 
comunidades de morte, morte de animais e seres humanos.

Se levarmos a sério o sermos cristãos, devemos levar a sério o 
sermos bons administradores. Isso significa que devemos levar a 
sério o tratamento do plástico em nossa comunidade. Podemos 
até usá-lo para fazer o bem através da parceria que temos com o 
Plastic Bank.

Em vez de jogar o plástico no lixo, nós o devolvemos para a cadeia de 
suprimentos e o reciclamos, para que ele possa ser transformado 
em novos produtos. Isto nos faz bons administradores da criação e 
também do plástico que consumimos.

A nossa parceria com o Plastic Bank é a nossa forma de aplicar 
os sermos bons administradores da criação, servindo a nossa 
comunidade e a natureza.

E se todos nós fizermos a nossa parte, podemos gerar um enorme 
impacto juntos, como Sharon Gallagher nos incentiva a fazer: “Foi-
nos dito que basta um pouco de levedura para fermentar toda a 
massa. Nos goste ou não, somos todos parte da massa: vivemos em 
corpos humanos de carne, vivemos na terra, vivemos na sociedade. 
Talvez, se um número suficiente de cristãos vivesse e trabalhasse 
de acordo com práticas que cuidem da terra, poderíamos preservar 
o que resta das coisas boas que Deus criou”. 4
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Notas para a pregação:

Mensagem principal
• A terra está em agonia devido à falta de boa administração.
• Nosso comportamento para com o planeta pode ser 

considerado pecador e está ameaçando a sustentabilidade da 
vida na terra.

• Precisamos urgentemente mudar nosso comportamento, ou 
as consequências serão catastróficas.

• A reciclagem de plástico com o Plastic Bank é uma solução 
com a qual podemos gerar um impacto significativo.

Sagrada Escritura

• Romanos 8,22
• Isaías 5,13
• Provérbios 26,13
• 1 Timóteo 6,10

Introdução:
Na semana passada, falamos sobre a administração da criação e 
como Deus nos chama para sermos bons administradores da terra 
que Ele nos confiou. Também discutimos que essa administração 
inclui sermos responsáveis pela forma como nos livramos dos nossos 
resíduos. Enfatizamos que nossa parceria com o Plastic Bank é 
uma solução importante para nossa igreja, para gerenciar de forma 
responsável nossos resíduos plásticos. Em lugar de considerá-los lixo, 
demonstramos o valor desse material, transformando os resíduos em 
uma solução para empoderar as pessoas pobres da nossa comunidade.

Hoje vamos explorar as consequências da má administração e a 
situação em que estamos atualmente. Vamos discutir porque nós, 
como pessoas de fé, somos chamados a fazer parte da solução.

Deixem-me começar com uma pergunta. Como se sentem quando 
estão doentes? Como se sentem ao ter febre, dor e sensação de 
fadiga? E quando os sintomas ficam piores? Como é quando a 
dor fica mais e mais intensa? Como se sentem quando estão em 
cama e já não podem realizar as suas rutinas básicas? Quando os 
analgésicos já não calmam a dor? E quando já não há esperança e 
chega o momento de pensar sobre a hora final?

Ninguém quer este tipo de vida, não é verdade? Se tivéssemos a 
oportunidade de evitar este destino, fariamos tudo o que possível 
para consegui-lo. Mas, e a nossa mãe terra?

A terra está reclamando
Em Romanos 8,22, onde a palavra grega sustenazo significa 
experimentar uma calamidade comum, o apóstolo Paulo escreve que 
a terra está gemendo: “Sabemos que toda a natureza criada geme até 
agora, como em dores de parto”. (Rm 8,22 NVI-PT).

SEMANA 3: A CRIAÇÃO AGONIZA — 
O PLÁSTICO ESTÁ EM TODAS PARTES

O famoso escritor Philip Yancey observa que: “Assim como a 
humanidade, o resto do mundo criado apresenta uma estranha 
mistura de beleza e horror, de esplêndida cooperação e competição 
selvagem”.5

Podemos ver esta tensão nas boas provisões que a terra nos 
dá para sustentar a vida e a beleza da natureza. Mas também 
testemunhamos o horror de desastres naturais e a destruição que 
eles trazem. É como quando sofremos e morremos de doenças 
causadas por microrganismos. No entanto, o gemido aumentou com 
o nosso fracasso no uso adequado de nossos recursos e na gestão 
adequada dos mesmos. Quando os seres humanos eram um grupo 
pequeno e usavam tecnologias simples, as atividades humanas 
prejudiciais tinham um impacto limitado na criação. Porém, com o 
seu aumento em número e com o progresso tecnológico, a atividade 
humana prejudicial tem tido um impacto maior na criação. Significa 
isso que deveríamos viver como as pessoas da idade da pedra e 
rejeitar qualquer progresso? Não, não deveríamos. Mas, temos 
a responsabilidade de garantir que nosso progresso não seja 
prejudicial para o planeta Terra. Isto é questão de senso comum 
porque vivemos na terra e não temos outro planeta para o qual 
possamos nos mudar no caso da terra se tornar inabitável.

Por que está gemendo a terra?
Hoje, existem várias situações que estão criando desafios para a 
vida sustentável em nosso planeta. Muitas delas são causadas 
por nossas atividades. Queremos nos focar especialmente no 
atual problema do plástico presente nos nossos aterros sanitários 
e nos oceanos. Todos nós produzimos resíduos. 100 anos atrás a 
maioria dos resíduos era biodegradável ou reutilizável. Hoje, com 
todos os materiais sintéticos, como o plástico, os desperdícios não 
apodrecem, mesmo depois de cem anos. Aqui estão algumas idéias 
sobre o que está acontecendo com o desperdício de plástico na 
atualidade.6

• Em 2050, teremos 40 bilhões de toneladas de plástico na terra, 
muito mais do que as 4.5 bilhões de toneladas de hoje.

• Os fabricantes produzem 300 milhões toneladas de plástico 
novo a cada ano.

• Quase todo o plástico produzido ainda existe.
• O valor das embalagens de plástico perdido na economia cada 

ano equivale a uns $80 a $120 bilhões de dólares.
• Os oceanos podem conter mais plástico do que peixes até 2050.
• 7 bilhões de kg de plástico entram no oceano a cada ano.
• O plástico marinho mata mais de 1 milhão de aves marinhas e 

100 mil mamíferos marinhos por ano, enquanto o microplástico 
entra na cadeia alimentar humana através dos peixes.
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Para lhes dar uma ideia de quanto plástico existe agora em 
nossos oceanos, a professora de engenharia da Universidade da 
Geórgia, Jenna Jambeck, diz que é equivalente a ter cinco sacos 
plásticos cheios de lixo plástico em cada 30 centímetros da linha 
costeira ao redor do mundo. O que torna as coisas mais difíceis é 
que os cientistas não têm certeza quanto tempo vai demorar para 
que todo esse plástico chegue a biodegradar até suas moléculas 
constituintes. As estimativas mais otimistas prevêem que levará 
pelo menos 450 anos. Os meteorologistas mais cínicos acreditam 
que os resíduos plásticos nunca se desintegrarão. Isto é alarmante. 
Mas quais são as razões subjacentes para que isso aconteça?  

• Quais são as razões subjacentes para que prejudiquemos a 
terra e sejamos administradores tão ruins?

• As principais razões envolvem três elementos:

 − Ignorância: o povo de Israel caiu no exílio e sofreu as 
consequências dos seus pecados porque não tinha 
o conhecimento para fazer o correto, como o profeta 
Isaías predissera: “Portanto, o meu povo vai para 
o exílio por falta de conhecimento; a elite morrerá 
de fome, e as multidões, de sede”.(Is 5,13 NVI-PT). 
 
A ignorância pode ter consequências mortais e não é uma 
desculpa diante de Deus. Muitas pessoas simplesmente 
não sabem como cuidar da criação e danificam a criação 
com a sua ingenuidade. É por isso que temos estes 
programas educativos, para que as pessoas reconheçam a 
sua responsabilidade de serem administradores da criação. 

 − Pobreza: muitas vezes os pobres não têm escolha senão 
prejudicar a natureza, pois é sua única opção para 
sobreviver. Se as suas únicas opções são a sobrevivência 
ou danificar a criação, os instintos de sobrevivência 
eliminam a habilidade de escolher livremente, mas, a 
criação sofre as consequências. Além disso, os pobres 
muitas vezes não atribuem importância às preocupações 
ambientais, pois a sua energia e esforços se concentram 
em uma coisa: sobreviver. Se todos os seus esforços 
são dedicados à alimentação da sua família e você mal 
consegue fazer isso, como você poderia ter energia 
adicional para considerar a importância de cuidar do 
meio ambiente? Por isso, através da nossa parceria com 
o Plastic Bank, empoderamos comunidades pobres e 
empobrecidas, dando-lhes a possibilidade de melhorar 
o seu padrão de vida alcançando uma vida digna, e ao 
mesmo tempo transformar a degradação ambiental. 

 − Conforto: algumas pessoas sabem quais são as suas 
responsabilidades, mas não estão dispostas ou são muito 
preguiçosas para responder corretamente por causa do 
desconforto que isso lhes causaria. Por exemplo, separar 
os resíduos e levar o plástico para um centro de coleta 
requer esforço extra. O livro dos Provérbios nos adverte 
sobre o uso de desculpas para encontrar uma saída 
fácil: “O preguiçoso diz: ‘Lá está um leão no caminho, 
um leão feroz rugindo nas ruas!’”. (Pr 26,13 NVI-PT). 

David Katz coloca as origens do plástico oceânico no contexto:

“Não é uma surpresa que o plástico que está entrando no oceano venha 

daqueles países com níveis extremos de pobreza. Se você não tem 

eletricidade nem comida para seus filhos, a reciclagem não será nem 

sequer uma possibilidade. Em muitas dessas comunidades empobrecidas 

não há caminhão de lixo que passe e recolha os seus desperdícios. O que 

você tem é um riacho, um rio, um canal e as ruas. A maioria dos países 

tem duas temporadas: a estação seca, onde tudo é jogado no leito do rio, 

e a estação chuvosa, quando a água empurra tudo para o mar”.

“Os microplásticos foram encontrados em todas as partes do oceano em 

que foram procurados; dos sedimentos no fundo do mar mais profundo 

até no gelo flutuante no Ártico, que, enquanto chegue a desgelar durante 

a próxima década, poderia liberar mais de um trilhão de fragmentos de 

plástico na água, de acordo com uma estimativa. Em algumas praias na 

Ilha Havaí (Ilha Grande), até 15 por cento da areia é na verdade grãos de 

microplásticos. A praia Kamilo Point Beach, na qual caminhei, recebe 

plástico do giro do Pacífico Norte, o mais sujo dos cinco sistemas de 

corrente marinha que transportam lixo em torno das bacias do oceano 

e o concentram em grandes áreas. Em Kamilo Point a praia está cheia 

de cestas de lavanderia, garrafas e recipientes com rótulos em chinês, 

japonês, coreano, inglês e ocasionalmente russo. Na Ilha Henderson, 

uma ilha coral desabitada no Pacífico Sul, os pesquisadores descobriram 

um volume impressionante de plástico da América do Sul, Ásia, Nova 

Zelândia, Rússia e lugares tão afastados como a Escócia”. 7

Uma vez o plástico chega ao oceano, muito dele é rompido pela 
ação das ondas, do sal e da radiação ultravioleta, em partes tão 
pequenas que são difíceis de enxergar. Estes pequenos pedaços, 
coletivamente chamados de “microplásticos”, dificilmente estavam 
no radar dos especialistas até recentemente, mas agora são a maior 
preocupação de muitos dos investigadores. Enquanto, fisicamente, 
o sal e a luz solar podem fazer com que os plásticos se tornem 
microplásticos, quimicamente, eles não são decompostos de forma 
natural em outros elementos.

Em vez disso, os microplásticos simplesmente se acumulam. 
Quando são dispersos pelas correntes, os microplásticos se tornam 
virtualmente irrecuperáveis. O seguinte trecho do artigo da National 
Geographic da Parker ilustra claramente como os microplásticos já 
se espalharam pelos nossos oceanos:
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Porém, no fim, só estamos piorando as coisas para nós e 
para os nossos filhos. As pessoas costumam querer que 
outros comecem primeiro, ou acham que sua pequena 
contribuição não conta. As pessoas também se sentem 
impotentes contra a máquina de consumo massivo; 
contudo, no final, essas também são desculpas para 
não fazer nada. Temos de nos encorajar mutuamente e 
responsabilizar-nos por fazer o correto. Uma maneira 
de responder a este desafio pode ser formar grupos para 
separar o plástico e levá-lo para o centro de plástico. 

 − Ambição:muitas pessoas ganham muito bem com 
a poluição. Embora existam tecnologias disponíveis 
que são menos prejudiciais, eles se recusam a mudar 
sua postura. Ganhar dinheiro com algo que causa 
dano aos outros e ao planeta é egoísta e ganancioso. 
Paulo adverte contra o amor ao dinheiro em sua 
carta a Timóteo: “Pois o amor ao dinheiro é a raiz de 
todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem 
o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram 
com muitos sofrimentos”. (1Tim 6,10 de NVI-PT). 
 
Como seguidores de Jesus, não devemos concordar com 
o orgulho e a ganância que destroem o nosso mundo, mas 
devemos fazer com que os nossos negócios sejam guiados 
pelo amor, que criem abundância para todos e protejam o 
nosso mundo. A nossa parceria com o Plastic Bank é uma 
forma de dar às pessoas a oportunidade de melhorarem 
os seus padrões de vida através da reciclagem de plástico. 

Conclusão
Hoje aprendemos com clareza que o nosso planeta geme, que a 
situação da nossa mãe terra é crítica de muitas maneiras, e que 
todos nós fazemos parte da causa pela forma como vivemos. 
Também investigamos nossas atitudes e outros fatores que 
influenciam as razões pelas quais tratamos tão mal o nosso 
planeta.

Se não agirmos agora para mudar as coisas, os problemas 
continuarão a piorar a ponto de afetar toda a vida na terra. 
Lembremos as palavras de Fred Van Dyke:

Um novo e importante aspecto da nossa vida como comunidade será 
a nossa parceria com o Plastic Bank para transformar os nossos 
desperdícios em algo valioso. Desta forma começaremos a ser 
remédio para o nosso planeta, pois isso é o que nós, como cristãos, 
estamos chamados a ser.

Devemos começar a viver como administradores. Os seres humanos 

são responsáveis diante de Deus de manter a fecundidade da criação. 

Não é principalmente para a humanidade que Adão cuida do jardim, 

mas para Deus, o criador. Ele é Aquele que nos encomendou sermos 

administradores. Temos o privilégio de usar a fecundidade da criação 

para as nossas necessidades, mas não ousemos esquecer a nossa 

responsabilidade. Se a nossa administração se tornar egoísta, a 

fecundidade da criação diminuirá e as nossas vidas serão empobrecidas. 
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Mensagem principal:
• Todos os relacionamentos rompidos são redimidos por Cristo, 

incluindo a nossa relação com a criação.
• A redenção também significa que o desperdício, como o plástico, 

pode se tornar valioso.
• Como filhos de Deus, somos chamados a viver essa redenção 

em todos os aspectos de nossa vida. 
• Somos chamados a sermos embaixadores da redenção, 

transformando nossas comunidades.

Sagrada Escritura:
• Jeremias 29,11
• Colossenses 1,19-20
• 2 Coríntios 5,20
• Romanos 8,28

Introdução
Na semana passada, exploramos como a terra geme pelo nosso 
maltrato e como a nossa má administração, impulsionada pela 
ignorância, o conforto e a ambição, tem levado a terra até o borde 
do colapso. Hoje vamos discutir como Deus está nos empoderando 
para nos tornarmos remédio para a terra e assim sermos capazes de 
reverter o dano, mudando o nosso comportamento.

SEMANA 4: : A REDENÇÃO DA CRIAÇÃO — 
A BOA NOVA PARA TODOS NÓS

Este não é o momento de desistir e perder a esperança. Há soluções 
para os problemas que criamos. Nossa parceria com o Plastic Bank 
é uma tarefa que traz esperança, através da qual podemos gerar um 
impacto de forma concreta.

Se olharmos para a natureza, percebemos que nela não há desperdício. 
Tudo é transformado e reutilizado. Se uma grande árvore morre e cai no 
chão, ela vai se decompor e tornar-se terreno fértil. Este solo fornece os 
nutrientes para que as árvores novas cresçam. A nossa economia deveria 
funcionar da mesma forma. Por quê? Deus na sua infinita sabedoria nos 
deu a natureza como exemplo, ou como modelo, sobre como gerenciarmos 
nossa economia baseados nos seus princípios. Como podemos voltar a 
esse modelo?

A redenção por Cristo
Para fazer isso, devemos examinar as relações cruciais que temos. 
As quatro relações cruciais que cada um de nós possui, são: (1) com 
Deus, (2) com si mesmo, (3) com os outros, e (4) com toda a criação. 
Somos criados para nos relacionarmos, e todos os seres criados estão 
conectados de alguma forma, pois todos têm sua origem em um ser 
superior: Deus. Para que essas relações funcionem, precisamos de 
amor e mutualidade. No entanto, o egoísmo e a ganância danificaram 
essas relações. Contudo, Deus quer que vivamos em amor e 
abundância, como o profeta Jeremias escreveu: “Porque sou eu que 
conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos de fazê-
los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança 
e um futuro”. (Jr 29,11NVI-PT).
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Somos convidados a viver em plenitude por meio do perdão e 
da reconciliação, para sermos restaurados em harmonia, saúde 
e integridade em todas as nossas relações. Paulo escreveu em 
Colossenses 1,19-20:

“19Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, 20e 
por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão 
na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu 
sangue derramado na cruz”. (Cl 1,19-20 NVI-PT).

Paulo escreveu que todas as coisas foram reconciliadas, e que Jesus 
fez a paz com as coisas do céu e da terra. Isso significa que nossas 
relações e conexões são sempre guiadas por essa paz. Agora podemos 
ter paz com nós mesmos e parar de nos rejeitar. Além disso, temos 
a possibilidade de lutar pela paz dentro da nossa comunidade, 
acabando com o ódio, a opressão e a exploração. E, finalmente, 
podemos viver em paz com a natureza. São Francisco de Assis tem 
sido um dos melhores exemplos da história sobre como viver em paz 
com a natureza; ele chamava os elementos de seus irmãos e irmãs, 
e cuidava não só dos pobres, mas também das plantas e animais.  

Da mesma forma do que São Francisco, o Espírito quer que 
abramos os nossos corações e, através da nossa fé, recebamos 
essa paz e deixemos que ela guie as nossas vidas e as nossas 
acções. Assim, com essa paz dentro dos nossos corações, podemos 
nos tornar remédio para a terra. A verdadeira transformação 
acontece de dentro para fora, quando mudamos nossas convicções, 
nossos objetivos e nossas ambições. Quando essas coisas que 
antes eram importantes —como status, riquezas e poder— se 
tornam insignificantes, é então que o serviço, a simplicidade e o 
amor podem nos encher de alegria indescritível. É uma mudança 
da escuridão para a luz, do dano para a harmonia.

Os resíduos de plástico também podem ser redimidos?
Atualmente, o plástico está em todas partes, com muitos dos nossos 
dispositivos sendo feitos de plástico, ele se encontra nos nossos 
carros e nos brinquedos de nossos filhos. A maioria dos produtos que 
compramos vêm embalados em plástico, seja em garrafas, copos, ou 
envolturas feitas de papel alumínio. Até as nossas roupas e sapatos 
são feitos de plástico. O plástico é leve, barato e durável, mas tornou-
se um desastre, uma vez que a maior parte dele acaba nos aterros 
sanitários, no mar ou é incinerado. Enquanto o plástico é em grande 
parte reciclável, na prática, apenas 9% acaba sendo reciclado.

Muito do plástico é reciclável, mas uma parte dele não é porque é 
misturado com outras substâncias no processo de manufactura. 
Alguns produtos também são embalados em excesso, usando mais 
plástico do necessário. Além disso, muitos dos lanches e bebidas 
embalados em plástico são muito insalubres devido ao seu alto 
teor de açúcar. Isso significa que nós, como consumidores, somos 
responsáveis pela compra de produtos que sejam saudáveis, enquanto 
a indústria é responsável por limitar a embalagem e usar apenas 
embalagens recicláveis. De acordo com a Fundação Ellen MacArthur, 
muitas empresas estão trabalhando nisso. Além do mais, o governo 
precisa nos guiar através de leis que garantam que o plástico reciclável 
seja usado e reutilizado de forma responsável.

Há algo ainda melhor que podemos fazer para redimir o plástico, 
podemos usá-lo como uma oportunidade de negócio para melhorar 
a vida dos pobres. O Plastic Bank estabeleceu relacionamentos com 
empresas que compram plástico reciclado do Plastic Bank a preços 

premium. Eles transformaram o plástico em uma moeda. Isto é 
chamado de Plástico Social, que é a marca do Plastic Bank, e através 
dele, o Plastic Bank fornece renda adicional para pessoas pobres. 
De acordo com o Banco Mundial, em 2015, cerca de 735 milhões 
de pessoas viviam em extrema pobreza . Através do Plastic Bank, 
podemos ajudar alguns deles a sair da pobreza de uma forma digna. 
Este é um programa emocionante para nós como igreja; através dele 
podemos ser remédio para a terra e a sociedade.

Com base no trabalho que o Plastic Bank está fazendo no Haiti, a coleta 
de plástico pode ter um impacto significativo sobre as pessoas que 
vivem em extrema pobreza: 

No Haiti, o valor que as pessoas podem obter diariamente pode triplicar 
ou quadruplicar a sua renda. Eles normalmente ganham menos de 
um dólar por dia no que são principalmente indústrias prejudiciais ao 
meio ambiente, enquanto com a reciclagem podem ir de um dólar para 
quatro. Alguns recicladores fazem até seis dólares por dia. E o plástico 
é vendido por massa, então quanto mais você coleta, mais você ganha. 
É uma oportunidade de receita ilimitada. Isso é esperança, é mudança, 
é prosperidade, é segurança social para um pai, é tudo para colocar 
uma criança na escola. É uma mudança de paradigma.
 
Plástico social: uma escada de oportunidades
Uma vez o plástico é trocado, ele é limpo, embalado e triturado em 
grânulos. Esses grânulos são vendidos a um preço premium (acima 
do preço de mercado), para corporações multinacionais como Shell, 
IBM, SC Johnson, e Marks & Spencer, que precisam de plásticos para 
fazer seus produtos. As marcas que compram este plástico reciclado, 
conhecido como Plástico Social, escolhem pagar mais, pois para 
elas é uma forma de se destacar e ganhar uma vantagem sobre a 
concorrência, ao mostrar aos consumidores que estão comprometidos 
com gerar um impacto social e ambiental positivo com seus produtos. 
Cobrando uma taxa adicional às companhias que querem usar o 
plástico social, o Plastic Bank pode pagar os coletores mais dinheiro 
pelos materiais que coletam.
 
Para muitas empresas, como a empresa Henkel (sediada na 
Alemanha), que fabrica produtos para a casa, para lavar a 
roupa e para o cuidado pessoal, como o detergente Persil, a 
oportunidade de manufaturar seus produtos com plástico social 
é uma situação boa para todos. Menos plástico atinge o oceano, 
mais pessoas deixam a pobreza e a Henkel consegue melhorar 
sua marca, mostrando seu compromisso com a sustentabilidade 
ambiental e o progresso social. Henkel descreve a decisão de usar 
o plástico social como “transformar os desafios ambientais em 
possibilidades de vida”.

Com maior interesse em seus produtos reciclados, o Plastic 
Bank está expandindo suas operações. Três anos atrás, este 
projeto social começou a trabalhar no Haiti. Até à data, eles 
estabeleceram 35 centros de coleta de plástico social em todo o 
país, com 2000 coletores.

Em conjunto, essas pessoas recuperaram mais de 3,6 milhões 
de quilos de resíduos plásticos e os transformaram em Plástico 
Social que corporações podem reutilizar. Depois de aprender lições 
valiosas no Caribe, o Plastic Bank está desenvolvendo uma presença 
no sudeste asiático e na América do Sul, em alguns dos países 
descartam o maior volume de resíduos plásticos no oceano, incluindo 
a China, Vietnã, Indonésia e Filipinas.
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Mostrando amor ao próximo nas nossas comunidades e 
compartilhando a mensagem de Deus
Deus ama todas as pessoas e toda a criação. Ele quer evidenciar a 
sua redenção e a sua paz em todo lugar. Um dos nossos chamados 
como igreja é chegar aos outros através do amor e a civilidade. Paulo 
escreve em 2 Coríntios 5,20: “Portanto, somos embaixadores de Cristo, 
como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por 
amor a Cristo lhes suplicamos: Reconciliem-se com Deus”. (2Cor5,20 
NVI-PT). Nosso projeto com Plastic Bank é uma maneira de mostrar 
amor aos outros e à criação. É um caminho através do qual podemos 
promover a mensagem de que Deus é amor.  

Conclusão
Na mensagem da redenção, temos nos centrado no poder da fé 
cristã. Fomos libertados para sermos transformados em todos 
os relacionamentos e para estarmos em paz com Deus, com nós 
mesmos, com nossa comunidade e com toda a criação. Este poder 
nos capacita para viver de forma diferente e levar mudanças às nossas 
comunidades, para que possam tornar-se lugares de paz. Esta é a obra 
de Cristo em nós.

O teólogo Van Dyke aprofunda isto ainda mais, pois somos chamados 
a aderir a esta tarefa da redenção. Ele afirma: “Devemos demonstrar 
a realidade da obra de Cristo em nossa forma de tratar a criação, e 
devemos esperar uma cura substancial se tratarmos a criação em 
obediência à aliança que Deus estabeleceu com ela. Se o fizermos, 
começaremos a entender o provérbio Amish que afirma que não 
herdamos a terra de nossos pais, mas que a tomamos emprestada dos 
nossos filhos”.11 

Desta forma, podemos fazer que o plástico seja, já não um perigo 
ambiental, senão um instrumento de transformação, para servir os 
pobres e ser reutilizado na economia, exatamente como Deus queria.

No entanto, isso só funcionará se nos juntarmos a este movimento e 
nos tornarmos recicladores disciplinados. Não pela força, mas porque 
nossas mentes e corações foram renovados, e porque somos animados 
pelo significado profundo que isso nos fornece como indivíduos, como 
comunidade de fé e como membros da humanidade. É o que estávamos 
destinados a fazer; é por isso que tudo isso ressoa tão profundamente 
em nossos corações.

Mensagem principal:
• A visão de Deus do novo céu e da nova terra é baseada na 

harmonia, que também é chamada de “Shalom”, a palavra 
hebraica que significa paz e bem-estar.

• Shalom é o resultado da redenção que nos é dada por Cristo.
• Shalom envolve todos os aspectos da vida.
• Nosso desperdício pode ser usado para avançar em Shalom 

através do Plastic Bank. 

Scriptures
• Isaías 65,17-25
• 2 Crônicas 36,20-21
• Mateus 5,9
• Romanos 12,2
• João 13,12-17

 
Notas para a pregação: 
Introdução
Todos conhecemos a história da lagarta e da borboleta. Todo 
mundo gosta da bela borboleta, mas ninguém gosta de enxergar 
para a feia lagarta. No entanto, todos nós sabemos que sem a 
lagarta não haveria borboleta. No entanto, a todos nos surpreende 
a significativa mudança da lagarta que passa a se tornar uma 
borboleta. Porém, para chegar lá, a lagarta basicamente deve 
morrer e digerir-se a si mesma para se transformar em borboleta. 

É uma grande analogia da transformação de Jesus Cristo após a 
ressurreição, mas também do destino da criação, incluindo a todos nós.

Visão de Shalom
Na semana passada, falamos sobre a redenção por Cristo e da paz 
que traz a todos os nossos relacionamentos. A palavra hebraica para 
paz é Shalom. No entanto, Shalom significa mais do que paz como a 
entendemos hoje. Significa um bem-estar holístico, no qual tudo está 
em harmonia. O teólogo Walter Brueggemann define Shalom como “a 
visão central da história do mundo na Bíblia, onde toda a criação é uma, 

SEMANA 5: A NOVA TERRA — 
HAVERÁ PLÁSTICO NO CÉU?
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Esta é uma poderosa visão do que Shalom deve ser e qual 
é o plano de Deus para a sua criação. Além disso, cuidar da 
criação é uma maneira muito poderosa de mostrar às pessoas 
que as amamos, e que realmente nos preocupamos com seu 
futuro e o futuro de seus filhos. No entanto, se não agirmos 
decisivamente para mudar os nossos estilos de vida, a crise 
ambiental que vem pode levar-nos a um cenário apocalíptico. 

Shalom é muito importante no Antigo Testamento. Como foi 
mencionado, o ano sabático, que acontecia a cada sete anos, deu-
lhe descanso à terra no antigo Israel. Eles não eram autorizados 
a cultivar a terra ou colher os frutos. No entanto, os judeus não 
seguiram essas instruções e as consequências foram rigorosas. O 
profeta Jeremias é citado em 2 Crônicas 36,20-21, afirmando que o 

cada criatura em comunidade com os outros, vivendo em harmonia e 
segurança para a alegria e o bem-estar de todas as outras criaturas”.  
O profeta Isaías descreve-o maravilhosamente: 

Vamos resumir os principais pontos do texto:
• Deus criará um novo céu e uma nova terra.
• O povo de Deus viverá em alegria e esquecerá qualquer 

passado doloroso.
• As pessoas viverão em saúde e prosperidade.
• As pessoas trabalharão em segurança e serão produtivas.
• O povo de Deus viverá em estreita comunhão com Deus e uns 

com os outros.
• Toda a criação viverá em harmonia e em comunidade.

“17 “Pois vejam! Criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas 

não serão lembradas. Jamais virão à mente! 18Alegrem-se, porém, e 

regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém 

para regozijo, e seu povo para alegria. 19Por Jerusalém me regozijarei 

e em meu povo terei prazer; nunca mais se ouvirão nela voz de pranto 

e choro de tristeza. 20“Nunca mais haverá nela uma criança que viva 

poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade; 

quem morrer aos cem anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 

cem será maldito. 21Construirão casas e nelas habitarão; plantarão 

vinhas e comerão do seu fruto. 22Já não construirão casas para outros 

ocuparem, nem plantarão para outros comerem. Pois o meu povo terá 

vida longa como as árvores; os meus escolhidos esbanjarão o fruto 

do seu trabalho. 23Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para 

a infelicidade; pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os 

seus descendentes. 24Antes de clamarem, eu responderei; ainda não 

estarão falando, e eu os ouvirei. 25O lobo e o cordeiro comerão juntos, 

e o leão comerá feno, como o boi, mas o pó será a comida da serpente. 

Ninguém fará nem mal nem destruição em todo o meu santo monte”, 

diz o Senhor”. (Is 65,17-25NVI-PT).

povo de Israel estava sendo levado ao exílio porque não observou o 
ano sabático, pelo qual a terra ia receber um descanso de 70 anos 
em compensação. Se não vivermos em Shalom, vai sair-nos pela 
culatra. Fomos criados para viver em Shalom, e quando estamos 
fora dele, experimentaremos o mal, seja em nossa vida pessoal, 
na sociedade ou na natureza. Portanto, o convite para viver em 
Shalom é tanto para o nosso bem como para o bem comum. Desta 
forma, Shalom só funciona se vemos a interligação de toda a vida e 
de todos os processos do planeta. Cada ação tem consequências e 
frequentemente há muitas mais das quais não temos consciência. 

Portanto, promover Shalom em todos os aspectos da vida e 
da sociedade é o nosso chamado como igreja. No sermão da 
montanha Jesus chama os filhos de Deus que fazem a paz. 

“Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados 
filhos de Deus”. (Mt 5,9 NVI-PT). 

Por conseguinte, se pensarmos em Shalom em todos os aspectos, 
pode haver Shalom enquanto nossos oceanos estão contaminados 
com plástico? Pode Shalom coexistir com baleias, tartarugas e aves 
marinhas que estão morrendo cercadas por resíduos de plástico? 
Está presente Shalom quando aqueles que vivem na pobreza não 
têm produtos e serviços básicos, quando as suas favelas se afundam 
em um mar de resíduos plásticos criados pelas megacidades? 

Com certeza sabemos que isto não é Shalom. A visão de Shalom 
envolve mares limpos cheios de vida marinha radiante e todos 
vivendo em um ambiente limpo e seguro. Isto significa que os nossos 
desperdícios têm consequências. Eles não vão embora quando os 
coletores de lixo os recolhem e os levam até o aterro sanitário. 
Nossos resíduos irão causar danos ou farão o bem, dependendo 
da forma como consumimos, de que coisas descartamos e como o 
fazemos. Shalom é urgente para o gerenciamento de resíduos, pois, 
com o aumento da população e o incremento do consumo, o lixo 
está se tornando um problema incontrolável. Isso não acontecerá 
por si mesmo, mas será possível se adotamos a visão divina e a 
tornamos a força principal de nossas vidas.

Como?
Primeiro, esta é uma questão de mente ecoração. Albert Einstein 
disse que o mundo que criamos é um produto do nosso pensamento. 
Não podemos mudá-lo sem mudar o nosso pensamento. 

Isso também ressoa com o apóstolo Paulo quando escreve: 

“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas 
transformem-se pela renovação da sua mente, para 
que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus”. (Rm 12,2 NVI-PT). 

Temos que lembrar que na economia de Deus não há desperdício. 
Tudo se torna algo novo. A fotossíntese transforma o carbono em 
oxigênio, a compostagem transforma matéria orgânica morta em 
fertilizante, a evaporação transforma água salgada do mar em 
chuva que dá vida.
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A discussão atual sobre uma economia circular tenta recriar 
esse processo como uma economia onde não haverá mais 
desperdício. Este é o caminho a percorrer e nós, como igreja, 
devemos começar a perceber que isso faz parte do nosso chamado, 
e isso nos levará a abraçar melhor os princípios de Shalom. 

Em nossa economia linear, as coisas são produzidas e depois 
descartadas. Em uma economia circular tudo pode ser usado 
repetidas vezes. Assim como não há desperdício na natureza, nós 
também não produziríamos resíduos em nossa economia, se ela se 
baseia em Shalom. Aqui está um exemplo de como isso pode ser feito13. 

Pense em uma cadeira de escritório típica. Em todo o mundo 
há milhões de cadeiras de escritório, em escolas, prédios 
governamentais e salas de reuniões. Talvez você está sentado em 
uma delas neste momento. Essas cadeiras são construídas com uma 
combinação de metais e de plásticos sintéticos. Infelizmente, quase 
nenhuma delas foi projetada com o seu uso final em mente, e não há 
nenhuma maneira em que elas possam ser facilmente desmontadas 
para que os seus valiosos compostos técnicos e biológicos possam 
tornar-se “suprimentos” para algum outro produto. Como 
resultado, uma vez o seu tempo de vida é cumprido, que na média é 
de dez anos, todos os seus materiais vão acabar como desperdícios. 
 
Herman Miller, que é um dos principais fornecedores de moveis 
de escritório nos Estados Unidos, decidiu que poderia fazer um 
melhor trabalho. Em 2001, os engenheiros da empresa decidiram 
projetar uma cadeira de escritório de preço médio, a Mirra, 
para que fosse realmente reciclável. O objetivo era criar um 
desenho de circuito fechado no qual todos os materiais um dia 
se tornariam “suprimentos” para o ciclo técnico ou biológico. 
  
“Uma empresa é julgada corretamente por seus produtos e serviços, 
mas também deve enfrentar escrutínio pela sua humanidade”, 
(D. J. De Pree, fundador da Herman Miller, Inc.). A equipe de 
desenho começou analisando todos os ingredientes químicos que 
foram introduzidos na construção da cadeira para assegurar-se 
de que fossem seguros para a saúde humana e para o ambiente. 
A continuação, asseguraram-se de que a cadeira poderia ser 
desmontada rapidamente usando ferramentas comuns, de modo 
que os materiais pudessem ser separados e dirigidos para as vias 
apropriadas. Finalmente, a equipe concordou que as cadeiras 
deviam ser feitas usando 100% de energia renovável, e ao mesmo 
tempo reduziriam drasticamente a sua pegada de carbono e água. 
 
A cadeira Mirra foi lançada em 2003 e 96% da cadeira podia ser 
reciclado como suprimentos técnicos. Também era fácil desmontá-
la em 15 minutos e foi manufaturada com materiais que facilmente 
entram em sistemas de reciclagem existentes, como alumínio 
e plástico PET. O resultado final foi um produto amado pelos 
consumidores e que tinha um impacto ambiental exponencialmente 
melhor, comparado a outras cadeiras de escritório similares. 
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Todos usamos o plástico em maneiras diferentes, e uma opção é 
usar menos plástico e ser mais responsável na escolha de quais 
produtos consumimos e compramos. É nossa responsabilidade 
como consumidores, escolher produtos provenientes de 
empresas que utilizem os princípios de uma economia circular. 

Em segundo lugar, temos a oportunidade de transformar nossos 
resíduos plásticos em algo poderoso. O modelo que o Plastic 
Bank nos deu, está abrindo novos caminhos para que usemos 
o plástico como um instrumento para avançar em Shalom. 

Nos beneficiaremos pessoalmente porque muito do plástico 
que usamos não será desperdiçado, e pelo contrário será 
reciclado para ser usado de novo. Além disso, as comunidades 
empobrecidas se beneficiam, pois os coletores de resíduos não 
somente ganharão mais dinheiro, mas também passam, de uma 
maneira informal de ganhar a vida, a fazer parte da sociedade 
convencional, acessando serviços como contas de banco, planos 
de saúde, educação e incluso comunicação móvel e digital. 
Finalmente, ajudamos a diminuir o fluxo de plástico que entra no 
oceano na origem. Todas as limpezas que fazemos não farão muita 
diferença se não pararmos o fluxo de plástico que atinge os mares. 

Há muitas maneiras para que possamos ser pacificadores 
e geremos Shalom no mundo. Tudo começa nos nossos 
corações. É o coração do serviço que Jesus demonstrou aos 
seus discípulos no lava-pés, que podemos ler em João 13,12-17. 

“12 Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua 
capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: “Vocês entendem 
o que lhes fiz? 13Vocês me chamam ‘Mestre’ e ‘Senhor’, e com 
razão, pois eu o sou. 14 Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre 
de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés 
uns dos outros. 15 Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam 
como lhes fiz. 16 Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo 
é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro 
é maior do que aquele que o enviou. 17 Agora que vocês sabem 
estas coisas, felizes serão se as praticarem”. (Jo 13,12-17NVI-PT) 

Brueggemann explica este texto de forma poderosa: “Nessa 
estranha série de eventos, a toalha e a bacia (para lavar os 
pés) são símbolos de Shalom. A toalha e a bacia não são 
apenas símbolos, embora sejam isso e de forma poderosa; 
eles são os meios pelos quais algo é feito. Com essa dramática 
ação, Jesus estava oferecendo ferramentas para sua igreja.  

Desta forma, a nossa aliança com o Plastic Bank é uma ferramenta 
muito relevante e poderosa, através da qual podemos servir, como no 
lava-pés. Podemos usar o plástico e ao mesmo tempo nos tornarmos 
responsáveis pelo plástico que consumimos. Isso transforma nosso 
uso de plástico em uma experiência mais pessoal para cada um de 
nós, uma vez que nos permite praticar Shalom diariamente. Também 
nos conecta com um movimento global de grupos de mentalidade 
semelhante e indivíduos que fazem o mesmo, e assim juntos podemos 
gerar um maior impacto.
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Conclusão
Hoje discutimos a visão de Deus de Shalom para a sua criação, 
que significa paz e harmonia. Ressaltou-se que o modelo 
econômico circular, onde não há desperdício, é baseado nos 
princípios da economia de Deus. Esse novo modelo econômico 
é a maneira como mudamos nosso pensamento sobre como 
usamos as coisas, de acordo com o chamado de Deus para que 
renovemos o nosso estilo de vida. Isso é necessário se queremos 
nos tornar pacificadores, o que estamos chamados a fazer como 
filhos de Deus. Um aspecto poderoso de ser pacificadores é 
transformar o plástico em algo valioso, ao invés de transformá-
lo em desperdício. Desse jeito, a nossa igreja pode tornar-se 
melhor administradora da criação, proteger os oceanos e ajudar os 
pobres, tanto aqui em nossa comunidade como em escala global. 

Tudo isso me anima muito, e eu agradeço a todos aqueles que se 
juntam a nós para fazer deste projeto um sucesso em nossa igreja, 
uma vez que poderemos deixar esse legado para os nossos filhos 
que vão herdar este planeta de nós.

Mensagem principal:

• Jesus veio para mudar o mundo
• Ele era Shalom em forma humana.
• Somos convidados a seguir os seus passos.
• Isso traz mudanças radicais, mesmo na forma como lidamos 

com os nossos resíduos.

Sagrada Escritura:
• Lucas 4,16-21
• Atos 4,34
• João 14,27
• Efésios 5,1-2
• Mateus 21,12-17

Notas para a pregação:
Introdução
Após quase dois mil anos da sua morte, as pessoas ainda 
argumentam não só quem era Jesus Cristo, mas também o que ele 
queria fazer. Igrejas, teólogos, filósofos e historiadores discutiram 
essa questão e todos chegaram a conclusões diferentes. O Senhor 
Jesus é a figura central em que se baseia nossa fé; a sua vida, 
morte e ressurreição têm um significado fundamental sobre aquilo 
que acreditamos, a nossa ética, e a forma como praticamos a nossa 
fé. Seus ensinamentos são guia para responder às perguntas mais 
profundas das nossas vidas. Nosso objetivo é adotar os valores e os 
princípios que Jesus demonstrou em sua vida, e que nós seguimos, 
pois somos seus discípulos. Hoje, no final de nossa série de 
palestras sobre a nossa relação com o Plastic Bank, examinaremos 
o primeiro preceito de Jesus, aquele que ele pregou em sua cidade 
natal de Nazaré. É chamado de manifesto de Nazaré, e é o que pode 
ser considerado como a declaração da missão de Jesus, aquela que 
estabelece o que Ele queria alcançar na terra. Esse ensinamento é 
o modelo para o ministério da igreja e deve estar ligado a tudo o que 
fazemos. Hoje desenvolveremos esse tema e descobriremos como 
impulsiona a nossa aliança com o Plastic Bank.

O manifesto de Nazaré
Eis o que aconteceu em Nazaré: 
“16 Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou 
na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. 17 Foi-
lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar 
onde está escrito: 18 “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque 
ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para 
proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, 
para libertar os oprimidos 19 e proclamar o ano da graça do Senhor”. 
20 Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. 
Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele; 21 e ele começou a 
dizer-lhes: “Hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de 
ouvir”. (Lc 4, 16-21 NVI-PT).

SEMANA 6: ESPIRITUALIDADE PARA O LIXEIRO  
—O QUE FARIA JESUS COM O PLÁSTICO?
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Neste texto, Jesus se refere ao ano jubilar que encontramos 
em Levítico 25, onde a cada 50 anos todos os escravos eram 
libertados, todas as dívidas eram perdoadas, todas as terras 
vendidas eram devolvidas e todos receberam um novo recomeço. 
Infelizmente, isso nunca foi implementado, mas teria garantido 
a justiça social e o acesso aos bens de produção para todos. 
Era uma lei que promovia o Shalom dentro da Comunidade. 

Isto é o que Jesus quis dizer neste texto, levar a boa nova aos 
pobres, proclamar a liberdade aos cativos, e declarar o ano da graça 
do Senhor. Isso também é chamado de Reino de Deus, onde Deus 
governa, os pobres ouvem boas novas, os quebrados são curados, e os 
oprimidos aliviados. O Reino de Deus é uma demonstração de amor. 
Jesus encarnou esse amor e a manifestação da presença de Deus. 

É por essa razão que ele afirmou que essas afirmações foram 
cumpridas. A sua missão era proclamar esse Jubileu a todos nós como 
uma nova era de Shalom, na qual a reconciliação terá lugar em todas 
partes. Os primeiros cristãos levaram essas palavras muito a sério, 
até literalmente. Em Atos 4,34 lemos que os membros da primeira 
igreja venderam seus pertences e imóveis para ajudar os pobres, e 
por causa disso não havia mais pessoas pobres. Por exemplo, Eusébio 
de Cesareia escreveu no século III que durante a peste os cristãos 
ajudaram os agonizantes e mostraram extraordinária compaixão. 

Ainda hoje há uma grande necessidade para a que a igreja fique 
de pé e mostre esse tipo de compaixão. Os pobres e os oprimidos 
estão aqui hoje, incluindo os 790 milhões de pessoas que vivem em 
extrema pobreza. Os eólogos ambientais também chamam nosso 
planeta terra de “Novo pobre”. Vemos que a pobreza é mais um 
problema social do que material, uma vez que há bens suficientes 
para todos. O problema baseia-se em fatores culturais, económicos, 
sociais e, por vezes, religiosos, que mantêm as pessoas cativas 
na pobreza, na qual são muitas vezes oprimidos e explorados. A 
terra, igual que os seres humanos, tem sido devastada, oprimida 
e explorada através da nossa poluição e do abuso dos recursos 
naturais. A condição da terra é um problema causado pela atividade 
humana. A poluição dos oceanos com o desperdício plástico é um 
exemplo clássico, pois o plástico é exclusivamente um material feito 
pelo homem. O plástico oceânico está lá porque nós o colocamos 
lá! Ele produz consequências devastadoras e está deixando os 
oceanos empobrecidos, lhes tira a sua beleza e suas riquezas, 
e até mesmo ameaça a sua capacidade de sustentar a vida. 

No entanto, o manifesto de Nazaré é uma mensagem de cura e de 
paz que nos é dada como dom. Em João14,27, Jesus fala dessa paz: 
“Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo 
a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo”. (Jo 14,27 
NVI-PT). Essa paz mostra a presença de Deus em nós, e nos oferece 
a coragem para promover a paz. Quem vai fazer esse trabalho de paz 
hoje? Quem promoverá a presença de Deus e proclamará o seu amor? 

Mostrar a luz que há em você
Todos somos chamados a servir e a amar. A paz que Jesus deixou 

vive dentro de nós e nos dá a força para transformar o nosso mundo 
e nos conformarmos com Jesus.

O apóstolo Paulo escreveu, “1Portanto, sejam imitadores 
de Deus, como filhos amados, 2 e vivam em amor, como 
também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta 
e sacrifício de aroma agradável a Deus”. (Ef 5,1-2 NVI-PT). 

Todos somos chamados a imitar Jesus, o que significa refletir sobre 
cada situação e pensar, “se Jesus estivesse nessa situação, o que ele 
faria? Como reagiria?” Paulo nos dá uma dica: fazer aquilo que implica 
amor e generosidade. Se algo é egoísta e sem amor, então é contrário 
ao que Jesus teria feito. Também nos diz para sermos pró-ativos. Se 
há uma necessidade e um problema, Jesus agiria imediatamente. 

Então, o que faria Jesus com o plástico oceânico? O que é 
que cura as pessoas que sofrem e liberta os oprimidos? 
Qual é o ato amoroso e generoso que temos de fazer? 

Jesus não aguentaria ficar quieto e ver como os oceanos são 
destruídos. Em Mateus 21,12-17 lemos que Jesus expulsou os 
comerciantes do templo que profanaram o lugar sagrado fazendo 
negócios nele. De alguma forma, toda a criação é o templo de 
Deus. É sagrada porque foi criada por Deus, e porque é um 
sinal da sua santidade. Os seres humanos estão profanando o 
planeta contaminando- o com o plástico por todo lugar. Não será 
que Jesus agiria de uma forma decisiva para mudar tudo isso? 

Quando Jesus ascendeu ao céu, enviou o Espírito Santo sobre nós 
para sermos suas mãos, seus pés e a sua boca. O Espírito inspira as 
pessoas a encontrar soluções e lhes chama para fazer a diferença. 
Acreditamos que o Plastic Bank é uma dessas inspirações. 
É um chamado para aqueles que trabalham lá, e foi uma 
inspiração divina para que o seu fundador, David Katz, o iniciara. 

Agora Deus nos trouxe em contato com eles, e nós estamos 
unindo a este movimento para sermos as mãos, os pés e a 
boca de Cristo para transformar os resíduos plásticos em uma 
moeda que empodera aos pobres. Agora somos remédio para 
a terra, estamos liberando a terra e os pobres da opressão 
coletando plástico e transformando-o em plástico social. 

Deixem-me compartilhar com vocês uma história poderosa, 
tirada de um livro de Graham Mitchell sobre o Plastic Bank.  É 
a história de Lise, uma pobre coletora de lixo do Haiti. A história 
mostra como o empoderamento aliado à inovação tecnológica 
pode mudar a vida das pessoas. Essa é a obra do Evangelho. 

Lise Nasis foi, durante a maior parte de sua vida, incapaz de abrir 
uma conta bancária. Em 2010, o terremoto no Haiti deixou Lise sem-
teto e sem nenhum meio para prover para suas duas filhas. Logo 
depois, Lise começou a coletar resíduos plásticos descartados. 
Durante os últimos cinco anos, Lise terminou todos os dias de 
trabalho carregando o material que reuniu para que seja pesado 
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e para revisar a sua qualidade em um armazém local de Plastic 
Bank. A partir daí, o valor do que ela coletou é transferido para 
um aplicativo de telefone celular que funciona como uma conta 
bancária para rastrear quanto plástico cada pessoa coletou, e para 
carregar seus ganhos em uma carteira digital. Esse aplicativo serve 
para uma série de finalidades importantes.

Primeiro, segurança. Muitos dos coletores de plástico descartado 
são mulheres e crianças, e Plastic Bank logo percebeu que a alguns 
lhes estavam roubando seus lucros. Ter seus fundos assegurados 
em uma conta online dá a Lise, e milhares como ela, a tranquilidade 
de que o fruto do seu trabalho não será roubado.

Em segundo lugar, através da coleta de material, Lise tem a 
oportunidade de obter uma história creditícia. Isso é muito 
importante, porque quanto mais vezes ela entrega material, e quanto 
maior a sua qualidade, mais ela pode demonstrar sua capacidade 
de gerar valor. Isso, por sua vez, dá a Lise a oportunidade de obter 
empréstimos a juros baixos, o que é muito difícil para a maioria 
das pessoas que vivem na pobreza. Como resultado da coleta de 
resíduos plásticos, Lise consegue sustentar sua vida, ter uma casa, 
e pode pagar por a escola e uniformes das suas duas filhas. Quanto 
mais trabalha, mais ela ganha, e quanto mais ganha, mais ela 
mostra aos credores potenciais que é digna de crédito.

Cerca de 140 milhões de pessoas ganham a vida coletando 
desperdícios. Podemos gerar uma diferença significativa na 
vida desses irmãos e irmãs nossos. Esse é o nosso chamado e 
é necessário que todos nós entremos em ação. Isso não é algo 
opcional ou sem importância. Isso está no centro do coração de 
Deus. O teólogo Charles Ringma adverte que: “observando a visão 
bíblica do coração de Deus e a nossa missão frente aos pobres, 
devemos reconhecer que o ministério dos pobres não é periférico 
na história bíblica. É central e está bem no coração do amor de Deus 
pelos vulneráveis e na paixão de Deus pela justiça e pelo Shalom”.16

Conclusão:
Hoje, em nossa última palestra, examinamos a missão de Jesus de curar 
aqueles que sofrem e libertar os oprimidos. Esse ministério do amor foi o 
que Cristo veio fazer. Em nossos dias, juntamente com os pobres, o planeta 
Terra também tem sido oprimido ao ponto do colapso, engasgado com a 
abundante poluição do plástico.

Nós, membros da igreja, somos agora a extensão das mãos, dos pés e da 
boca de Cristo para trazer remédio e liberdade da opressão. Isso significa 
que trazemos à terra a liberdade da contaminação plástica. Portanto, todos 
nós somos chamados a participar na promoção do programa do Plastic 
Bank e a ajudar para apoiar essa iniciativa e fazer com que seja um sucesso 
na nossa comunidade. Isso significa que devemos:

• Aprender sobre os diferentes tipos de plásticos, de acordo com a brochura 
que será entregue.

• Separar todo o nosso plástico em casa.
• Levar o nosso plástico até os pontos de coleta.
• Ensinar outros a fazerem o mesmo.  

Mesmo que ninguém se junte a nós, devemos fazê-lo porque é o correto. 
No entanto, acreditamos que as nossas ações se espalharão como o fogo 
e que muitos se juntarão a nós. Pensem na nossa fé. Jesus começou com 
12 homens e após 300 anos a maioria das pessoas do Império Romano 
tinham se tornado cristãos. Eles não tinham internet, telefones celulares 
ou até mesmo aviões, carros ou trens. Os apóstolos e seus seguidores 
simplesmente caminharam de um lugar para outro.

Nós não temos 300 anos de para transformar a forma como usamos o 
plástico. Nós só temos uma pequena janela de alguns poucos anos antes 
que seja tarde demais, mas temos ferramentas digitais para espalhar as 
ideias mais rápido. Faça disto parte do seu legado, que um dia você possa 
dizer que fez parte de um movimento que mudou o curso da poluição 
plástica e que causou um impacto para sarar o mundo.
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Objetivos de aprendizagem:

no final deste estudo, os participantes terão:
• Maior apreço pela maravilha da criação.
• Uma maior compreensão de como tudo o que é criado é 

propriedade de Deus.
• Melhor entendimento de que somos administradores e 

responsáveis pela forma como tratamos a criação.
• Avaliado as suas próprias vidas como administradores da 

criação e refletido sobre ações para melhorar sua própria 
atitude como administradores.

Cativar:

• Atividade introdutória: pense em uma experiência em que 
você experimentou admiração pela criação, ou sentiu-se 
profundamente grato por algo ou alguém que Deus criou. 
Feche os olhos e reviva essa experiência com a sua imaginação.

• Partilhe a sua experiência brevemente com o grupo.

Receber: 

• Leia o capítulo 1 do livro do Gênesis. Deus criou tudo do nada e 
foi o autor da vida; vida que ele sustenta até hoje. A avaliação 
final no versículo 31 é que tudo na criação ficou “muito bom”.

• Como você experimenta isso em sua vida? Leia Romanos1,19-20 
onde Paulo escreve que podemos ver Deus através da criação. 
O que você acha que quer dizer com isso?

• “19 Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, 
porque Deus lhes manifestou. 20 Pois desde a criação do mundo 
os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza 
divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos 
por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são 
indesculpáveis”. (Rm 1,19-20 NVI-PT).

• Compartilhe qualquer experiência que você tenha tido 
relacionadas a isso.

• Leia o Salmo 24,1-2, onde Deus é proclamado como o verdadeiro 
dono de toda a criação.

• “1 Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os 
que nele vivem; 2 pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e 
firmou-a sobre as águas”. (Salmo24,1-2NVI-PT).

• O que você acha disso?
• O que isso significa sobre nossa relação com a natureza e com 

as outras criaturas?
• Como isso nos faz responsáveis pela maneira como vivemos hoje? 

Aplicar:

Na sua comunidade mais próxima ou em casa:
• De que maneira você irá usar em casa o que estamos refletindo 

sobre a criação?

PARTE 2: ESTUDOS 
BÍBLICOS SEMANAIS 
CORRESPONDENTES PARA 
GRUPOS PEQUENOS
SEMANA 1: “ESTUDO BÍBLICO PARA GRUPOS 
PEQUENOS: “E FICOU BOM”— NOSSO 
MARAVILHOSO MUNDO

• Como você pode ser mais consciente da presença da 
bondade de Deus nas coisas que Ele criou?

• O que você pode fazer para ser um melhor 
administrador das coisas que Deus  lhe confiou? 
 

Fechamento
Terminemos dando louvor e graças a Deus pela grandeza 
da sua criação cantando ou orando o hino: Quão grande 
és TuVocê também pode ouvir o hino juntos, em inglês 
(How Great Thou Art), no link: https://www.youtube.com/
watch?v=Cc0QVWzCv9k

[1]
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado
Fico a pensar nas obras de tuas mãos
No céu azul de estrelas pontilhado
O teu poder mostrando a criação

[Refrão]
Então minh’alma canta a ti, senhor
Quão grande és tu! Quão grande és tu
Então minh’alma canta a ti, senhor
Quão grande és tu! Quão grande és tu!

[2]
Quando a vagar nas matas e florestas
O passaredo alegre ouço a cantar
Cruzando os montes, vales e florestas
O teu poder mostrando a Criação

[ 3]
Quando eu medir o teu amor tão grande
Teu filho dando ao mundo pra salvar
Na cruz vertendo o teu precioso sangue
Minh’alma pode assim purificar

[4]
Quando enfim, Jesus vier em glória
E ao lar celeste então me transportar
Te adorarei, prostrado e para sempre
Quão grande és tu, meu Deus hei de cantar

[Refrão]
Então minh’alma canta a ti, senhor
Quão grande és tu! Quão grande és tu
Então minh’alma canta a ti, senhor
Quão grande és tu! Quão grande és tu!
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Objetivos de aprendizagem:

no final deste estudo, os participantes terão: 

• Uma profunda compreensão do que significa serem 
administradores da criação: serviço e cuidado.

• Conhecimento de exemplos identificados do Antigo e do Novo 
Testamento sobre administração e serviço.

• Senso de urgência para aplicar a boa administração na área do 
cuidado da criação.

• Explorado a parceria com o Plastic Bank como uma 
oportunidade para ser bons administradores da criação.

Cativar:
Compartilhe uma experiência em que lhe foi confiado o cuidado de 
algo que não era seu ou o contrário, você confiou a alguém algo 
que era muito valioso para você. Qual era a situação? Houve algum 
cuidado extra, por parte do cuidador, para que não acontecesse 
nenhum dano? Houve algum dano inesperado? Ou, o que teria 
acontecido se o valioso objeto tivesse sido danificado? 

Receber: 
Leia Genesis 1,26-28.
“26 Então disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme 
a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre 
as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre 
todos os pequenos animais que se movem rente ao chão”. 27 Criou 
Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou;homem e 
mulher os criou. 28 Deus os abençoou, e lhes disse: “Sejam férteis e 
multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! Dominem sobre os 
peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se 
movem pela terra”. (Gn 1,26-28 NVI-PT).

O que você acha das palavras “subjugar” e “dominar”? Existem 
algumas limitações na forma de aplicar esses conceitos? O que 
seria uma aplicação adequada dessas palavras na forma em que 
tratamos a criação? Qual deve ser a nossa atitude para garantir que 
a criação não seja maltratada?

Leia o Salmo 72,8 e os versículos 12-14.
“8 Governe ele de mar a mar e desde o rio Eufrates até os confins 
da terra. (...) 12 Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os 
oprimidos que não têm quem os ajude. 13 Ele se compadece dos 
fracos e dos pobres, e os salva da morte. 14 Ele os resgata da 
opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa”. 
(Sl 72,8.12-14 NVI-PT).

O versículo 8 afirma que Deus possui domínio sobre o mundo inteiro. 
Como aplica Deus esse domínio nos versículos 12 a 14? O que implica 
isso sobre a forma como devemos aplicar domínio sobre a criação? 

SEMANA 2: ESTUDO BÍBLICO PARA GRUPOS 
PEQUENOS: O BOM MANDAMENTO — 
CUIDAR DO QUE NOS FOI DADO

Leia Levítico 25,1-5.

“Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: 2 “Diga o seguinte 
aos israelitas: Quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a 
própria terra guardará um sábado para o Senhor. 3 Durante seis 
anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a 
colheita de suas plantações. 4 Mas no sétimo ano a terra terá um 
sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem 
as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. 5 Não colham o que 
crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão 
podadas. A terra terá um ano de descanso”. (Lv 25,1-5 NVI-PT).

Por que foi boa administração dar à terra um ano de folga a cada 
sete anos? Qual é o princípio subjacente a essa lei? Como isso 
poderia ser aplicado hoje em dia?

Leia Marcos 10,42-45.

“42 Jesus os chamou e disse: “Vocês sabem que aqueles que são 
considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas 
importantes exercem poder sobre elas. 43 Não será assim entre 
vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês 
deverá ser servo; 44 e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo 
de todos. 45 Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser 
servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos””. 
(Mc 10,42-45 NVI-PT).

Como acham que é aplicado o fato de governar na sociedade? De 
que forma o estilo de liderança de Jesus era muito diferente disso?

Leia a história de Sephora. Como você vê que esses princípios de 
administração são aplicados na vida dela?

Aplicar:

• Qual aspecto da forma como devemos tratar a natureza tornou- 
se importante para você?

• Como se relaciona com a sua relação com a natureza?
• Que pequeno passo você tomará para ser mais consciente do 

valor da criação?

Caminhar:
Durante á semana, reflita sobre as seguintes questões:

• Como podemos ser melhores administradores na eliminação 
de resíduos de plástico? O plástico não é um desperdício. É um 
material feito de óleo cru. Se for reciclado, ele pode ser usado 
outra vez em produtos novos. É um material valioso. Leia o 
folheto do Plastic Bank e identifique em seus resíduos: onde 
você está usando PET, HDPE e PP. Como podemos separar 
esse material em casa e onde você pode ser vendido?

• Assista a palestra TED de David Katz em: https://www.youtube.
com/watch?v=mT4Qbp89nIQ ou uma visão geral do Plastic Bank 
em: https://www.youtube.com/watch?v=SdLQLaZO10U&t=2s
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Conclusão

Terminemos rezando a oração do bom administrador da criação: 

ORAÇÃO DO BOM ADMINISTRADOR DA CRIAÇÃO: Oh Deus, doador 
de vida e fonte da nossa liberdade, sabemos que sua “é a terra e 
tudo o que nela existe,
o mundo e os que nele vivem”.  Sabemos que é da sua mão 
generosa que recebemos tudo o que temos, somos e seremos. 
Deus da graça e do amor, entendemos que você nos chama para 
ser administradores de sua abundância, cuidadores de tudo o 
que você nos confiou. Ajude-nos a sempre fazer uso de seus dons 
sabiamente, e ensine-nos a compartilhá-los generosamente. Que a 
nossa fiel administração da vossa criação testemunhe a presença 
do amor de Cristo nas nossas vidas. Oramos por tudo isso com 
corações gratos em nome de Jesus. Amém. 17

Eu digo que eu sou uma sobrevivente depois que o terremoto 
de 2010 matou cerca de meio milhão de haitianos. Eu 
estava no Haiti quando todos os prédios em torno de mim 
colapsaram, exceto o meu. Tragicamente, uma menina da 
escola sentou-se na cadeira onde eu costumava sentar-me 
na sala de aula porque eu estava atrasada, e ela morreu. 
Entendi que tinha de haver uma razão para eu ser salva. Não 
era porque eu fosse melhor do que aqueles que morreram, 
mas porque eu ainda tenho que cumprir a missão de Deus 
para a minha vida. Foi uma chamada para eu acordar e 
rever a vida que estava levando. Descobri que viver uma 
vida plena não significa ir à escola, ter um emprego, cuidar 
da nossa família, senão cumprir a nossa missão na terra, a 
missão para a qual cada um de nós foi criado. A partir desse 
momento decidi que as minhas atividades diárias deveriam 
beneficiar não só a minha família, mas também o meu país 
e as pessoas. Devo ter um impacto maior já que o Senhor 
colocou a humanidade no comando do jardim do Éden para 
trabalhar nele e cuidá-lo (Gênesis 2,15). Através de minha 
busca para encontrar maneiras de servir a Deus, descobri 
o Plastic Bank e seu incrível trabalho. Eu me apaixonei 
sela sua missão de deter o plástico oceânico. A abordagem 
me impressionou porque vivemos com plástico através do 
nosso consumo, mas na maior parte o descartamos por 
todo lugar. Me senti atraída pelo fato de ter um modelo 
de negócio sustentável e, ao mesmo tempo, cuidar da 
criação. Descobrir o valor do plástico e transformá-lo 
em uma moeda que ajuda os microempreendedores a 
ganhar a vida manifesta a oportunidade de gerar um 
impacto sustentável. Quando o Plastic Bank lançou seu 
programa no Haiti, decidi me apresentar e juntar-me ao 
grupo para me tornar gerente de desenvolvimento do Haiti. 

Eu sou seguidora de Cristo e, como filha de Deus, me 
abstenho de poluir a terra em que vivo, porque Deus vive em 
comunidade conosco (Números 35,33-34). Meu trabalho com 
o Plastic Bank não só satisfaz as minhas necessidades, mas 
me ajuda a cumprir a missão para a qual Deus me criou—
fazer avançar o seu Reino ensinando as pessoas a cuidar da 
criação que Ele nos confiou.

Como cristã, vejo minha religião como serviço aos pobres 
e afastamento do mal (Tiago 1,27). Por essa razão, 
incentivo a coleta de plástico, limpar o meio ambiente e 
ensinar as pessoas como fazer o mesmo. Para mim, essa 
é a melhor maneira de ganhar o meu sustento, sendo um 
bom modelo e mostrando o a presença do amor de Deus 
na minha vida (Mateus 5,16).

A HISTÓRIA DE SEPHORA
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Objetivos de aprendizagem: 
após esta sessão, os participantes terão: 

• Compreendido que a poluição é drástica e ameaça a 
continuidade da vida.

• Internalizado que todos nós estamos contribuindo para a crise 
e que uma reversão radical é urgente.

• Investigado as diferentes atitudes e fatores que fazem com que 
as pessoas poluam.

• Comprometimento para usar o plástico para o bem e não para 
o mal.

Cativar:

Desperdício e plástico oceânico: nós todos produzimos desperdícios. 
Cem anos atrás, todos os resíduos eram biodegradáveis ou reutilizáveis, 
mas hoje, com todos os materiais sintéticos, como o plástico, os 
resíduos não apodrecerão, mesmo em cem anos.  Veremos alguns 
fatos sobre o que está acontecendo com o desperdício de plástico na 
atualidade. Por favor lia os seguintes pontos:

• Em 2050, teremos 40 bilhões de toneladas de plástico na Terra, 
muito mais do que os 4,5 bilhões de toneladas da atualidade.

• Os fabricantes produzem 300 milhões de toneladas de plástico 
novo a cada ano.

SEMANA 3: ESTUDO BÍBLICO PARA GRUPOS 
PEQUENOS: A CRIAÇÃO AGONIZA — 
O PLÁSTICO ESTÁ EM TODAS PARTES

• Quase todo o plástico produzido ainda existe.
• O valor da embalagem de plástico que se perde na economia 

cada ano tem um valor de $80 a $12 bilhões de dólares.
• Em 2050 o oceano poderia conter mais plástico do que peixes.
• 7 bilhões de quilogramas de plástico entram no oceano a 

cada ano.
• O plástico marinho mata mais de 1 milhão de aves marinhas e 

100 mil mamíferos marinhos por ano, enquanto o microplástico 
entra na cadeia alimentar humana através do peixe.

O que você acha quando você lê sobre essa crise? Ela ja afetou a 
sua vida também? Como? Como chegamos a esse ponto? Qual você 
acha que foi a sua contribuição?

Receber:
Leia Romanos 8,22: “Sabemos que toda a natureza criada geme até 
agora, como em dores de parto”.

O que você acha disso? De que forma o nosso pecado fez isso 
acontecer?

Aplicar:
Que nova informação sobre os desperdícios de plástico impressionou 
você mais? Leia a reflexão do Dyan. 
Em relação à sua fé, como você se sente sobre isso? 
Até hoje, o que impediu que você compreendesse o valor do plástico?
Que oportunidade para a mudança você vê na sua vida?
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Por Dyan Mabunga Rodriguez

Único-uso, um termo associado com os plásticos que são usados 
somente uma vez e, em seguida são descartados, tem sido reconhecido 
como a palavra do ano 2018.

E com muita justiça, pois a questão do plástico oceânico nunca foi tão 
importante como é hoje. A mídia social é constantemente inundada com 
imagens reais, imagens dolorosas, da vida marinha sucumbindo à morte 
devido à ingestão de montões de plástico.

O plástico oceânico é uma preocupação universal que alcança, em um 
sentido literal e figurado, todas as fronteiras e gerações, e igualmente 
altera as prioridades do desenvolvimento.

Os peixes são uma metáfora poderosa na Bíblia. O ichthys ou ichthus, 
um símbolo que se assemelha ao perfil de um peixe, foi adotado pelos 
primeiros cristãos. Como cristão, posso imaginar Jesus Cristo tendo 
intensas emoções em relação ao plástico oceânico. Muitos dos famosos 
relatos da vida de Cristo aconteceram no meio de massas de água. Jesus, 
organizador de homens pescadores para transformá-los e, “pescadores 
de homens”, encontrou força, consolo e conforto nos mares.

Deve romper o coração do Criador que algo criado pelo homem para ser 
tão útil, como é o plástico, seja causa da morte desnecessária de criaturas 
marinhas e dos oceanos. A segunda encíclica do Papa Francisco, 
Laudato si, critica o consumismo e o desenvolvimento irresponsável. O 
consumismo e o comercialismo permeiam todas as facetas da sociedade, 
incluindo os pequenos espaços dos marginalizados e vulneráveis. 

Se Cristo estivesse fisicamente presente nas economias problemáticas 
nas quais há uma enorme lacuna entre ricos e pobres, eu acredito em 
meu coração que ele escolheria viver com os marginalizados. Cristo 
iria testemunhar a economia de uso de saché (produtos em pequenos 
envelopes) de países em processo de desenvolvimento, que se esconde 
atrás do manto de melhor acesso aos produtos. Os milhões gastos nos 
serviços de transporte de lixo enquanto há arbitrário desprezo pela 
implementação de políticas. A insensatez e irracionalidade dos cidadãos, 
poderosos e ordinários, no gerenciamento dos resíduos.

Acredito em meu coração que Cristo vê a humildade dos corações, 
daqueles cujos corações ganham um salário honesto separando 
resíduos para encontrar materiais recicláveis. Cristo vê a sinceridade 
daqueles que trabalham com as suas mentes e corações pela 
preservação dos oceanos.

Como cristã praticante, acredito que trabalhar com uma companhia e 
em um projeto social como o Plastic Bank é uma forma de serviço ao 
Deus do universo que valoriza a administração da criação. O Plastic 
Bank cresce muito em áreas onde os plásticos oceânicos são uma 
profunda preocupação, reconhecendo o papel vital dos coletores de 
plástico, aqueles que estão na parte inferior da pirâmide de reciclagem, 
e empoderando-os para que sejam agentes importantes na cadeia de 
reciclagem de plásticos.

Como cristãos, podemos contribuir muito para mudar o destino dos 
oceanos usando nossa fé para apoiar iniciativas de reciclagem de 
plásticos, como o Plastic Bank, para que possam gerar soluções de longo 
prazo que reduzam o plástico oceânico e a pobreza.

FÉ E O DESTINO DO OCEANO Caminhar
Vamos terminar com uma oração pelo nosso planeta 
Terra:

Deus de todas as graças, viemos ante você para orar 
pelo bem-estar do nosso planeta. Só você sabe a 
extensão total da destruição que temos causado ao seu 
belo trabalho, e o que é preciso fazer para remediá-lo. 
Oramos pelas pessoas ao redor do mundo que sofrem 
pelos danos ambientais. Oramos pelas criaturas 
indefesas prejudicadas ou extintas pelo nosso egoísmo 
e ignorância. Oramos pelos oceanos, pelo ar, pelas 
montanhas, pelas plantas e pelo solo, para que a vida 
e a saúde voltem a eles novamente. Oramos para que 
os humanos tenhamos uma mudança de coração e 
deixemos de causar danos ao planeta. Envie o seu 
Espírito Santo sobre nós para que tenhamos a paixão e 
a sabedoria para trabalhar eficazmente para restaurar 
a sua criação. Guie-nos nos nossos esforços pessoais, 
eclesiais e comunitários. Dê-nos a força para continuar 
este trabalho quando seja difícil fazê-lo e seja preciso o 
sacrifício. Abençoe a Terra e toda a vida que nela existe 
em todos os sentidos. Elevamos esta oração por Cristo 
nosso senhor. Amém.18
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Objetivos de aprendizagem: 
após esta sessão, os participantes terão: 

• Entendido que a redenção de Cristo também inclui reconciliar a 
nossa relação com a natureza.

• Explorado como o uso redimido do plástico como moeda traz 
redenção e transformação.

• Ganho inspiração e esperança juntando-se ao movimento do 
plástico social como resultado de sua fé.

• Aderido ao chamado para serem agentes de redenção em suas 
comunidades, e para mostrar o amor redimindo o plástico, 
transformando o desperdício em um valor monetário.

Material adicional necessário:

• Cópia pessoal das ‘Diretrizes para a separação de resíduos’. 

Cativar:
Você já esteve em um conflito e de alguma forma foi capaz de solucioná-
lo falando e alcançou a reconciliação? Como foi essa situação para 
você? Qual foi o impacto na nova relação reconciliada? Se você olhar 
para o nosso mundo e nossa sociedade, onde você vê relacionamentos 
quebrados? Como podem ser reconciliados?

Receber: 
Leia Colossenses 1, 19-20: “19 Pois foi do agrado de Deus que nele 
habitasse toda a plenitude, 20 e por meio dele reconciliasse consigo 
todas as coisas, tanto as que estão na terra    quanto as que estão 
nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na 
cruz.”. (Cl 1,19-20 NVI-PT).

Quando lemos que Cristo fez a paz com todas as coisas, o que isso 
significa para as nossas quatro relações fundamentais? Como isso 
afeta nossa relação com Deus, com nós mesmos, com os outros e 
com a natureza? Como isso muda radicalmente muitas coisas em 
nossas vidas?

Leia Jeremias 29,11. “Porque sou eu que conheço os planos que 
tenho para vocês’, diz o SENHOR, ‘planos de fazê-los prosperar 
e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um 
futuro”. (Jr 29,11 NVI-PT)

Que conexão você vê entre o bondoso plano de Deus para a sua vida 
e a redenção de todos os nossos relacionamentos?
O que isso significa para nossa relação com a criação?
E se pudéssemos redimir os nossos desperdícios de plástico e 
fazendo-os deixar de ser lixo, para se tornarem em algo que pode 
transformar as nossas vidas? Como seria isso?

Leia a entrevista com David Katz.
Que características de redenção você pode ver? 
Como mudaria a sua vida se você pudesse usar resíduos plásticos 
como uma moeda para o seu serviço ou para ajudar outras 
pessoas? Qual poderia ser o impacto na nossa sociedade?

SEMANA 4: ESTUDO BÍBLICO PARA GRUPOS 
PEQUENOS: A REDENÇÃO DA CRIAÇÃO — 
A BOA NOVA PARA TODOS NÓS

Leia 2 Coríntios 5,20: “Portanto, somos embaixadores de Cristo, 
como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. 
Por amor a Cristo lhes suplicamos: Reconciliem-se com Deus”. 
(2Cor5,20 NVI-PT)

O apóstolo Paulo nos chama para sermos embaixadores da 
reconciliação.

• Como podemos mostrar em nossas comunidades que temos 
sido reconciliados com a criação?

• Como a separação de resíduos será uma forma de sermos 
embaixadores da reconciliação?

Aplicar:
Compartilhe a cópia das ‘Diretrizes para a separação de resíduos’ com 
todos os participantes e leia-as juntos.

• Compartilhe se você tem alguma dúvida ao respeito.
• Quais podem ser algumas dificuldades na separação de 

resíduos de forma disciplinada? Como podemos superar essas 
dificuldades?

• O que vai me motivar e à minha família a fazê-lo?
• Compartilhemos essas diretrizes em nossas casas e 

pratiquemos a separação de resíduos em casa durante essa 
semana e na próxima semana vamos compartilhar a nossa 
experiência.

Caminhar:
Vamos terminar com uma oração pela reciclagem19

Deus Criador, toda essa terra é sua, e a sua plenitude.
No entanto, Senhor, vivemos em uma sociedade tão descartável.
Tudo é sempre uma correria, estamos sempre ocupados. O conforto 
é o rei, e o plástico é a rainha. Nós não temos tempo para pensar, 
para nos importarmos, nós só temos tempo para comprar, usar e 
jogar fora. No entanto, em sua criação não existe o “fora”. Que algo 
fique fora da nossa vista ou da nossa mente não significa quem não 
esteja causando danos. Quando jogamos lixo na rua, ou quando 
os nossos resíduos não chegam ao aterro, eles acabam matando 
ou asfixiando as suas criaturas. Assim, encontramos baleias, 
golfinhos, tartarugas e pássaros mortos nas nossas praias, com 
seus estômagos cheios de nosso plástico. O plástico se acumula em 
nossos oceanos, cria uma mancha de lixo do sujo oceano Pacífico 
que é do tamanho do estado de Texas e cobre com detritos as praias 
virgens de muitas ilhas remotas. E agora os microplásticos entram 
na nossa água potável e, portanto, chegam aos nossos corpos.

Esse sistema de uso rápido e desperdício rápido opera com todos nós 
como se fossemos descartáveis. Para ele somos simplesmente máquinas 
de compra, engrenagens em uma corrente infinita de consumo.
Com essa atitude, tudo é descartável: nós, os nossos corpos, os 
pobres, o seu mundo. Ajude-nos a valorizar tudo o que você nos 
deu; a valorizar o seu mundo e uns aos outros mais do que a 
velocidade e o conforto. Ajude-nos a reduzir, reutilizar, repensar, 
rejeitar, reparar, recuperar, doar e reciclar.
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Qual é o princípio determinante que governa sua vida?
David: dediquei toda a minha vida a procurar afastar a dor da 
vida das pessoas. 

Quando foi o momento mais forte em que sentiu essa injustiça?
David: minha primeira lembrança de infância é meu pai batendo 
na minha mãe. E lembro-me de estar de joelhos diante dele, 
tentando afastá-lo dela, esse foi o momento..

Muito intenso...
David: é por isso que eu dediquei a minha vida a isso. Isso é o 
Plastic Bank. Esforçamo-nos para fazer tudo o que pudermos 
para afastar as pessoas da dor. E fazemos isso pelo meio 
ambiente e pela humanidade.

Qual é o problema que você está tentando resolver?
David: no Plastic Bank estamos eliminando o fluxo de plástico 
que entran no oceano. Agora fazemos isso atenuando a 
pobreza. Fazemos isso revelando o valor inerente que está 
dentro da humanidade.

Como as pessoas podem fazer parte disso?
David: se você se importa pelo que está acontecendo e se 
desenvolvendo com o meio ambiente. Toda vez que você 
compra algo, você lhe dá o seu voto. Você deve estar muito 
ciente disso. Se você compra produtos com embalagens 
excessivas, as empresas fabricarão produtos com embalagens 
excessivas, mesmo que isso atinja níveis absurdos. Se você 
quiser fazer mais pelo meio ambiente, vá para plasticbank.
com e junte-se ao nosso movimento. Contate as empresas 
para que usem material social. Um material cujo valor é 
transferido através das pessoas que o encontram, ricas e 
pobres. O Plástico social é o material que coletamos, nós 
o usamos como uma moeda. As pessoas que recolhem o 
material podem pagar pela escola ou outras coisas que 
normalmente não podem conseguir. Eles podem usá-lo para 
eliminar a dor do meio ambiente e para afastar a sua própria 

DAVID KATZ ENTREVISTA 
COM GAME CHANGER

Podemos enviar crianças para a escola coletando garrafas 
plásticas e empoderando comunidades para que possam 
acessar contas bancárias e planos de saúde. Que cada garrafa 
de plástico que coletamos proteja baleias, tartarugas e pássaros. 
E quando nada disso seja suficiente, Senhor, faça-nos perceber 
que a reciclagem é uma maneira de servir você, nosso Deus que 
ama toda a terra e as suas criaturas. É um ato de louvor e de 
amor por você colocar os nossos desperdícios nos recipientes de 
reciclagem corretos. Assim, fortalecei-nos para sempre fazer o 
correto. Tudo isso vos pedimos em nome de Jesus. Amém.

dor. E se for usado para a fabricação de novos produtos, eles 
podem ajudar a eliminar a dor da indústria.

Como vamos fazer que isso aconteça?
David: há tanto poder na autenticidade. Através do aplicativo bancário 
blockchain, fornecemos um aplicativo móvel para que os pobres 
possam ter acesso a bancos através do plástico. Quando o plástico é 
depositado, seu valor entra em sua conta. Se cada garrafa custasse 5 
euros, quantas delas veriamos nas ruas?

Nenhuma!
David: então, não é plástico! Somos nós! Somos nós!
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Diretrizes para a separação de resíduos: Reduzir, Reutilizar, Reciclar

Razões: 80% dos nossos resíduos podem ser reduzidos, reutilizados e reciclados em vez de ir a aterros sanitários.
 
Objetivos:

• Minimizar o lixo, por exemplo, comprando itens com menos embalagem e armazenando os itens corretamente para que eles não 
apodreçam.

• Reutilizar itens ou readaptá-los em lugar de comprar novos, por exemplo, usando latas de tinta como vasos de flores.
• Reciclar ou usar os desperdícios como fertilizante.

Aproximadamente 50% dos nossos desperdícios vem da cozinha, e podem ser convertidos em fertilizante orgânico através da compostagem. 
30% dos nossos desperdícios é constituído por resíduos recicláveis, como papel, vidro, metal e plástico. Isso deixa somente 20% como 
desperdício, que é também chamado de lixo residual.

• Resíduos de pó de café
• Casca de ovo
• Restos de comida
• Frutas e casca de frutas
• Flores
• Peixe
• Vegetais verdes
• Folhas, cabelo e talo de milho.
• Frutas podres
• Casca de vegetais
• Resíduos vegetais
• Resíduos de chá em pó
• Coco
• Lenço de papel

• Papel alumínio
• Folhetos 
• Caixas de papelão
• Papel de embrulho para presente
• Vidro e frascos
• Metais e objetos de metal
• Papel, livros, revistas
• Panfletos
• Garrafas, recipientes e embalagens 

plásticos
• Impressões
• Borracha
• Papelão
• Tiquetes
• Latão

• Cds
• Esponjas
• Embalagem Tetra Pak
• Brinquedos e bonecas
• Pacotes de snacks
• Poeira varrida
• Cinzas
• Vidro quebrado
• Fraldas descartáveis
• Escova de limpeza do banheiro
• Panos sanitários
• Cabelo e unhas
• Tiras de cera para depilação
• Algodão sujo
• Cosméticos usados
•  Cotonetes para os ouvidos

CATEGORIAS PARA A SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS:
RESÍDUOS BIODEGRADÁVEIS RESÍDUOS RECICLÁVEIS LIXO RESÍDUAL
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Programa de garrafas de plástico social da Shell
Em 2017, a Shell fez uma parceria com o Plastic Bank para coletar e reciclar milhões de 
quilos de resíduos plásticos no Haiti.

Para conseguir essa façanha, a Shell projetou uma garrafa de água reutilizável, 
comprometendo-se a financiar a recuperação de 2 quilos de plástico por cada garrafa 
vendida. 500.000 garrafas de plástico social foram produzidas e vendidas em lojas nos 
Países Baixos e no Reino Unido.

Os coletores haitianos receberam o pagamento com o preço premium do Plástico Social da 
Shell, acima do valor de mercado de plástico, o que proporcionou uma renda estável para 
a vida de centenas de coletores e suas famílias.

Objectivos de aprendizagem:

Após o estudo, os participantes terão:
• Compreendido a visão geral de Shalom para a sociedade e a vida.
• Aderido ao conceito de pacificadores.
• Examinado o fato de que não há desperdício na economia de Deus.
• Comprometimento para transformar resíduos plásticos em um instrumento 

Shalom.

Cativar:
A humanidade sempre sonhou com criar um mundo perfeito. Como não somos 
perfeitos, o mundo que criamos também não é perfeito. O mundo que criamos mostra 
quem somos. Que diz sobre nós o estado atual do mundo? Se você pudesse criar uma 
sociedade perfeita, como ela seria? Quais seriam as principais características desse 
mundo? Que coisas você tiraria?

Receber:
Leia Isaías 65,17-25:
“17 “Pois vejam! Criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão 
lembradas. Jamais virão à mente! 18 Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre 
no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo, e seu povo para alegria. 
19 Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer; nunca mais se ouvirão 
nela voz de pranto e choro de tristeza. 20 “Nunca mais haverá nela uma criança 
que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade; quem 
morrer aos cem anos ainda será jovem, e quem não chegar aos cem será maldito. 21 
Construirão casas e nelas habitarão; plantarão vinhas e comerão do seu fruto.22 Já não 
construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem. Pois 
o meu povo terá vida longa como as árvores; os meus escolhidos esbanjarão o fruto 
do seu trabalho. 23 Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade; 
pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. 24 Antes de 
clamarem, eu responderei; ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. 25 O lobo e o 
cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno, como o boi, mas o pó será a comida da 
serpente. Ninguém fará nem mal nem destruição em todo o meu santo monte”, diz o 
Senhor”. (Is 65,17-25 NVI-PT)

SEMANA 5: ESTUDO BÍBLICO PARA GRUPOS PEQUENOS: 
A NOVA TERRA — HAVERÁ PLÁSTICO NO CÉU?

1,400
NUMBER OF 

COLLECTORS ENGAGED

36
NUMBER OF EQUIVALENT 

PLASTIC BOTTLES*

30%
AVERAGE INCREASES IN 

INCOME FOR COLLECTORS 
PER MONTH

88%
INCREASE IN INCOME

ABOVE THE POVERTY LINE**

MILLION

NÚMERO DE CATADORES 
ENGAJADOS

AUMENTO MÉDIO DA RENDA 
MENSAL DO CATADORES

NÚMERO EQUIVALENTE A  
GARRAFAS PLÁSTICAS

AUMENTO DA RENDA ACIMA 
DA LINHA DA POBREZA

MILHÕES
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Que aspectos de um mundo perfeito você pode identificar?

Todos esses aspectos se resumem na palavra hebraica Shalom, ou 
paz. Se pensarmos em Shalom na convivência com a natureza, o 
que isso significaria para nós como indivíduos e como sociedade?

Leia Romanos 12,2:
“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-
se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de 
experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de 
Deus”. (RM 12,2 NVI-PT).

Se quisermos ver a realização de Shalom, como teríamos que mudar 
nossa maneira de pensar?

Se considerarmos a economia de Deus, existem os três principais 
ciclos de vida ([1] fotossíntese: as plantas transformam o carbono em 
oxigênio, [2] a evaporação transforma a água do mar em chuva que 
dá vida e [3] a compostagem transforma a matéria orgânica morta 
em nutrientes fertilizantes), que sustentam a vida na terra. Por que 
não há desperdício? O que implica isso para as atividades económicas 
humanas?

O que isso significa para os nossos desperdícios? Por que não deveria 
haver desperdícios ou pelo menos deveria haver muito menos 
desperdícios?

Leia o estudo de caso da Shell, como é que algo bom saiu do desperdício 
de plástico através dessa intervenção?

Como uma vida em Shalom transformará até mesmo os nossos 
desperdícios?

Aplicar:
Leia Mateo 5,9:“Bem-aventurados os pacificadores, pois serão 
chamados filhos de Deus”. (Mt 5,9 NVI-PT).

Baseados no que aprendemos hoje, o que significa ser um 
pacificador? Se o desperdício plástico pode ser usado como uma 
moeda, como nós estamos fazendo em nossa parceria com o Plastic 
Bank, que benefícios você pode perceber? De que forma você pode 
apoiar isso?

Caminhar:

• Que aspecto de Shalom se tornou importante para você?
• Que diferença fará na sua vida?
• Vamos terminar com uma oração de Laudato si21

Nós Vos louvamos, Pai, com todas as vossas criaturas, que saíram 
da vossa mão poderosa. São vossas e estão repletas da vossa 
presença e da vossa ternura. Louvado sejais!
Filho de Deus, Jesus, por Vós foram criadas todas as coisas. Fostes 
formado no seio materno de Maria, fizestes-Vos parte desta terra, e 
contemplastes este mundo com olhos humanos. Hoje estais vivo em 
cada criatura com a vossa glória de ressuscitado. Louvado sejais!
Espírito Santo, que, com a vossa luz, guiais este mundo para o amor 
do Pai e acompanhais o gemido da criação, Vós viveis também nos 
nossos corações a fim de nos impelir para o bem. Louvado sejais! 
Senhor Deus, Uno e Trino, comunidade estupenda de amor infinito, 
ensinai-nos a contemplar-Vos na beleza do universo, onde tudo nos 
fala de Vós. Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão por cada 
ser que criastes. Dai-nos a graça de nos sentirmos
intimamente unidos a tudo o que existe. Deus de amor, mostrai-nos 
o nosso lugar neste mundo como instrumentos do vosso carinho 
por todos os seres desta terra, porque nem um deles sequer é 
esquecido por Vós. Iluminai os donos do poder e do dinheiro para 
que não caiam no pecado da indiferença, amem o bem comum, 
promovam os fracos, e cuidem deste mundo que habitamos. Os 
pobres e a terra estão bradando: Senhor, tomai-nos sob o vosso 
poder e a vossa luz, para proteger cada vida, para preparar um 
futuro melhor, para que venha o vosso Reino de justiça, paz, amor e 
beleza. Louvado sejais! Amen.
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Objetivos de aprendizagem:
Após este estudo, os participantes terão:

• Entendido a missão do Senhor Jesus para sarar os aflitos e 
libertar os oprimidos.

• Identificado que os pobres e o planeta terra são os aflitos e 
oprimidos.

• Compromisso para serem as mãos, os pés e a boca de Cristo 
em seu nome.

• Aderido para participar ativamente no movimento do plástico 
social como parte do seu compromisso de seguir a Cristo.

Material necessário:
Forneça canetas e uma cópia do Compromisso de plástico social para 
cada participante.

Cativar:
Uma das principais características dos seres humanos é dar a 
nossa vida um propósito. Quando você pensa sobre o propósito ou 
significado da sua vida, como você o descreveria? Para que você vive? 
O que faz que a sua vida tenha sentido? O que você quer alcançar em 
sua vida?

Receber:
Leia Lucas 4,18-19:
“18 O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu 
para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar 
liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar 
os oprimidos 19 e proclamar o ano da graça do Senhor”. (Lc4, 18-19 
NVI-PT). Como definiu Jesus o propósito da sua vida? Quais são as 
principais características da sua declaração deste propósito? Você 
lembra de alguma história bíblica na qual Ele cumpriu a sua missão?

Jesus disse que veio trazer boas novas aos pobres, sarar os aflitos 
e liertar os oprimidos. Em nosso mundo, quem são os pobres, os 
aflitos e oprimidos, dos quais Jesus fala?

Olhe para a história de PhoPho, um coletor de resíduos no Haiti, cuja 
vida foi transformada graças ao Plastic Bank, pois agora ele pode 
alugar uma casa e enviar os seus filhos para a escola. De que forma 
ele se tornou remédio para a humanidade e para a terra?

Leia João 14,27:
“Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo 
a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo”. (Jo 14,27 
NVI-PT). A medicina de Deus para curar-nos e curar a criação é a sua 
paz, a sua Shalom. A quem ele deu essa paz? Qual deve ser o impacto 
dessa paz em nossas vidas? Por que você acha que Ele deu essa paz 
a todos nós? O que faremos com ela?

SEMANA 6: ESTUDO BÍBLICO PARA PEQUENOS 
GRUPOS: SESPIRITUALIDADE PARA A LATA DE 
LIXO — O QUE JESUS FARIA COM O PLÁSTICO?

“Coletar plástico coloca comida na minha mesa, manda meus filhos para a 

escola e me ajuda a alugar uma casa”

“Eu moro no centro de Porto Príncipe e coleto principalmente na área da 

Rue Pavée. Coletar plástico é a minha vida, é o que eu sei fazer. Mesmo 

que eu viaje, quando eu voltar, vou continuar coletando. Recolher plástico 

significa trabalho para mim, uma renda e um meio ambiente mais limpo. 

O apoio que Plastic Bank me dá significa muito para mim.

Darismond ‘PhoPho’ Faukes
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Leia Efésios 5,1-2:
“1Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, 2 e 
vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por 
nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus”. (Ef 5,1-2 
NVI-PT).

Como pode Jesus ser o seu exemplo?
Quais são alguns exemplos em que nós, como igreja, mostramos 
amor e paz em nossa comunidade?

Aplicar:
Como podemos tomar Jesus como exemplo quando se trata de 
desperdícios de plástico?
A revolução do programa Plastic Bank que a nossa igreja está 
organizando é uma maneira poderosa para que sejamos mais 
como Jesus, levando boas novas aos pobres e ao planeta. Sejamos 
remédio para a terra e a humanidade. Transformemos o plástico 
em moeda e mostremos o seu valor. Isso é o que Jesus faria!

Você já tentou alguma das seguintes ideias?

• Aprender as diferentes formas de plástico através do nosso 
material informativo.

• Usar unicamente ou principalmente plástico que pode 
ser reciclado, em lugar de envelopes pequenos (sachés) e 
embalagens de mais de uma camada.

• Separar todo o seu plástico em casa.
• Levar o seu plástico para os pontos de coleta.
• Ensinar outros a fazerem o mesmo.

Agora que a nossa igreja lançou o programa do Plastic Bank, todos 
queremos participar para mostrar o nosso compromisso com 
Deus e com os outros, transformando os resíduos plásticos em 
uma moeda.

Vamos todos assinar o compromisso de viver a vida de forma 
diferente e gerar um impacto através da transformação do plástico.

(Entregue a cada participante uma cópia do acordo de Plastic Bank).

Vamos ler o juntos o acordo em voz alta.

Por favor, assinem agora, ou também podem assiná-lo mais 
tarde em casa. Como lembrete, pode ser útil manter o acordo do 
compromisso em algum lugar onde possam vê-lo com frequência, 
como seu espelho ou mesa de trabalho ou estudo. Vocês também 
podem participar do movimento online e juntar-se a ele de forma 
global.

Parabéns, nós terminamos a série sobre o cuidado da criação e o 
Plastic Bank.
Caminhar:
Terminemos o nosso encontro com a oração de São Francisco como 
mostra do nosso compromisso de sarar os aflitos e libertar os 
oprimidos:22  

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor;
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;
Onde houver discórdia, que eu leve a união;
Onde houver dúvida, que eu leve a fé;
Onde houver erro, que eu leve a verdade;
Onde houver desespero, que eu leve a esperança;
Onde houver tristeza, que eu leve alegria;
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado;
compreender, que ser compreendido;
amar, que ser amado.
Pois é dando que se recebe,
é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive
para a Vida Eterna.
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ACORDO DE COMPROMISSO DO PLASTIC BANK 
PARA ADERIR AO MOVIMENTO 

SOCIAL PLÁSTICO.

Eu, __________________________________ estou me unindo ao Movimento global de Plástico Social para 

eliminar a o plástico oceânico e empoderar comunidades carentes.

Como seguidor do Senhor Jesus Cristo, estou expressando meu amor por Deus protegendo e cuidando de sua 

maravilhosa criação.

Eu prometo usar o plástico como uma moeda e nunca mais como desperdício.

Eu sou um consumidor ativo e responsável ao comprar bens que têm plástico reciclável e eu vou ter certeza de que 

todo o plástico que eu consumir seja reciclado.

Estou promovendo na minha família, meu bairro, minha comunidade e nas empresas das quais eu compro bens 

que participem do Movimento do Plástico Social.

Estou apoiando a minha congregação local na implementação do programa do Plástico Social e seguirei as suas 

diretrizes.

Local e data_______________________________________________________________________________

Assinatura:  __________________________________________________________________________________

__

Você também pode se cadastrar online em https://www.Plastic Bank.com/Get-Involved/
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Depois das palestras: o que vem a seguir?
Até à data, esta oportunidade é a única de seu tipo para mobilizar 
e capacitar comunidades de fé para lançar uma rebelião que vai 
mudar o mundo ao seu redor, revelando o valor do plástico e 
impedindo que o plástico entre no oceano.

Juntos, promovemos uma espiritualidade que nos convida a 
viver em harmonia e serviço da criação, mostrando uma nova 
perspectiva sobre textos e tradições bíblicas. Ela envolve os fiéis 
para se tornarem agentes de câmbio em primeiro lugar nos seus 
próprios lares, e nas suas comunidades. Isso empodera não só as 
pessoas, mas também toda a comunidade de fé para se movimentar 
em unidade, demonstrando o amor de Deus pelas pessoas e pela 
criação de uma forma poderosa.

Após ensinar esses conceitos na sua congregação, o próximo passo 
é a ação. É a ação que transforma o mundo e demonstra o amor de 
nosso Deus. Por favor, estude o “Manual de ação”, dependendo da 
sua localização e contexto, se você opera no Sul global ou no Norte 

Global e organize a sua congregação para a ação. Como conselho 
prático, saiba que você não precisa terminar as seis palestras antes 
de começar a atuar. Sugerimos que você trabalhe em paralelo e 
comece a organizar sua comunidade usando ferramentas de ação, 
enquanto também avança ensinando os temas das palestras. Para 
que toda a sua congregação esteja alinhada, também sugerimos 
trabalhar com seus líderes juvenis para ensinar nosso “Manual 
para jovens rebeldes do Plástico Social”, para incentivá-los junto 
com toda a igreja. Dessa forma, eles vão criar um impulso na 
sua igreja, que encorajará todos os cristãos a agirem juntos e em 
unidade com muita força para a transformação.

Oramos para que Deus o abençoe enquanto você avança com esta 
importante tarefa, e estaremos com você sempre que precisar de ajuda 
e conselho. Desejamos profundamente ter o prazer de ouvir a sua 
história e juntar-nos a sua vitória, bem como queremos conectá-los às 
vitórias de outros grupos de fé. Por favor, escreva-nos ao endereço de 
e-mail interfaith@plasticbank.com.

Shalom e Deus te abençoe!
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ACORDO DE COMPROMISSO 
DA IGREJA

Nome da Igreja:______________________________________________________________________________

Endereço: ____________________________________________________________________________________

_

Nós,   __________________________________(nome da igreja), nos comprometemos na parceria com o

Plastic Bank, _______________________________(___________________________(endereço do Plastic Bank 

local), para implementar o programa de administradores do Plastic Bank através da nossa igreja.

Nos comprometemos a colocar nossa fé em ação combatendo o plástico oceânico e empoderando comunidades 

carentes através das seguintes atividades:

     •  Mobilizar os nossos membros e a comunidade em geral para agir na luta contra o plástico oceânico.     

     •  Usar o manual de treinamento, o kit de ferramentas e o manual para jovens para educar os nossos   

          membros.     

     •  Criar um comitê em nossa igreja para implementar o programa.     

     •  Implementar o programa, cheios de paixão e entusiasmo.

Local e data: _______________________________________________________________________________

Representante da Igreja:  _______________________________________________________________________

Representante do Plastic Bank:  __________________________________________________________________
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Nós queremos ouvir de você. Entre em contato conosco em interfaith@plasticbank.com 


