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Paulo Jorge Coelho

Estamos a viver tempos em que as alterações climáticas

dança climática recente, diretamente causada por ativi-

são cada vez mais evidentes. Em praticamente todo o

dades humanas poluentes, como sejam, a indústria, a

mundo sentem-se os seus efeitos, por vezes, catastrófi-

agropecuária, e a desflorestação, mostra cada vez mais

cos. O futuro previsto pelos cientistas do ambiente não

sinais, com o aumento da concentração de CO2 na at-

augura nada de bom.

mosfera e elevação das temperaturas. As previsões de
cientistas para o futuro da Terra, diante das alterações

Numa entrevista dada em 2021, o presidente do IPMA

do clima, incluem secas e tempestades mais intensas,

(Instituto Português do Mar e da Atmosfera) referiu, em

oceanos mais ácidos, extinção de espécies que garantem

relação às alterações climáticas, que não há mais tempo

o equilíbrio ecológico, etc.

para "discutir dúvidas" e que há que preparar a sociedade para cenários que "podem ser francamente maus".

As várias tentativas de acordos sobre o clima sob a égide
da Organização das Nações Unidas (ONU) não têm tido os

Podemos resumir as notícias que abundam na comuni-

desenvolvimentos desejados. A temperatura média do

cação social sobre este tema da seguinte forma: A tem-

planeta Terra continua a subir, desencadeando efeitos

peratura da Terra ficará 1,5ºC mais alta que no século

diretos e indiretos no clima, na natureza e no equilíbrio

XIX, quando a indústria movida a queima de combustí-

ecológico, onde os vários sistemas biológicos e físico-

veis fósseis teve o seu desenvolvimento.

químicos do nosso planeta estão interligados.

Esta marca

pode avançar ainda até 2ºC, ou 5ºC, ou 6ºC, segundo a
OMM (Organização Meteorológica Mundial). Anunciada

Esforços mais conseguidos de certas zonas geográficas

como uma das maiores ameaças à Humanidade, a mu-

para tentar controlar o descalabro climático (como por
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exemplo a Europa), são contrariados pela “necessidade”

lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os

de desenvolvimento económico de países como o Brasil

homens foram abrasados com grandes calores, e blasfe-

e de zonas muito poluentes, como a Ásia. Acresce a isso

maram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pra-

que as duas economias mais importantes do mundo, a

gas; e não se arrependeram para lhe darem glória.” Apo-

dos Estados Unidos da América e a da China, não reve-

calipse 16:8-9

lam, muitas vezes, a consciência da necessidade de con-

Jesus, ao falar dos acontecimentos que precederiam a

trolar os efeitos nefastos da atividade humana sobre a

Sua segunda vinda disse-nos que deveríamos olhar com

natureza.

esperança no futuro, apesar dos acontecimentos trági-

Uma parte significativa dos cientistas afirmam que, mes-

cos do presente: “Ora, quando estas coisas começarem a

mo que tudo fosse feito na perfeição para parar o dese-

acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças,

quilíbrio ambiental provocado pela atividade humana, já

porque a vossa redenção está próxima.” Lucas 21:28.

não seria possível impedir o agravamento dos efeitos

nefastos das alterações climáticas a curto e médio prazo.

Os cristãos devem ter fé no poder de Deus, sabendo que
Deus nunca perderá o controle da história da humanida-

A Bíblia diz-nos que muitos dos males que consomem a

de e que, quando a situação se tornar insustentável, será

Terra são o produto da atividade desequilibrada do ser

o tempo em que Deus virá intervir diretamente, na pes-

humano, a qual é primeiro que tudo moral e depois se

soa de Seu Filho, Jesus Cristo (Apocalipse 11:18; Isaías

estende ao comportamento da humanidade, o profeta

24:19-23).

Isaías 24:3-6 escreveu: “De todo se esvaziará a terra e de
todo será saqueada, porque o SENHOR pronunciou esta

O que Deus tem preparado para o futuro da Humanida-

palavra. A terra pranteia e se murcha; o mundo enfra-

de é uma vida plena sem as tragédias do passado, do

quece e se murcha; enfraquecem os mais altos do povo

presente e do futuro próximo.

da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa

“O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto; e o ermo

dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mu-

exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente flo-

dam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a

rescerá, e também jubilará de alegria e cantará; a glória

maldição consome a terra, e os que habitam nela serão

do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Sarom;

desolados; por isso, serão queimados os moradores da

eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso

terra, e poucos homens restarão.”

Deus… E a terra seca se tornará em lagos, e a terra se-

Profeticamente, alguns textos bíblicos, estão ligados a

denta em mananciais de águas; e nas habitações em que

eventos climáticos e não podem ser ignorados como

jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos… E os

avisos para os cristãos de que devem esperar e estar

resgatados do Senhor voltarão; e virão a Sião com júbilo,

preparados para estes acontecimentos. Vejamos alguns

e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças; gozo e

textos da Palavra de Deus:

alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido.”

Isaías 35:1-2,7,10

“E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva
e fogo misturado com sangue, e foram lançados na ter-

Apesar da crise ambiental, e de todas as outras, a que

ra, que foi queimada na sua terça parte; queimou-se a

estamos sujeitos no presente, esperemos com paciência

terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queima-

e confiança no futuro brilhante que o Criador reserva

da. E o segundo anjo tocou a trombeta; e foi lançada no

para nós, certamente Ele não falhará.

mar uma coisa como um grande monte ardendo em

“Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda uma

fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E

vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar

morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no

e a terra seca; E farei tremer todas as nações, e virão

mar; e perdeu-se a terça parte das naus.”

coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa
de glória, diz o Senhor dos Exércitos.”

Apocalipse 8:7-9

Ageu 2:6-7
“E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-
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NATUREZA, BÍBLIA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS.
(A Libertação do Cativeiro da degeneração)

Paulo Renato Garrochinho
“Na esperança de que também a própria Nature-

ODS13; Glossário REAS DGE-MEC; ONU Environment Glossary

za (grego “ktisis”: Criação, Natureza com todos

UNSD)

os seres vivos) criada será libertada (grego

Podemos acrescentar ainda, para uma compreensão mais

“eleutherothesetai”: libertar um escravo, Redi-

clara:

mir, Salvar) do cativeiro (grego “douleias”: escra-

As alterações climáticas são uma ameaça à vida na Terra;

vidão) da degeneração (grego “phthoras”: deca-

mesmo com as promessas feitas no Acordo de Paris
( w w w .cons ilium.europa .eu/ pt/ policies / clima te -

dência, corrupção) em que se encontra, rece-

change/timeline/ ), as temperaturas globais ainda po-

bendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos

dem aumentar em 3,4 ° C neste século, forçando as pesso-

de Deus.”

as a adaptarem-se a padrões climáticos extremos. O clima

Carta de Paulo aos Romanos 8:21.

está a mudar por causa da forma como as pessoas vivem
hoje em dia, em especial nos países mais ricos e economi-

Será que existe alguma relação entre a Natureza, a Bíblia dos

camente desenvolvidos, que incluem os da União Europeia.

cristãos e as alterações climáticas? Constatamos em primei-

As centrais que produzem a energia necessária para a ele-

ro lugar que a questão pertinente das alterações climáticas

tricidade e aquecimento das casas, os automóveis e os

invadiu para sempre a nossa vida, não apenas do presente,

aviões em que viajamos, as fábricas que produzem as coi-

mas essencialmente do futuro. Assunto, de certa forma po-

sas que compramos e as explorações agrícolas onde são

lémico, que suscita até no mundo científico opiniões diver-

cultivados os alimentos que consumimos, contribuem para

sas. Entretanto, já ninguém consegue esconder as evidenci-

as alterações climáticas, emitindo os chamados «gases com

as das profundas e dramáticas mudanças que ocorrem à

efeito de estufa». (ONU Ambiente - alterações climáticas;

nossa volta, como o aquecimento global, a desflorestação

www.unenvironment.org)

em massa, a agricultura intensiva, a destruição constante de
Todos nós constatamos que o clima está a mudar, o nosso

habitats, de corais com todo o tipo de poluição e aumento

planeta está a aquecer cada vez mais, sendo tudo isto pro-

da temperatura dos oceanos. É importante que compreen-

vocado pela poluição que o ser humano consegue produ-

damos afinal o verdadeiro significado do conceito das alte-

zir. Quando andamos de carro, quando são produzidas

rações climáticas. Para isso, recorremos ao Glossário da ONU

roupas, alimentos ou equipamentos que usamos, estamos

relativamente aos assuntos do meio ambiente.

a contribuir para a emissão de gases que provocam o efeiAlterações climáticas são variações no clima que persistem

to de estufa e consequentemente, o aquecimento do pla-

durante décadas ou períodos superiores. Podem dever-se a

neta.

causas naturais, a forças externas ou a atividades humanas
Este aquecimento é perigoso para os ecossistemas, levan-

com efeitos sobre a composição da atmosfera. Fala-se nor-

do à extinção de espécies afetando as plantas, os animais,

malmente do aquecimento global provocado pelas emis-

a qualidade da água e do ar que respiramos, constituindo,

sões de gases de efeito estufa de atividades humanas.

portanto, uma ameaça para a nossa saúde e para toda a
As alterações climáticas provocam mudanças no meio físico

vida na Terra.

e nos seres vivos e comprometem os ecossistemas, o funcio-

As constantes e contínuas agressões ao nosso Planeta per-

namento de sistemas socioeconómicos, ou a saúde e o bem-

petradas pelo ser humano, devido ao seu egoísmo, ambi-

estar humanos. (Adaptado ONU Glossário de termos do
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ção e desejo de lucro rápido requerem uma profunda mu-

Deus que mantem, sustem e provê, através da Sua sábia

dança nas mentalidades – mas sabemos como isso é tre-

Soberania e Providência (Salmo 19:1-4; capítulo 8; Ro-

mendamente difícil, humanamente falando. Como cristãos

manos 1:19-21; Salmo 104:10-35).

devemos perguntar-nos, qual a nossa perspetiva e visão
Poderá a Bíblia esclarecer-nos e dizer-nos algo mais pro-

da Natureza. O que significa o conceito de Natureza, para

fundo relativamente às alterações climáticas, às suas

mim, como cristão? Infelizmente, de uma maneira geral,

causas e efeitos? Acreditamos que sim. Tomemos alguns

os cristãos adotam uma deficiente (incompreensível?)

exemplos.

atitude e compreensão do significado desse conceito.

Na verdade, a terra está contaminada por causa dos

Acreditamos num Deus transcendente, mas cabe-nos acre-

seus moradores. Porquanto transgridem as leis, mudam

ditar ainda mais num Deus imanente (Salmo 139; 1 Corín-

os estatutos, e quebram a aliança eterna. (Isaías 24:5). O

tios 3:16; 6:19,20). Não é Deus Omnipresente? Um Deus

verbo

que pela Sua Soberania, Poder e Amor, sustenta a Nature-

“contaminar”,

tradução

do

termo

hebraico,

“haneph” (raiz primitiva), significa “arruinar, perverter,

za, suscitando e orientando os seus processos químicos e

poluir, manchar”, especialmente no sentido moral e éti-

biológicos. Deus não está apenas acima da Natureza, con-

co, mas quase sempre associado ao aviltamento da Ter-

trolando-a e movendo-a, Deus está no seu interior, como

ra. Deus repreende Israel e as nações que procuram a

Poder Divino criador e mantenedor. Temos receio do cha-

sua extinção com o povo. Mas no final, as repreensões,

mado Panteísmo? Podemos ter os nossos receios e pre-

dão lugar a palavras de esperança e restauração. Pode-

conceitos, mas de uma coisa podemos estar certos: não

mos afirmar que, independentemente do contexto his-

aceitamos, nem nunca poderemos aceitar a filosofia religi-

tórico, religioso ou social, a perversão do homem, a sua

osa chamada “deísmo”. O que propõe esta filosofia? Imagi-

atitude

nemos um antigo relojoeiro que constrói, com todo o

arruinadora

e

sobretudo

as

suas

ações

“poluidoras”, estão quase sempre relacionadas com a

afinco a sua máquina, organizando-a de tal forma que

Terra – a Natureza e os seus ecossistemas. O homem não

permitirá que ela funcione na perfeição, dependendo

é apenas “contaminador” das relações com o seu seme-

apenas do seu mecanismo e das leis que o regem. Assim

lhante ou com Deus, mas com a própria Terra / Natureza

pensam muitíssimos cristãos. Deus criou o mundo, cons-

onde vive, peregrina e da qual depende. O fundamento

trui-o, estabelecendo as leis imutáveis que permitirão que

das suas “contaminações” é o seu coração ou mente que

ele funcione por si mesmo, sem a presença do relojoeiro /

conduz a uma moral e ética manchadas naturalmente

Deus. Deus está longe e deixa a Natureza com todos os

pelo egoísmo, autodeterminação cega e irrazoável.

seres vivos entregues a si mesmos e às leis que os regulam. Esta visão mecanicista da Natureza e de Deus tem

A luz da lua s erá como a do sol, e a do sol, s ete ve-

contribuído para um distanciamento cada vez maior en-

zes maior, como a luz de sete dias, no dia em que o

tre o Homem, o seu meio ambiente e o próprio Deus. Ra-

SENHOR atar a ferida do seu povo e curar a chaga do

pidamente o ser humano se constituiu como o senhor /

golpe que ele deu. (Isaías 30:26). Estas são palavras de

dominador da Natureza que existe apenas para servir as

esperança para o Povo de Deus. A luz ou “’Ôr” em hebrai-

suas ambições desmedidas, egoístas e sedentas de dinhei-

co, significa “iluminação, brilhante, sol, manhã”. Este

ro e poder. Até mesmo o versículo 26 de Genesis 1 tem

termo hebraico, tão breve, tem uma riqueza muito

sido deturpado, violentado e usado segundo o bel-prazer

grande.

do homem hedonista: “dominar”, «tradução» do vocábulo

Significa

precisamente

o

contrário

da

“contaminação” da Terra pelo homem que inevitavel-

hebraico “radhah” (raiz primitiva) que significa essencial-

mente conduz o Homem e a Natureza à escuridão, deso-

mente, “governar como um mordomo”, “estabelecer leis e

rientação e ausência de harmonia. “’Ôr” revela-nos, nos

reger para o bem de”.

seus ricos significados que a luz é o símbolo da felicida-

Esquecemos fácil e ignorantemente que o nosso Planeta,

de. A lua brilhará muito mais, pois a luz do sol aumenta-

com a sua Natureza e todos os seres e organismos vivos é

rá sete vezes mais. Luz e sete, como metáforas da har-

de facto um “Organismo vivo”, com vida inteligente, mais

monia e do equilíbrio perfeitos do ser humano em si

inteligente do que a maior parte dos cientistas sequer

mesmo, com o Deus Criador e com a Natureza e todos os

imaginava até há poucos anos atrás. Essa vida inteligente

seres vivos. “’Ôr” significa “benevolência” (Salmo 44:3,4);

é simplesmente a manifestação da Vida e do Poder de

ver a luz tão brilhante, dá-nos a certeza de que é possí-
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vel viver (Salmo 49:19,20) e andar na luz, em conformida-

ponde finalmente a todas as contaminações, abusos e

de com a harmonia e equilíbrio originais revelados no

destruições provocadas pelo ser humano. É o fim.

ambiente da Criação – “e viu Deus tudo quanto fizera e eis

Ficamos com a ideia de um colapso da Natureza e de to-

que era muito bom” (Genesis 1:31).

dos os seres vivos. A Terra no início era “sem forma e

“E os homens foram abras ados com grandes calores , e

vazia” (Génesis 1:2) – em hebraico “tohû bohû” e voltará

blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas

ao mesmo estado de caos, desordem e confusão

pragas; e não se arrependeram para lhe darem glória”.

(Jeremias 16:9). Este “Niilismo” final não constitui um

(Apocalipse 16:9 ). A Bíblia contém um fio condutor (ao

fim em si mesmo. O vazio e o caos dão lugar “aos novos

longo dos seus livros) que confere o fundamental sentido

céus e à nova terra” (Is aías 65:17-24), onde o equilíbrio e

ou coesão entre todas as suas narrativas. O livro de Apoca-

a

lipse (século I d.C.) tem muitas referencias ao livro do Pro-

“ekaumatisthesan”, quer dizer, “queimados, derretidos”,

feta Isaías (século VIII a.C.). Para além da distância cronoló-

com “mega kauma”, “calor intenso, de uma enorme di-

gica e histórica, permanece a ideia de que existe uma se-

mensão, fora do comum” – lembremo-nos do galopante

quência natural, uma continuidade dentro da mesma e

aquecimento global, dos efeitos estufa e do quase desa-

única História da Salvação. Neste momento encontramo-

parecimento da camada de ozono. Deus retira a Sua mão

nos no contexto das “últimas pragas”, cada uma delas con-

protetora, o Seu Divino Poder que sempre mantiveram,

tida numa espécie de frasco ou cálice – grego “phialé”.

sustentaram e equilibraram a Natureza, contra a ação des-

harmonia

regressarão.

Os

homens

serão

truidora do homem. Agora, as leis imutáveis da Natureza,

Podemos dizer que o capítulo 16 do último livro da Bíblia

criadas e organizadas por Deus, ficam descontroladas se-

é o culminar dramático das progressivas e violentas altera-

guindo a lei natural de “causa e efeito”.

ções climáticas provocadas pelo homem ao longo do tempo. São mutas as alterações no seio da Natureza como

Chegou na verdade o tempo de “diaphtheirô”(apodrecer

Organismo vivo (muitas vezes a Natureza surge personifi-

por completo, arruinar e destruir por completo) os que

cada nas páginas inspiradas). É como um revoltar-se con-

destroem a “gên”(Terra, o solo da terra, a vegetação, os

tra o homem, numa reviravolta fatal onde a Natureza res-

seus habitantes, a Natureza). Apocalipse 11:18.
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LUZ / AR / ÁGUA / TERRA
Manuel José dos Santos

Toda a Criação, só por si, deverá ser um motivo de medi-

Também, sempre que me aproximo dum rio, dum lago

tação, apreciação e gratidão, por parte de todas as cria-

ou dum ribeiro, nos seus remansos, tenho que citar o

turas.

Salmo 23: “Guia-me mansamente a águas tranquilas”.

Até os irracionais, instintivamente, cumprem esse pro-

Aprenda a viver cantando; aprenda a viver orando. Que a

pósito. Quando um galo canta, ao raiar da aurora, estará,

nossa liturgia não seja só a de salão, momentânea e cir-

inconscientemente, a louvar o Criador por mais um dia

cunstancial; mas que seja diária, constante, sentida e es-

de vida.

pontânea.

O Salmo 104 é o que melhor ilustra esta realidade; e é

Este nosso incomensurável Deus, que de nada necessita;

bom que o memorizemos, para que quando nos encon-

mas que tudo dá generosamente, deve ser o alvo cons-

tramos em diversas circunstâncias tenhamos o ensejo de

tante das nossas cogitações; das nossas devoção e grati-

o citar.

dão.

Eu, por exemplo, na praia, quando entro na água, não

Como diz em Atos 17.24-25:

posso deixar de recitar:

“O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo

“Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres

Senhor do Céu e da Terra, não habita em templos feitos

inumeráveis, animais pequenos e grandes”.

por mãos de homens; Nem tampouco é servido por
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mãos de homens, como que necessitando de alguma

como uma cortina.

coisa; pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a res-

Põe nas águas as vigas das suas câmaras; faz das nuvens

piração, e todas as coisas.”

o seu carro, anda sobre as asas do vento.
Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo

Há quatro coisas que devemos agradecer diariamente,

abrasador.

num preito de louvor e sem formalismos: A Luz, o Ar, a

Lançou os fundamentos da Terra; ela não vacilará em

Água e a Terra.

tempo algum.

Estas quatro coisas, só por si, devem ser motivo de acção

Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido; as

de graças e de petição. Pedimos tantas coisas a Deus, ora-

águas estavam sobre os montes.

mos tanto, não só em súplicas como em acção de graças;

À tua repreensão fugiram; à voz do teu trovão se apres-

mas estes quatro itens deveriam ser a base de todos os

saram.

nossos pedidos e agradecimentos. Creio até, sem querer

Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar

atribuir-lhes exclusividade, que seriam suficientes no con-

que para elas fundaste.

teúdo das nossas orações; porque se o Criador não os

Termo lhes puseste, que não ultrapassarão, para que não

preservasse e renovasse, o nosso planeta não teria futu-

tornem mais a cobrir a terra.

ro, devido aos maus-tratos que a humanidade diariamen-

Tu, que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm

te lhe inflige.

entre os montes.
Dão de beber a todo o animal do campo; os jumentos

Einstein chegou a dizer que “se um dia as abelhas desapa-

monteses matam a sua sede.

recessem da Terra, esta não sobreviveria mais de quatro

Junto delas as aves do céu terão a sua habitação, can-

anos”.

tando entre os ramos.
Ele rega os montes desde as suas câmaras; a terra farta-

Vejamos o que diz o Salmo 104.1-14, 21-30:

se do fruto das suas obras.

“Bendize, ó minha alma, ao SENHOR! SENHOR Deus meu,

Faz crescer a erva para o gado, e a verdura para o servi-

tu és magnificentíssimo; estás vestido de glória e de

ço do homem, para fazer sair da terra o pão.”

majestade.

“Os leõezinhos bramam pela presa, e de Deus buscam o

Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus
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seu sustento.

O fruto que provém da flor, a pétrea rocha

Nasce o sol e logo se acolhem, e se deitam nos seus

Todo obedece às leis do indicador divino

covis.
Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho, até à

Que é força, que é poder, que é glória e majestade

tarde.
Na terra, sobre o mar, em toda a imensidade.

Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as
coisas fizeste com sabedoria; cheia está a terra das tuas

Talvez por permanecermos nove meses mergulhados em

riquezas.

líquido amniótico, ou porque minha mãe me levou para a

Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há

praia da Trafaria quando eu tinha nove meses, a água é

seres sem número, animais pequenos e grandes.

um elemento que me fascina e ao qual atribuo grande

Ali andam os navios; e o leviatã que formaste para nele

importância. Sinto-me melhor dentro de água, do que

folgar.

fora dela. A água é um elemento essencial à vida; foi dela

Todos esperam de ti, que lhes dês o seu sustento em

que Deus retirou os elementos básicos de toda a Criação.

tempo oportuno.

Nós somos formados de setenta por cento de água; o pó

Dando-lho tu, eles o recolhem; abres a tua mão, e se

restante cabe numa caixa de sapatos.

enchem de bens.
Escondes o teu rosto, e ficam perturbados; se lhes tiras

Por isso quero terminar, levantando as minhas mãos, gra-

o fôlego, morrem, e voltam para o seu pó.

to por esse elemento que me tem dado tanto prazer e

Envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a

que a humanidade tanto tem maltratado…

face da terra.”
Que sublime preito de louvor e enaltecimento prestados
ao nosso Deus! O poeta, autor deste Salmo, estava deveras inspirado quando o escreveu.
A Luz, que vence as trevas; o Ar, suporte de todo o ser
que respira, incluindo a vegetação; a Água, que entra na
composição de todos os seres vivos; a Terra, que produz
o alimento, estão retratados em cada estrofe deste Salmo.
“Não há Inverno que a Primavera não derrote”. Quando
os meses frios e inóspitos caem sobre nós e sobre a natureza, parece que tudo fenece e se dissipa. Mas cada
Primavera vem mostrar que a morte não existe; porque
tudo o que nos rodeia é vida.
Dizer que “Deus criou tudo do nada” é um absurdo; “o
nada” não existe, porque “Deus é tudo”! Ele criou e recriou, mantém e regenera, transforma e recicla; é nele que
tudo se desenvolve e germina.
Há um poema, que decorei há muitos anos, que a certa
altura reza assim:
O vento que descerra o véu da tempestade
A chuva salutar, que traz fecundidade
O sémen que germina, a flor que desabrocha
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O Cristão e o seu papel
como guardião da Natureza
Maria Helena Marques

“E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito

O desenvolvimento das sociedades, em especial a partir

bom; e foi a tarde e a manhã, o dia sexto.” Génesis 1:31

da revolução industrial, das grandes guerras e da intensi-

va exploração dos combustíveis fósseis vieram provocar

O Homem é parte integrante da Natureza. O Senhor, Deus,

um enorme impacto sobre esse equilíbrio sem que o ho-

deu-lhe ao criá-lo a incumbência de zelar pela Sua Criação.

mem tenha sido capaz de travar a crescente destruição

“E tomou o SENHOR Deus o homem, e o pôs no jardim do

do planeta.

Éden para o lavrar e o guardar.” Génesis 2:15

Mas, apesar de todas as atrocidades cometidas, a Nature-

Tem o Homem sido, ao longo dos tempos, esse guardião

za tem tido, quase sempre, a força de se regenerar e con-

da Natureza?

tinuar os seus ciclos de vida. Calcula-se que desde 1960 as

Sabemos que Deus criou a vida e os suportes sem os quais

florestas, os solos e os oceanos tenham absorvido cerca

a mesma não poderia permanecer. Tudo estava em equilí-

de 56% do dióxido de carbono (CO2) produzido. Sem esta

brio perfeito.
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ajuda da Natureza o planeta estaria, ainda, muito mais

se esperava, os gases de estufa a aumentarem, especial-

quente e inóspito.

mente o CO2 e o metano, as florestas a enfraquecer neste

Há muito que o mundo reconhece que os recursos natu-

círculo vicioso de aumento de temperatura, fogos e des-

rais não são inesgotáveis mas foi, apenas, nos anos 70 do

truição. As secas e as chuvas torrenciais. Assistimos às

século passado que o meio ambiente passou a ser uma

crescentes desigualdades entre países ricos e países po-

questão relevante.

bres onde a fome e a miséria são dramáticas.

O despertar duma “consciência ecológica” levou muitos
países à tentativa de procurarem formas alternativas de

A atitude do Cristão em relação à Natureza, crendo nós

desenvolvimento que integrassem a preservação da Na-

que tudo foi criado por Deus, deverá ser, tanto quanto

tureza e dos recursos naturais. Sob a direção da Organiza-

estiver ao nosso alcance, a de a preservar e nesse sentido

ção das Nações Unidas foram realizadas várias conferên-

sermos guardiões da Natureza.

cias internacionais sobre o meio ambiente. De cada

Sabemos que, hoje, muitas pessoas estão despertas para

uma delas saiu uma conclusão principal.

uma relação saudável com a Natureza. São variadas as motivações: por um planeta mais equilibrado, por quererem
deixar aos descendentes uma melhor qualidade de vida,

Conferência de Estocolmo - 1972

por amarem a Natureza e desejarem desfrutar dela o me-

As gerações futuras e a população mundial teriam o direi-

lhor possível, por considerarem que toda a Natureza, in-

to de viverem num ambiente com saúde e sem degrada-

cluindo o Homem, sofre com os ataques que tem sofrido

ções.

ao longo dos tempos, por acreditarem que é sua obrigação e prazer preservar a incomparável Criação Divina. To-

Eco-92 - Rio de Janeiro 1992

das as razões são válidas. Para nós, os Cristãos, esta última
Declarações sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,

razão é a nossa razão principal e que, por ser tão excelen-

Administração Sustentável das Florestas, Biodiversidade e

te, abrange todas as outras razões enunciadas.

Clima.

Este é um compromisso com Deus, o Criador de todas as
coisas.

Protocolo de Kyoto - Japão 1997.

É verdade que podemos fazer pouco, face aos poderes
Estabeleceu-se uma meta de redução de 5,2% nas emis-

que regem o mundo em que vivemos. Não podemos mu-

sões de CO2 para as décadas seguintes, principalmente

dar as grandes coisas, mas podemos mudar as pequenas

pelos países desenvolvidos.

coisas.
Que faremos pois?

A Rio+ 10 – Joanes burgo (África do Sul) 2002.

Olhemos para as conclusões que a discussão destas quesDeclaração sobre a fome e a miséria.

tões tem suscitado, façamos aquilo que a nossa consciência e as nossas capacidades nos ditarem. Continuemos a

Rio+ 20 – 2012

olhar para a Criação como obra das mãos de Deus e resDesenvolvimento sustentável nos vinte anos seguintes.

peitemo-la, olhemos para nós próprios e, tanto quanto
nos for possível, procuremos levar uma vida saudável,

Acordo de Paris - 2015

ouçamos as recomendações de Deus através da Sua PalaRedução das emissões de gases com efeito de estufa e o

vra quanto ao encaminhar da nossa vida, incluindo a nos-

objetivo de manter o aumento da temperatura do plane-

sa alimentação. Façamos uma vida simples. Olhemos para

ta abaixo de 2 ºC nos próximos anos.

os que nos rodeiam e procuremos ser solidários com os
que mais precisam.

Ainda que conclusões importantes tenham sido retiradas
e assinadas por muitos países, sabemos que tem sido

“Tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei

muito deficiente a concretização dos objetivos por influ-

tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a

ência dos grandes poderes económicos e políticos.

Deus pai.” Colossenses 3:17

Nos últimos anos, vemos a Natureza a dar avisos de que

se está a esgotar.
Vemos o clima a mudar mais rapidamente do que o que
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A ATMOSFERA DA TERRA E O CLIMA,
A SUA REALIDADE E AS SUAS
TRANSFORMAÇÕES

Ricardo Marques

Hoje em dia é muito comum vermos e ouvirmos na comu-

neta Terra, uma vez que:

nicação social notícias sobre alterações climáticas. Pratica-

•

mente todos os dias são publicados artigos e reportagens

nela encontram-se os gases necessários para a respiração dos seres vivos;

referentes a este tema e como em praticamente todos os

•

assuntos existem diferentes opiniões sobre o mesmo.

protege a Terra das radiações ultravioletas (camada
do ozono);

•

Para podermos entender um pouco melhor do que se

modera a temperatura do planeta e evita um arrefecimento durante a noite que destruiria os seres vivos

trata, é importante conhecermos do que estamos a falar.

(efeito de estufa);

Para tal, vamos debruçar-nos um pouco acerca da atmos-

•

fera terrestre, onde ocorrem os fenómenos que ouvimos

protege a Terra do impacto de outros astros como os
meteoritos (serve como barreira).

falar.

Devemos também ter em conta que a atmosfera é consti-

A atmosfera terrestre é constituída por uma camada de

tuída por camadas, cada uma com uma função relevante:

gases (Azoto - 78%, Oxigénio - 21% e Dióxido de Carbono,
vapor de água e outros gases - 1%) que envolve a Terra e

Tropos fera – onde se encontra praticamente todo o ar e

é retida pela força da gravidade.

onde ocorrem os fenómenos atmosféricos (chuvas, formação de nuvens, etc.);

A atmosfera tem um papel primordial para a Vida no pla-

Estratosfera – onde existe ozono que não permite a

entrada dos raios ultravioletas;
Mesosfera – camada que não permite
a entrada de meteoritos no planeta;
Termos fera – camada externa da atmosfera.

Sem a intervenção do Homem este
equilíbrio manter-se-ia intacto, uma
vez que o mesmo resulta da criação do
próprio Deus, que na sua perfeição
criou algo que, como o próprio testemunha no final do 6º dia da criação,
“era muito bom”: “E viu Deus tudo
quanto fizera, e eis que era muito
bom. E foi a tarde e a manhã, o dia
sexto”.
(Génesis 1:31).
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No entanto a atividade do Homem levou a que este equilí-

Como cristãos sabemos que a ocorrência destas situações

brio não se mantivesse e hoje estamos a ver fenómenos

são sinais que o fim está próximo e mais importante,

que comummente são chamados de Alterações Climáticas.

como seguidores de Cristo, não podemos desesperar a
respeito do que virá, pois somos chamados a ter fé em

Podemos definir Alterações Climáticas como as variações

Deus e esperança nas Suas promessas. Se refletirmos so-

dos padrões meteorológicos na Terra, como a temperatu-

bre a cronologia dos acontecimentos vemos que Deus

ra, os níveis do mar e a precipitação. Os cientistas referem

criou o universo, Deus trouxe a reconciliação a um mun-

que estas alterações ocorrem desde sempre, mas de for-

do que se desviou, sendo o sacrifício de Jesus uma ação

ma mais acentuada desde a revolução industrial (últimos

única e efetiva para vencer o pecado e não permitir que

150 a 200 anos). O mais crítico, e que mais atenção tem

essa fosse a palavra final e finalmente a promessa de

requerido da comunidade científica global, é o aumento

Deus a respeito da redenção de todas as coisas. Assim

do Efeito de Estufa com o consequente Aquecimento Glo-

não podemos aceitar um futuro no qual Deus abandona

bal.

o projeto de criação e redenção, no qual a ação do Ho-

O efeito de estufa consiste na retenção de calor proveni-

mem destrói tudo o que Deus estabeleceu ou no qual a

ente do sol e é essencial à vida porque não permite um

irresponsabilidade humana afeta a capacidade de Deus

arrefecimento noturno que destruiria os seres vivos. No

de trazer redenção para a criação. A base da resposta

entanto a emissão de gases poluentes para a atmosfera,

Cristã para as alterações climáticas é a esperança na con-

como o dióxido de carbono, tem vindo a aumentar o efei-

cretização do Reino de Deus sobre uma criação renovada.

to de estufa o que tem provocado um aquecimento global. Com este aquecimento têm-se verificado alterações
climáticas e o degelo dos glaciares e um consequente aumento do nível das águas, levando também à ocorrência
mais frequente de fenómenos atmosféricos tais como
tempestades e furacões.
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OFERTA DE ASSINATURA

Revista Compreender
Estimado senhor(a):
Este exemplar da revista Compreender foi-lhe oferecido.
A revista Compreender é distribuída de forma grátis, sem custo de assinatura.
Para receber a revista Compreender de forma regular por via postal, apenas tem que enviar os dados abaixo discriminados
para:

Desejo receber a revista Compreender de forma gratuita.
Nome:

Revista Compreender
Apartado 9827
EC – Alameda
1900-014 LISBOA
PORTUGAL

Morada Postal:
Código Postal:

Localidade:

Se desejar e em alternativa, pode solicitar a sua assinatura através do e-mail: geral@id7dp.com
Desejamos tê-lo (a) como assinante.
Que Deus o(a) abençoe
O Projecto Compreender
_________________________________________________________________
(Garantimos que este endereço só será utilizado para o envio postal de material impresso do projecto Compreender)

DESEJA CONTRIBUIR PARA O MINISTÉRIO DO PROJECTO COMPREENDER?

Esta revista e todas as iniciativas do Projecto Compreender (rádio, internet, etc) são possíveis através das contribuições voluntárias dos que desejam contribuir para este projecto de colaboração do Reino de Deus.
As contribuições financeiras feitas à ID7D são dedutíveis no IRS ao abrigo do mecenato religioso.
As contribuições podem ser feitas através das seguintes opções:
- Entrega direta aos tesoureiros ou outro responsável das missões.
- Transferência para a Conta bancária em nome da “Igreja de Deus do Sétimo Dia” (indicando o nome e nº de contribuinte).

BANCO - SANTANDER
NIB: 001800034916638202029
IBAN: PT50001800034916638202029
SWIFT: TOTAPTPL.

BANCO - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
NIB: 003505140004154323063
IBAN: PT50003505140004154323063
SWIFT: CGDIPTPL

DESEJA SABER MAIS SOBRE A IGREJA DE DEUS DO SÉTIMO DIA?
Estamos ao seu dispor para qualquer esclarecimento ou sugestão.
Entre em contacto connosco através dos nossos endereços:

www.id7dp.pt

www.facebook.com/ID7D.PT

@radiocompreender
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Geral@id7dp.pt

aid7dp@gmail.com

Lâmpada para os meus pés é tua palavra,
e luz para o meu caminho.
Salmos 119:105
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