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SIGLAS E DEFINIÇÕES 

 

CIC  Catecismo da Igreja Católica. 

EG  Evangelii Gaudium 

Escatológico: matéria da teologia que trata dos últimos 

eventos do ser humano e da criação. 

LG  Lumen Gentium. 

LS  Laudato Si. 

VD  Verbum Domini. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dentro do espaço ecológico, a casa comum, cada in-

divíduo e ser têm a sua dignidade própria. Contudo, a rea-

lidade diz que deixamos de ser o jardineiro e passamos a 

ser os destruidores desta casa. Como podemos resgatar esta 

dignidade, tornando-nos “Mãe/Seio” nesta casa que é co-

mum, contemplando o “novo céu e a nova terra”? 

O sábado é o tempo escatológico. Supera a fragmen-

tação dos tempos. É o tempo da comunhão plena do Deus 

criador, com as suas criaturas. É com o Sábado que se re-

conhece o mundo não apenas como natureza, mas como 

Criação. Conscientes, do Sábado viveremos em harmonia e 

diálogo com cada ser e criatura. Contemplando as tradições 

bíblicas e demais escritos, a criação está toda orientada, 

para a sua salvação, a criação do mundo está voltada para o 

sábado, ‘a festa da criação’. 

Queremos através deste trabalho, motivar atitudes e 

ações que levem a conscientização de que o mundo é a casa 
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onde todos têm chances e compromissos no cuidado da casa 

comum. Contribuir à elaboração de uma nova concepção de 

mundo, no qual o que é criado, tem sentido e valor inerente 

as nossas concepções valoráveis. Onde as partes formam o 

todo e cada uma das partes é necessária para a harmonia do 

todo. A vida de cada indivíduo só faz sentido, quando ajuda 

tornar a vida dos outros, melhor, mais nobre e feliz. Quere-

mos ser fiéis ao carisma franciscano, que tem em sua essên-

cia o cuidado das criaturas. 
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1 O MUNDO FRUTO DA BONDADE DE DEUS 

 

1.1 O sábado: objetivo da criação de Deus no Antigo 

Testamento 

 

Para Israel, o sábado é o tempo mais santo. O texto 

de Dt 5,15 motiva a observância do mandamento do sá-

bado: “Tu te lembrarás de que, na terra do Egito, eras es-

cravo e que o Senhor, teu Deus, te fez sair de lá com mão 

forte e braço estendido. Eis porque o Senhor teu Deus, te 

ordenou guardar o dia do sábado” (Dt 5,15). 

Tendo Deus santificado o sábado, também o povo e 

seu ambiente foram santificados. Deus santificou o sábado, 

porque nele descansou de todas as suas obras que criara e 

fizera isso, conforme o texto mais antigo da criação (Gn 

2,2-4). 

Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera e no sétimo 

dia descansou, depois de toda a obra que fizera. Deus 

abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou 
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depois de toda a sua obra de criação. Essa é a história do 

céu e da terra, quando foram criados.  

O descanso de Deus é o momento da contemplação 

da obra criada. É o momento da benção, a santificação. O 

sábado tornou-se o dia e sinal da aliança entre Deus e o seu 

povo. Não se reduz a um local ou um momento, mas é um 

tempo que é santificado. A única coisa igual para as pessoas 

é o tempo. “No sábado conforme a tradição judaica, tocam-

se a eternidade e o tempo. Se o sábado é santificado, então 

é santificado um tempo que está aí para todas as criaturas” 

(MOLTMANN, 1993, p. 404). Deus santificou a criação 

dentro de um tempo. Logo, a ação de Deus é dentro da his-

tória que contempla o tempo e a criação. 

As festas judaicas têm como baliza, os dias de festa 

da natureza. É o caso da semeadura, da colheita, a passagem 

do verão para o inverno e outras. Juntam-se a estas, a lem-

brança de fatos e eventos históricos de salvação. 

Iahweh disse a Moisés: Fala aos Israelitas e dize-lhes: 

Observareis de verdade os meus sábados, porque são um 

sinal entre mim e vós em vossas gerações, afim de que 

saibais que eu sou Iahweh, o que vos santifica. Obser-

veis, pois o sábado, por que é uma coisa santa para vós 

(...) Será um sinal perpetuo entre mim e os israelitas, 
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porque em seis dias Iahweh fez os céus e a terra: no sé-

timo dia, porém, descanso e tomou alento (Ex 31, 12-17). 

Conforme o texto bíblico, os sábados possibilitavam 

a relação do humano com o seu Deus e as criaturas. Além 

disso, sendo o povo escravo, trabalhando muito pesado, era 

o dia em que podiam descansar e adorar o seu Deus. O sé-

timo dia como momento de descanso e tomar alento. Parece 

ser uma projeção, da necessidade humana em Deus. Con-

tudo, necessária, para os humanos e os animais.  

As sete (ou seis) etapas da criação de Gn 1,1-2,4a, 

não tem ligação com as fases da evolução da criação, isso 

pode ser comprovado pelas ciências naturais. “Seu pano de 

fundo é, por um lado, a situação do exílio babilônico de 

587-538 a.C., e são, por outro, os mitos babilônicos da cri-

ação com os quais Israel teve contato na época desse exílio” 

(BLANK, 2013, p. 275). O povo de Israel assimilou em sua 

cultura elementos babilônicos.  

Os textos bíblicos sobre a criação, não pretendem 

descrever um início, mas fazem referência ao futuro. Deus 

está presente “como horizonte escatológico é condição para 

que (...) a criação seja um mundo aberto e em desenvolvi-

mento” (BLANK, 2013, p. 267). O horizonte se amplia na 
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medida que cresce a nossa experiência interior com o sa-

grado. 

Podemos perceber que a intenção dos textos bíblicos 

da criação, não é fornecer uma narração ou discrição dos 

processos empíricos no surgimento do universo. O seu in-

teresse é teológico. É a marca de um povo que percebia a 

ação de Deus na história, “(...) pois o Deus do relato do Gê-

nesis já é o Deus experimentado na libertação (Egito) e na 

aliança” (QUEIRUGA, 2014, p. 89). É o Deus generoso e 

benevolente. Cria o humano de dentro da própria casa. 

 

1.1.1 A dominação humana, fruto do “dominai” bíblico 

 

Pensadores como Moltmann, mostram e afirmam 

que a fé criacionista judaica-cristã, teve culpa e contribuiu 

à atual crise ecológica. Crise essa, que abrange toda a civi-

lização atual, caracterizada “pelo esgotamento da natureza 

através da intervenção humana” (MOLTMANN, 1993, p. 

42). Uma crise que atinge não só a humanidade, mas como 

já vem acontecendo há décadas, será o fim dos outros seres 

vivos e do meio ambiente natural. “Caso não ocorra uma 
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conversão radical nas orientações fundamentais das socie-

dades humanas, não será possível realizar uma práxis de 

vida alternativa. Está crise, então, desembocará numa ca-

tástrofe global” (MOLTMANN, 1993, p. 42). 

O mesmo autor continua insistindo que a crise tem 

sua origem nos países industriais, onde a religião predomi-

nante é o cristianismo. Além disso, diz que a crise do 

mundo moderno não é apenas oriunda das tecnologias, que 

favoreceram a exploração da natureza. Foi ambição de po-

der e riqueza dentro e na vida das pessoas que mobilizou 

uma destruição em larga escala e irreversível.  

No âmbito cultural cristão esta ambição foi, através de 

uma fé bíblica da criação, mal entendida e mal usada, li-

berta de suas antigas inibições religiosas: o ‘sujeitai a 

terra’ foi concebido como mandamento divino para o do-

mínio da natureza, para a conquista da terra e para a do-

minação do mundo pelas pessoas (MOLTMANN, 1993, 

p. 43). 

Um documento da Igreja do Brasil de 1992, mostra 

que acusar a fé judaica e cristã como a causa e a origem da 

degradação ambiental é uma falácia. “Há até quem sustente 

a afirmação de que a fé judaica e cristã se encontrava as 

raízes da crise ecossocial dos tempos presentes” (CNBB 

43), o mesmo documento continua, “pois no curso da 
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história, foi comum recorrer-se aos textos sagrados da Bí-

blia para legitimar uma apropriação e exploração utilitarista 

da natureza” (CNBB 43).  

Parece que afirmação de Moltmann, não é uma in-

terpretação plausível. Pois, as escrituras também afirmam o 

contrário. Dizendo que é do “Senhor a terra” (Sl 24) e tudo 

o que nela existe (Dt 10,14). Sendo que podemos fazer o 

uso responsável da criação. Transformando a Terra em 

grande lar, onde a humanidade habita harmoniosamente 

com as demais criaturas. Pois, o lugar em que habitamos 

faz parte de nós, vivemos com o lugar numa reciprocidade 

que nos pertence e somos “pertencidos”. 

Sobre isto, o Papa Francisco em sua “Carta Verde” 

(LS 66), apresenta que nossas relações têm três bases fun-

damentais interligadas, a saber: Com Deus, com o próximo 

e com a terra. Segundo a Bíblia, estas três relações vitais 

romperam-se não exteriormente, mas dentro de nós. Esta 

ruptura é o pecado. A harmonia entre Criador, humanidade 

e demais seres, foi destruída pelo fato, de termos pretendido 

ocupar o lugar de Deus, esquecendo de que somos criaturas 

limitadas. Foi este mandato que distorceu também a 
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natureza do mandato de “dominar” a terra (Gn 1,28) e de 

“cultivar e guardar” (Gn 2,15). Conforme Zampieri, fa-

lando da Laudato Si (2015, p. 9), diz que o “mandato de 

dominar a criação não deve ser lido sem uma justa herme-

nêutica. E a justa hermenêutica só pode ser do ‘cultivar e 

guardar’ e não de destruir e subjugar”. 

Somos humanos e temos uma imensa dignidade, que 

“não é somente alguma coisa, mas alguém. É capaz de se 

conhecer, de se possuir e de livremente se dar e entrar em 

comunhão com outras pessoas” (CIC 357). Contudo, não 

somos “deuses”. Pensadores da modernidade, da tradição 

judaico-cristã, apresentam a citação bíblica, “Sede fecun-

dos, multiplicai-vos e sujeitai a terra” (Gn 1,28). Citação 

que é proposta como princípio causador da atual crise eco-

lógica. A concepção bíblica do “sujeitar a terra”, não é si-

nônima do dominar.  

Aqui, porém, o ‘dominar’ está atrelado àquela correspon-

dência dos seres humanos a Deus, o criador e mantenedor 

do mundo, que é denominada de ‘a semelhança de Deus’. 

Pelo fato de que as pessoas e os animais devam se ali-

mentar dos frutos da terra, de estar-se tratando somente 

de um domínio pacífico, sem o ‘direito sobre vida e 

morte’. O papel reservado à pessoa humana é o de juiz 

de paz (MOLTMANN, 1993, p. 54). 
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Isso é comum de acontecer, quando se pinça passa-

gens bíblicas do seu contexto histórico tradicional, usando-

as para justificar e defender interesses pessoais ou sociais. 

Pois, “na tradição judaico-cristã, dizer criação é mais do 

que dizer natureza, porque tem a ver com um projeto do 

amor de Deus, onde cada criatura tem um valor e um signi-

ficado (LS 76). Na mesma dimensão, os humanos e os ani-

mais devem se alimentar dos frutos da terra. Havendo entre 

ambos uma relação pacifica, sem o direito de um acabar 

com a vida do outro. 

Refletindo sobre a narrativa, de São Francisco e o 

Lobo de Gúbio, freis Susin e Zampieri afirmam:  

Por essa narrativa pode-se concluir que Francisco, como 

Jesus, introduziu a reconciliação sabática, e começa a re-

alizar o sonho de Isaías em que a criança e a serpente 

brincam juntas. Sua radicalidade de sine proprium, sem 

apropriação, o tornou hospedeiro e mediador das criatu-

ras. Ele estabelece uma aliança de mútuo compromisso 

entre a cidade e o animal, sem humilhação e sem sujei-

ções desvantajosas (ZAMPIERI; SUSIN, 2015, p. 290). 

São Francisco, não sacralizou os animais e esqueceu 

os humanos. Pelo contrário, ele soube amar num mesmo 

amor fraterno a todos sem distinções. Ele mostra que hu-

manos e animais são feitos para viverem numa harmonia 
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desejada pelo Criador. Cada criatura é fruto da ternura de 

Deus que lhes atribuiu um espaço sagrado neste mundo. 

Logo, o amor de Deus é a razão de ser de toda a criação. 

Ele quis a sua existência, por isso, o mundo é bom e deve 

se cuidado e preservado. 

Sendo assim, Laudato Si convoca para uma atualiza-

ção dos textos bíblicos.  

É importante ler os textos bíblicos no seu contexto, com 

uma justa hermenêutica, e lembrar que nos convidam a 

‘cultivar e guardar’ o jardim do mundo (Gn 2,15). En-

quanto ‘cultivar’ quer dizer lavrar, velar. Isto implica 

uma relação de reciprocidade responsável entre o ser hu-

mano e a natureza (LS 67). 

O autor Gilberto Antônio Orsolin, que escreve sobre 

este tema da ecologia numa perspectiva cristã, o cristia-

nismo é a religião mais antropocêntrica que o mundo co-

nheceu, especialmente no Ocidente. “Ainda, o cristianismo 

não só estabeleceu um dualismo entre homem e a natureza, 

mas também insistiu que era a vontade de Deus que o ho-

mem explorasse a natureza para seu próprio benefício” 

(2015, p. 124). Afirmação equivocada. Pois o cristianismo 

não tem o seu centro no humano, mas no próprio Deus. Não 
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é uma relação piramidal, mas circular, no qual o humano e 

o divino se completam. 

 

1.1.2 O problema hermenêutico de Gn 1 

 

Consequência de uma compreensão inadequada dos 

termos bíblicos do Gêneses, “dominar e submeter”, dare-

mos um salto na reflexão sanando esta dicotomia. Domínio, 

não significa desfrute.  

Também a determinação para o domínio sobre os ani-

mais e sobre a terra aparece na luz messiânica do Evan-

gelho como reinar-com-Cristo por parte das pessoas 

crentes (...). O seu domínio libertador e salvador contém 

em si também a realização da promessa humana da cria-

ção a respeito da terá (MOLTMANN, 1993, p. 327). 

O autor Gilberto Orsolin em seu livro, ecologia: a 

contribuição do magistério da Igreja cita Pannenberg. Este 

mostra o ‘outro lado da moeda’. O senhorio dos humanos 

sobre o criado, não é uma espécie de Carta Branca para sa-

quear egoisticamente a natureza extra-humana. “A natureza 

não é confiada ao homem como objeto a ser desfrutado, 

mas como a casa na qual ele deve habitar, o lugar onde ele 
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desempenha a sua vocação de homem na história” (ORSO-

LIN, 2015, p. 127).  

Frei Antônio Moser, um grande pensador da Teolo-

gia Moral, comenta sobre a culpabilidade judaico-cristã. 

Afirma que a raiz da crise ecológica, está na hermenêutica 

e na tradução. “Em vez de traduzir o termo ‘masal’ por do-

minar prefere-se traduzi-lo por governar ou administrar’ 

(MOSER, 1991, p. 140). Portanto, sempre permanece um 

tom de superioridade do humano em relação aos demais se-

res e o mundo. O dicionário Aurélio tem uma explicação 

arbitraria sobre o termo dominar. “Exercer autoridade, po-

der, influência ou domínio sobre. Reprimir. Prender, predo-

minar” (AURÉLIO, 2004, p. 328). 

Estamos percebendo que há ambiguidades e diferen-

tes interpretações desta passagem do Gênesis. Os autores 

Zampieri e Susin, apresentam que somos criados a imagem 

e semelhança do Criador, dando-nos a superioridade. “A 

distinção fica por conta de que só o ser humano é criado à 

imagem e semelhança de Deus, o que constituiria, segundo 

a exegese comum, notória superioridade em relação ao res-

tante da natureza” (ZAMPIERI; SUSIN, 2015, p. 82).  
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O relato da criação, de Gêneses 3, faz entender que 

o mundo foi criado em vista de um projeto mais amplo. 

Entender o mundo como criação de Deus justamente não 

significa compreendê-lo como mundo do ser humano e 

possuí-lo. Se o mundo é criação de Deus, ele permanece 

sendo sua propriedade e não pode ser possuído pelos ho-

mens, mas somente pode ser recebido como empréstimo 

e ser administrado com fidelidade (MOLTMANN, 1993, 

pp. 55-56). 

Neste mundo somos passageiros, mas não somos in-

quilinos. A obra da criação jamais deve ser concebida como 

mercadoria, onde quem tem poder de aquisição compra. O 

mundo e a sua criação devem ser tratados, conforme as me-

didas da justiça divina e não como os poderes exercidos por 

nós seres humanos. Essa seria uma visão antropocêntrica. 

“E a ‘coroa de sua criação’, não é o ser humano, mas o sá-

bado” (MOLTMANN, 1993, p. 56). Em tese, se os huma-

nos querem restabelecer o convívio com a natureza, eles 

precisam abandonar a visão do mundo antropocêntrica pós-

moderna. Pois, “mesmo sem a pessoa humana, os céus enal-

tecem a honra daquele que é eterno” (MOLTMANN, 1993, 

p. 56). A teologia cristã deve libertar-se da fé criacionista 

da cosmovisão antropocêntrica moderna, para poder 
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encontrar o equilíbrio com a natureza. A teologia atacou por 

vezes os avanços da ciência natural.  

A cosmologia teológica, num primeiro momento, 

sempre teve como fundamento a ‘obra dos seis dias’ de 

Gn1. Contudo, os cientistas modernos, foram aos poucos se 

libertando desta ideia. Mesmo com a teologia física de 

Newton oferecendo uma base religiosa à cosmologia. Num 

segundo momento, houve a separação entre a cosmologia 

teológica e cientifica. Destacam-se Giordano Bruno e Gali-

leu Galilei, que entraram em conflito com Charles Darwin 

e Sigmund Freud. Hoje na terceira fase, teologia e ciências 

naturais se encontram, numa comunhão. 

Assim, desde já, todo amor que une sociedade e ecologia 

numa fraternidade criatural, todo sabor da com-vivência 

cordial, com todos os elementos que tecem os conteúdos 

da felicidade humana nesta terra, serão transfigurados 

para abrigarem como lugar glorioso o Reino eterno de 

Deus com o Filho encarnado e toda a criação corporal 

(SUSIN, 1995, p. 162). 

Teologia e ciências naturais hão de chegar juntas, a 

uma “consciência ecológica do mundo” (MOLTMANN, 

1993, p. 56). Porém, as ciências naturais modernas e a fé, 

historicamente nunca conseguiram chegar em pleno 

acordo. Sendo que depois de se retirar do mundo da 



24 

cosmologia, a fé passou a preocupar-se com a fé pessoal. 

“Se Deus não é criador do mundo, então ele também não 

pode ser meu criador” (MOLTMANN, 1993, p. 63). Mas a 

teologia da natureza, não precisa entrar nestas discussões, 

ela precisa sim, orientar e alertar sobre a crise ecológica 

mundial. Como nos vêm acenando o Papa Francisco.  

O diálogo entre ciência e fé também faz parte da ação 

evangelizadora que favorece a paz (...). A fé não tem 

medo da razão; pelo contrário, procura-a e tem confiança 

nela, porque a luz da razão e a luz da fé provêm ambas 

de Deus (EG 242). 

A fé desperta para um olhar mais crítico. É capaz de 

ampliar os horizontes da própria razão corrompida por pos-

síveis interesses. “Entender ‘natureza’ como criação signi-

fica, pois, perceber a ‘natureza’ como criação escravizada 

e que anseia pela liberdade” (MOLTMANN, 1993, p. 67), 

que é o Reino da Glória. Este é o horizonte escatológico. A 

libertação da criação das amaras e correntes destrutivas.  

Nós seres humanos pertencemos e temos uma cons-

ciência de comunhão de vida, pertencemo-nos mutua-

mente, na criação.  

O que realmente existe é a grande comunidade de vida, 

da qual nós somos um membro com os outros, com a sin-

gularidade de seremos seres éticos e espirituais, com a 
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missão de guardiões da criação, aqueles que cuidam de 

tudo o que existe e vive, por que tudo o que existe e vive 

merece existir e viver (SUSIN, 2006, p. 241); 

Nós somos filhos da Terra, derivamos do húmus, 

como Adão. Nós muito mais do que filhos e filhas da Terra, 

somos a Terra. Dela que derivamos.  

 

1.2 A Criação em Cristo 

 

1.2.1 Filiação Divina 

 

Em Cristo se retoma a experiência paterna de Deus. 

“Deus é Pai” (Mt 11,25). Jesus convida os seus, para reco-

nhecer a relação paterna que Deus tem com todas as criatu-

ras. Cada criatura tem dignidade própria. “Olhai as aves do 

céu: não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. 

E, no entanto, vosso Pai celeste as alimenta” (Mt 6,26). O 

Filho que esteve na criação do mundo, na Trindade, quer 

mostrar aos seus discípulos e a nós as maravilhas criadas 

pelo seu Pai.  

Jesus tem noção das realidades da natureza. “Ainda 

quatro meses e chegará à colheita!” (Jo 4,35). Ele vivia em 
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harmonia plena com toda a criação, chamando a atenção 

daqueles que o acompanhavam. “Os homens ficaram es-

pantado e diziam: Quem é este, que até os ventos e o mar 

lhe obedecem?” (Mt 8,27). Para Jesus, diferente dos gregos, 

que desprezavam o corpo, a matéria e as realidades munda-

nas, o mundo é um espaço sagrado. Jesus trabalhava com 

as suas próprias mãos, transformando a matéria criada por 

Deus, para suprir necessidades humanas. Muitos inclusive 

o reconheciam como “(...) o carpinteiro, o filho de Maria?” 

(Mc 6,3).  

“Segundo a compreensão cristã da realidade, o des-

tino da criação inteira passa pelo mistério de Cristo, que 

nela está presente desde a origem: ‘Tudo foi criado por ele 

e para ele’ (Cl 1,16)” (LS 99). Sendo assim, em Cristo é 

restabelecida a relação entre nós humanos e Deus. Percebe-

se claramente que a iniciativa é de Deus, “tudo isto vem de 

Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou 

o mistério da reconciliação”. Deus sempre nos ama, mesmo 

quando deixamos a sua casa e desperdiçamos seus bens (Lc 

15,11). Na volta Ele nos aguarda de braços abertos.  
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Jesus em seus ensinamentos e catequese faz o uso de 

elementos da natureza, elementos que faziam parte do seu 

contexto: Deus é a fonte de água viva (Jo 4,10-14), a bon-

dade de Deus é como a chuva que não faz distinção entre 

bons e maus (Mt 5,45), a fé é comparada a uma semente 

lançada no terreno do coração humano (Mc 4,1-20), a rela-

ção do humano com Deus é compara à vinha e as videiras 

(Jo 15).  

Desta forma, mediante a contemplação do mundo 

criado por Deus e percebendo as suas digitais em cada ser, 

nós humanos somos convocados a entender que a nossa 

vida está diretamente ligada a Deus, estamos em suas mãos. 

Na medida em que o humano busca o Reino de Deus, é tam-

bém libertado da insaciável vontade de possuir (Mt 6,33ss). 

 

1.2.2 O Messias é o Senhor do Sábado 

 

Jesus, especialmente em suas parábolas, nos chama 

atenção de que a criação contém em si, explicações do agir 

de Deus (Mc 4,3-9), e referências à realidade do Reino de 
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Deus. “O Filho do Homem é senhor até do sábado” (Mc 

2,28). 

Todas as obras e ações de Jesus têm como meta an-

tecipar o dia de Sábado.  

Jesus não aboliu o Sábado – no sentido impiedoso como 

faria um pagão ou um liberal ou, pior ainda, alguém com 

interesse de segurar as relações humanas oprimidas pelo 

trabalho. Pelo contrário, as ações sabáticas de Jesus co-

locam o sábado a disposição do homem e o homem na 

possibilidade da experiência sabática. O sábado é para o 

homem como é para todas as criaturas e para Deus (SU-

SIN, 1995, p. 163). 

O sábado havia sido engessado pela lei. Onde o 

mesmo acabava por sacrificar a vida dos seres humanos. 

Invertendo a ordem da criação. Onde o sábado ameaçava a 

vida digna e a dignidade da vida. Jesus rompe com o modo 

judaico de conceber o sábado.  

E outra vez entrou na sinagoga, e estava um homem com 

uma das mãos atrofiadas. E o observavam para ver se o 

curaria no sábado, para o acusarem. Ele disse ao homem 

da mão atrofiada. ‘levanta-te e vem aqui para o meio’. E 

perguntou: ‘É permitido, no dia de sábado, fazer o bem 

ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar?’ Eles se cala-

ram (Mc 3,1-4). 

Jesus ressuscita o sábado, fazendo dele um dia de 

festa e de júbilo.  
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O domingo, ao contrário do que vulgarmente se pensa, 

não é substituição cristã do Sábado Judaico (...) O pri-

meiro dia da semana, dia da criação de céus e terra, tor-

nou-se dia de celebração da ressurreição, portanto, ‘dia 

do Senhor’, conforme a Didaqué 14,1. A ressurreição do 

Senhor é o começo da criação dos Novos Céus e Terra, e 

por isso continua a ser o ‘primeiro dia’ (SUSIN, 1995, p. 

167). 

A atuação pública de Jesus segundo o Evangelho de 

Lucas (4,18), acontece num sábado, proclamado messiâ-

nico.  

A luz da ressurreição de Cristo é a luz sabatica cristã e, 

ao mesmo tempo, é mais do que isso. Ela brilha como luz 

messiânica sobre toda a criação que geme e dá-lhes, em 

sua transitoriedade, a esperança eterna de uma nova cri-

ação até o ‘mundo semi fim’ (MOLTMANN, 1993, p. 

24). 

Quando o domingo esquece do sábado, torna-se uma 

festa das origens, um primeiro dia sem a escatologia. O sá-

bado é o repouso da criação, enquanto o Domingo é a Nova 

Criação, novo começo devido à ressurreição de Cristo.  

Na modernidade, o sábado e o domingo, passaram a 

ser ‘o fim de semana’, bem diferente daquilo que de fato 

são. Sendo também, que o domingo, assumiu as caracterís-

ticas do sábado. Isso por que depois da ressurreição de 

Cristo, o primeiro da semana, no caso o domingo, o Dia do 
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Senhor, ou o Dia do Sol. Em 325 d.C. no Concílio de Ni-

céia, o “Prima feira” passou a chamar-se “Domenica”, ou 

domingo em português. 

No Evangelho de Mateus 28,1, temos a seguinte nar-

ração: “Após o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana. 

Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro”. 

Devido à tradição apostólica que tem sua origem do dia 

mesmo da Ressurreição de Cristo, a Igreja celebra cada 

oitavo dia o Mistério Pascal. Esse dia chama-se justa-

mente dia do Senhor ou domingo (...). Por isso, o do-

mingo é um dia de festa primordial que deve ser lem-

brado e inculcado à piedade dos fiéis, de modo que seja 

também um dia de alegria e de descanso do trabalho (SC 

106).  

Quando nos debruçamos sobre o Catecismo da 

Igreja Católica, veremos que o domingo contempla uma di-

mensão escatológica, que se origina em Cristo. 

Devido à tradição apostólica que tem origem no próprio 

dia da ressurreição de Cristo, a Igreja celebra o mistério 

pascal a cada oitavo dia, no dia chamado com razão o dia 

do Senhor ou domingo. O dia da ressurreição de Cristo é 

ao mesmo tempo o primeiro dia da semana, memorial do 

primeiro dia da criação, e o oitavo dia, em Cristo, depois 

de seu repouso do grande sábado, inaugura o dia que o 

Senhor fez, o dia que não conhece ocaso (CIC 1166) 

“Este é o dia que o Senhor fez para nós” (Sl 117,24). 

Para nós cristãos o Domingo tornou-se o primeiro de todos 
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os dias, a primeira das festas, o domingo. “Reunimo-nos 

sempre no dia do sol, porque é o primeiro dia, dia em que 

Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo e, 

nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou 

dentre os mortos” (CIC 2174). 

 

1.3 A Criação na Trindade 

 

“A graça não é a perfeição da natureza, mas a prepa-

ração do mundo para o Reino de Deus” (MOLTMANN, 

1993, p. 26). Citação que coloca como ponto de partida a 

ressurreição de Cristo, onde esta é o início da nova criação.  

Deus criou o mundo por seu Filho no Espírito Santo: o 

Espírito de Deus pairava sobre as águas (Gn 1,2). Os li-

vros da sabedoria contêm sinais vivos da presença do Es-

pírito Santo na criação. O ato da criação é um ato trino. 

Por isso, cada coisa que existe foi criada por Deus Pai 

por meio de Deus Filho em Deus Espírito Santo (HAF-

FNER, 2008, p. 133). 

“Na compreensão cristã, a criação é um ato trinitá-

rio: O Pai cria através do Filho no Espírito Santo” (MOLT-

MANN, 1993, p. 27). Durante muito tempo, tentou-se acen-

tuar, de forma monoteísta, compreender Deus Pai, como 

Criador e Senhor da sua obra. Depois, buscou-se uma 
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doutrina cristológica da criação, com a criação mediante a 

palavra. Moltmann quer apresentar a compreensão trinitária 

da criação com ênfase na terceira opção, à criação no Espí-

rito.  

“Devido ao constante fluxo do Espírito Divino, as 

criaturas são ‘criadas’ (barra), no Espírito, elas existem e 

através do Espírito elas são renovadas (hadasch)” (MOLT-

MANN, 1993, p. 28). O Espírito é derramado sobre tudo o 

que existe é o Espírito que tudo preserva, vivifica e renova. 

Sendo Espírito (ruah), feminino em Hebraico, esta ação di-

vina deve ser entendida de forma feminina, não apenas 

masculina. É o lado materno de Deus. Para Calvino, “o 

Espírito Santo, ‘é aquele que dá a vida’, é a ‘fonte da vida’” 

(MOLTMANN, 1993, p. 29). Na sua concepção de imanên-

cia de Deus como Espírito na criação, Calvino foi aos ex-

tremos da ideia estóica do cosmos divino, delimitando a sua 

doutrina do espírito universal:  

O Espírito de Deus atua dentro do mundo e produz a in-

ter-relação universal sem, contudo, dissolver-se no 

mundo. O Espírito cósmico continua Espírito de Deus e 

torna-se nosso Espírito na medida em que ele atua em 

nós como força para a vida (MOLTMANN, 1993, p. 30). 
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A Criação no Espírito é uma das concepções teoló-

gicas, que melhor corresponde à doutrina ecológica da cri-

ação, hoje. “(...) o Espírito salva a história de seu fecha-

mento na imanência e na decadência, abrindo-a continua-

mente à transcendência, resgatando-a de si mesma para di-

mensioná-la como caminho para a escatologia” (SUSIN, 

1995, p. 70). 

A era subjetiva e mecanicista, chegou aos seus limi-

tes pela destruição da natureza, pela crescente autoameaça 

à humanidade, com armas de destruição em massa. A solu-

ção é bem clara: “A comunhão ecológica universal, não vi-

olenta, pacífica e solidária” (MOLTMANN, 1993, p. 31). 

Depois de reconhecermos o perigo de uma catástrofe uni-

versal, ecológica e nuclear, e a busca por um mundo onde 

seja possível a sobrevivência, que se reconhece na contri-

buição das tradições cristãs.  

“Uma doutrina ecológica da criação implica um 

novo jeito de pensar sobre Deus” (MOLTMANN, 1993, p. 

32). É o reconhecimento de Deus no mundo e do mundo em 

Deus. O Antigo Testamento coloca Deus na transcendência 

e o mundo na imanência. Uma doutrina ecológica da 
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criação, hoje deve ensinar a imanência de Deus no mundo. 

“A presença de Deus penetra todo o universo” (MOLT-

MANN, 1993, p. 33). Onde Deus cria este mundo e perma-

nece nele, fazendo deste a sua morada. “Deus está simulta-

neamente, em si mesmo e fora de si. Ele está fora de si na 

sua criação e simultaneamente em si no seu sábado” (MOL-

TMANN, 1993, p. 34). Duas são as concepções para enten-

der a autodiferenciação e a tensão de Deus e sua criação:  

1) Doutrina rabínica e cabalista da schechina: é a 

presença de Deus nas pessoas e sua morada entre elas. Ele 

se dá as suas criaturas, sofrendo com elas, permanecendo 

nelas na alegria e na dor.  

2) Doutrina cristã trinitária: transbordando de amor, 

Deus saiu de si mesmo e cria uma realidade que existe, mas 

que é diferente Dele. Mediante o seu Filho, Ele recria, re-

concilia e salva a sua criação.  

As coabitações múltiplas e a eterna comunhão do 

Pai, do Filho e do Espírito Santo resultam na Doutrina So-

cial da Trindade que é a “pericórese” (MOLTMANN, 1993, 

p. 36). No Deus trino há uma mutualidade e a reciprocidade 

do amor. No seu íntimo, tudo está de maneira recíproca 
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compenetrado. “O conceito trinitário da vida da recíproca 

compenetração, a pericórese, determinará, portanto, esta 

doutrina ecológica da criação” (MOLTMANN, 1993, p. 

37). 

Nestes níveis se encontram os princípios de organi-

zação do espírito:  

“Consciência é o Espírito refletido que reflete” 

(MOLTMANN, 1993, p. 38). Com essa se acaba com a 

identificação agostiniano-cartesiana, entre espírito e cons-

ciência. Pelo Espírito, estamos ligados ao nosso corpo e à 

nossa alma, por meio dele estamos social e culturalmente 

ligados às outras pessoas. E acima de tudo, é por meio do 

Espírito que estamos ligados com o meio-ambiente natural. 

Definido como ecossistema espiritual. “Pessoas humanas 

são, pois, participantes e subsistemas do sistema da vida 

cósmica e do Espírito Divino que nele habita” (MOLT-

MANN, 1993, p. 39). A criação é uma obra comum da San-

tíssima Trindade. 

Deus ao criar o mundo, não saiu do mesmo. A con-

cepção dualista, onde a criação e Deus são distintos precisa 

ser superado. O humano no mundo, está vivendo em 
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comunhão e comunicação com o mesmo, construindo uma 

casa comum. A integridade da criação contempla a preser-

vação de toda forma de vida no planeta, reconhecendo o seu 

direito à existência e seu valor intrínseco.  

Nesta perspectiva, o ser humano não pode ser consi-

derado em separado do seu ambiente. O ser humano, em 

sua relação com a natureza e os demais seres criados, não é 

o senhor absoluto, mas foi estabelecido pelo Criador como 

responsável pela integridade da criação (CNBB n. 64). 
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2 A CRISE ECOLÓGICA 

 

2.1 A crise e a ação humana 

 

“O que significa a fé no Deus Criador e neste mundo 

como a sua criação, face à crescente exploração industrial 

e à irremediável destruição?” (MOLTMANN, 1993, pp. 

09-10). É uma questão muito pertinente. O Papa Francisco 

é muito claro frente ao questionamento acima:  

A transformação da natureza para fins úteis é uma carac-

terística do gênero humano, desde os seus primórdios (...) 

A tecnologia deu remédio a inúmeros males, que afli-

giam e limitavam o ser humano. Não podemos deixar de 

apreciar e agradecer os progressos alcançados especial-

mente na medicina, engenharia e comunicações. Como 

não havemos de reconhecer todos os esforços de tantos 

cientistas e técnicos que elaboram alternativas para um 

desenvolvimento sustentável? (LS 102). 

Seria muita ignorância ficar indiferente e negar os 

benefícios que a técnica e a ciência trouxeram para a vida 

do ser humano. Nos parágrafos seguintes aparecem os “po-

réns”. O pontífice é incisivo e carrega a tinta no pincel ao 
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dizer que “o ser humano não é plenamente autônomo. A sua 

liberdade adoece quando se entrega às forças cegas do in-

consciente” (LS n. 102). O mesmo nos diz Moltamann: “A 

situação presente está determinada pela crise ecológica de 

toda civilização técnico-cientifica e pelo esgotamento da 

natureza através da intervenção humana” (MOLTMANN, 

1993, p. 42). Esta parece ser um bom diagnóstico: 

Ocorre que a Terra não aguenta mais esse tipo de guerra 

contra ela. Ela precisa de repouso para se refazer, pois 

atualmente ela necessita de um ano e meio para repor o 

que lhe arrancamos durante um ano. O aquecimento glo-

bal é a sua febre, denunciando que ela está doente, gra-

vemente doente (BOFF, 2014, p. 164). 

Surge novamente uma pergunta importante: Quando 

nós humanos nos tornamos ‘inimigos’ do mundo? Quando 

começamos a encarar a natureza como um obstáculo a ser 

derrubado e não como casa comum? Pode se colocar como 

causa, 

o advento da chamada modernidade, onde novas concep-

ções de ciências, que apontavam o saber como domínio 

e não como participação ou comunhão, colocaram em 

movimento uma grande engrenagem de conquistas, tor-

nando o ser humano, indivíduo e sujeito que tudo sub-

mete à sua vontade. Para tanto, este “sujeito de vontade” 

precisou emancipar-se daquilo que impedia de avançar 

na direção desse promissor futuro de conquistas e 
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conquistar aquilo que ele, então julgava ser a liberdade 

(BRUSTOLIN, MACHADO, 2008, p. 229). 

Crise que é fatal para o meio natural, os seres vivos 

e nós humanos. Sem uma conversão radical nas orientações 

de vida sócia e local, a realidade presente acabará nos con-

duzindo a uma catástrofe global. Crise que tem dois pilares 

de origem bem definidos: a) As tecnologias que permitiram 

a exploração da natureza e de suas matérias primas, onde o 

humano se tornou o ‘Senhor da natureza; b) Esta primeira 

é fruto de um segundo problema. Há um desinteresse em 

reconhecer a mensagem que a natureza traz inscrita, nas 

suas próprias estruturas (LS 117). 

A crítica antropocêntrica, aqui é vista como uma in-

diferença com tudo o que não me traz benefícios financei-

ros, de bem-estar, conforto etc. Acrescento uma terceira 

causa. Não podemos resolver os desvios e danos à natureza, 

sem que haja a cura das relações humanas básicas. 

Até agora todas as extinções eram ocasionadas pelas for-

ças do próprio universo e da Terra, a exemplo da queda 

de meteoros rasantes ou de convulsões climáticas. A 

sexta está sendo acelerada pelo próprio ser humano por 

causa da perda de habitat das espécies para cidades, agri-

cultura e pecuária (BOFF, 2014, p. 158). 
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Mas agora, é diferente. A Terra se alterou drastica-

mente pela influência da ação humana. Nós temos consci-

ência disso tudo, mas não fazemos o que sabemos que de-

vemos fazer. Cerramos os olhos, para não ver o mal e a ação 

das próprias mãos. “De fato, nada promove mais catástrofe 

do que o paralisante ‘nada fazer’” (MOLTMANN, BOFF, 

2014, p. 18).  

Moltmann destaca a má interpretação e mau uso da 

expressão bíblica da criação: “sujeitai a terra” (MOLT-

MANN, 1993, p. 43). O Papa Francisco faz outra contem-

plação, dizendo que: “as narrações da criação do Gêneses 

contêm, na sua linguagem simbólica e narrativa, ensina-

mentos profundos sobre a existência humana e a sua reali-

dade histórica” (LS n. 66). 

Então, como compreender e reformular a fé cristã na 

criação para que ela se torne um fermento da paz com a 

natureza a ser buscada? Buscamos algumas respostas à pro-

blemática:  

• Discutir criticamente com sua própria tradição e história 

da sua atuação. Isso antes de dialogar com as ciências e 

filosofias modernas da natureza; 
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• A fé criacionista cristã, tornou-se questionável frente a 

crise ecológica. Sendo assim, ela precisa ser redefinida 

dentro da crise;  

• É sempre importante uma nova síntese interior também 

das instituições: 

Espera-se ainda o desenvolvimento de uma nova síntese, 

que ultrapasse as falsas dialéticas dos últimos séculos. O 

próprio cristianismo, mantendo-se fiel à sua identidade e 

ao tesouro de verdade (...), não cessa de se repensar e re-

formular em diálogo com as novas situações históricas, 

deixando desabrochar assim a sua eterna novidade (LS 

121). 

Eu, porém, tenho mais simpatia pela ideia de Moser. 

Diz que a crise ecológica não aconteceu por acaso. Ela é 

consequência de uma carência, de uma necessidade. De 

uma perda generalizada de sentido da vida e das coisas. Pri-

meiramente, o modo explorador que os humanos se relaci-

onam com a natureza, revela que falta o sentido de pertença 

e de cuidado com o que é uma extensão de nosso ser. Por 

conseguinte, o novo modo de vida que se implantou, na pro-

dução e na maneira de viver. A produção de monoculturas 

em grande escala, minimizou a diversidade e o diferente. 

“Se o olhar percorrer as regiões do nosso planeta, percebe-

mos depressa que a humanidade frustrou a expectativa 
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divina” (LS 61). Mas a esperança, nos mostra que sempre é 

tempo de mudar de rumo, sempre podemos surpreender po-

sitivamente, resolvendo o problema.  

 

2.2 A sociedade capitalista 

 

Nas entre linhas acima, já destacamos que o capital 

e o capitalismo, são os fatores que movem a humanidade. 

Isso porque, nos países socialistas e industrializados, a des-

truição ambiental, está no mesmo nível dos capitalistas. 

O advento da modernidade, que deu seus primeiros 

passos no século XVI, com as grandes navegações e rea-

quecimento do comércio europeu, deu início a uma nova 

racionalidade, que têm como princípio a colonização e a 

exploração das novas colônias americanas. Onde o trabalho 

é concebido como a dominação da natureza e a natureza 

tratada como objeto de conhecimento e dominação, fonte 

de lucro. Além disso, fez-se de muitos espaços naturais um 

depósito de lixo. No século XX, no contexto da Guerra Fria, 

a expansão imperialista se vinculou com a hegemonia do 

mercado norte-americano. “A civilização técnico-científica 
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certamente é, para a natureza, o pior monstro que já existiu 

a face da terra” (MOLTMANN, 1993, p. 52). O progresso, 

do século XIX, não tem mais elementos que contribuem 

para a vida. Em nome dele nos apropriamos da natureza, e 

fizemos dela uma fonte de recursos financeiros apenas. 

O processo de modernização da agricultura, baseada 

nas monoculturas e na exportação, com o tempo, trouxe 

uma série de consequências tanto para o ser humano como 

para o ambiente. “O modelo agrícola, implantado no país 

(Brasil), por sua vez, provoca perda de milhares de hectares 

de solo por pré-desertificação, erosão, compactação, além 

da contaminação de rios e destruição dos ecossistemas” 

(CNBB n. 21). O mesmo sistema que expulsou o homem e 

mulher do campo, alimentou a urbanização desorganizada 

e desordenada.  

Nota-se hoje, por exemplo, o crescimento desmedido de 

muitas cidades que se tornaram pouco saudáveis para vi-

ver, devido não só à poluição proveniente de emissões 

tóxicas mas também ao caos urbano, aos problemas de 

transporte e à poluição visual e acústica (LS 44). 

Pois, o cultivo de grandes áreas com maquinários 

não deixou espaço para os pequenos agricultores e proprie-

dades. Sem perspectiva os filhos e filhas destes foram em 
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busca de recursos nos centros urbanos, dando origem às pe-

riferias. E destas derivam inúmeros fatores, impactos ambi-

entais e socioeconômicos.  

Algumas concepções deformadas reduziram a natu-

reza a um conjunto de dados matemáticos ou biológicos, 

acabando por gerar uma real violência desrespeitosa do hu-

mano em relação à natureza. Os recursos energéticos não 

renováveis centralizados nas mãos de alguns poucos Esta-

dos, grupos de poder e empresas. Levando, consequente-

mente, ao maior subdesenvolvimento de países pobres. Es-

tes não têm recursos financeiros para chegar às fontes ener-

géticas não renováveis existentes, nem mesmo, recurso 

para investir em pesquisas para buscar fontes energéticas 

novas e renováveis. Esse monopólio, gera a exploração e os 

frequentes conflitos. “Um acordo pacífico sobre o uso dos 

recursos pode salvaguardar a natureza e, simultaneamente, 

o bem-estar das sociedades interessadas” (VD 51). 

Está claro, que é urgente a solidariedade dos países 

em vias de desenvolvimento e altamente industrializados 

com os países emergentes e pobres. As sociedades tecnica-

mente avançadas devem diminuir o consumo de matéria 
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prima não renovável. Isso, por que entre estes cidadãos, é 

oferecida a possibilidade da sensibilidade ecológica real. 

Essa responsabilidade é global, indo para além da energia, 

mas a toda Criação. “Há espaço para todos nesta nossa 

terra: aqui a família humana inteira deve encontrar os re-

cursos necessários para viver decorosamente, com a ajuda 

da própria natureza” (VD 50). 

 

2.3 A dominação e a indiferença 

 

O sistema econômico e seus efeitos têm impacto na 

desigualdade da distribuição da riqueza, mas maior ainda é 

o impacto na natureza, incluindo nós humanos de forma in-

tegral. As pessoas são agentes e pacientes da crise. Os va-

lores e as convicções que dominam a sociedade humana es-

tão corrompidos em suas bases. Lembrando que o ambiente 

natural e o social são inseparáveis, logo uma é consequên-

cia da outra.  

O progresso entrou num círculo vicioso, onde ele 

mesmo é a causa, da sua morte. “Sabidamente, a carga so-

bre o meio-ambiente cresce proporcionalmente à densidade 
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da população humana” (MOLTMANN, 1993, p. 47). E 

tudo aponta para o aumento dos grandes centros urbanos. 

Num organismo entram corpos estranhos e automatica-

mente podem “originar-se num processo de autoimuniza-

ção do organismo” (MOLTMANN, 1993, p. 48). O efeito 

que o meio ambiente vem sofrendo, é a apatia das pessoas 

em relação à morte lenta e gradativa da natureza.  

No mundo da ciência, há muitos interesses que estão 

em jogo. Os instrumentos científicos e tecnológicos são pa-

dronizados em vista do desejo de poder e de política. Quais 

são estes desejos que movem o desenvolvimento da civili-

zação moderna? As culturas passadas não eram subdesen-

volvidas. Elas mantinham uma relação do humano com o 

outro, deste com a natureza e com a divindade.  

A tecnologia não é um mal em si. Pelo contrário, ela é 

fruto da criatividade e inventividade humana a serviço do 

nosso bem-estar, e não há como não louvar, diz o papa, 

o progresso nos vários campos da atividade humana (...). 

A técnica passa a ser, quando sem limites éticos e sem 

controle consciente, fim em si mesma, que exige sacrifí-

cio no altar da modernização globalizada, sob o império 

do ser dominado pelo consumo e pela inovação (ZAM-

PIERI, 2016, pp. 26-27). 
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Acusa-se a tradição judaico-cristã “pela tomada de 

poder do ser humano sobre a natureza quanto pelo seu des-

medido desejo de poder: Ela teria induzido a pessoas hu-

mana a dominar sobre a terra” (MOLTMANN, 1993, p. 

50). A concepção, dita, antropocêntrica da Bíblia é mais an-

tiga do que a civilização técnico-cientifica moderna da Eu-

ropa que apenas tem 400 anos. Nessa civilização o saber se 

tornou sinônimo de poder. Método que submeteu a natureza 

aos princípios metódicos técnicos, desencadeando numa 

posição, expectador da natureza, por parte do humano.  

O ser humano não é mais um membro na comunidade da 

criação, mas se coloca como sendo seu senhor e proprie-

tário (...). À coisificação do meio-ambiente natural cor-

responde essa subjetivação do ser humano. O dualismo 

cartesiano de coisa que pensa e coisa que se expande é a 

teoria do objetivo desse processo moderno, que diferen-

cia entre pessoa e natureza (MOLTMANN, 1993, p. 51).  

Franz Baader, dizia de forma muito crítica, que “a 

concepção sem-espírito da natureza, ativada especialmente 

por Descartes, tinha de ter por consequência a concepção 

des-natural do espírito e a concepção ateísta de ambos” 

(MOLTMANN, 1993, p. 52). A objetivação, inclusive da 

natureza, levou-nos a exploração técnica da mesma. A 
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exploração ecológica, parece ser neutra diante do sistema 

ideológico.  

A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar 

e acabar com a sua pretensão de ser dominador absoluto 

da terra, é voltar propor a figura de um Pai criador e único 

dono do mundo; caso contrário, o ser humano tenderá 

sempre a querer impor à realidade as suas próprias leis e 

interesses (LS 75). 

A ternura paterna de Deus é maior do que o seu cas-

tigo. Nós existimos com Deus neste mundo. Desde a sua 

origem (conforme a tradição judaica e cristã), tendemos a 

contraria a vontade e a proposta de Deus.  
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3 O SÁBADO, UM HORIZONTE ESCATOLÓGICO 

 

3.1 O sábado plenitude da criação 

 

O sábado é o último dia da criação. É o tempo de 

“insurgência e resistência”. É o último na intenção e o pri-

meiro na realização. Tempo favorável para prepara-se e 

acabar com o que está estabelecido em nível de governo. É 

responsabilidade do ser humano definir e traçar um perfil 

da humanidade. Este povo teve coragem de abandonar an-

tigas amaras e sonhar com a liberdade.  

Dias perigosos. É a reunião e a celebração de toda a 

criação. É a eucaristia por excelência da própria criação. 

Agora plena. Nesta, o jardineiro e a rosa estão no mesmo 

nível. Adão teve a missão de harmonizar toda a criação.  

Somos pois, os humanos, trabalhadores. O trabalho é 

dom e valor (...)Pelo trabalho responsável e cuidadoso de 

cultivar e guardar a terra e todos os que nela habitam, a 

espécie humana, por espécie de viventes, pode cantar 

com Francisco de Assis o ‘Cântico das Criaturas’ pois se 
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percebe filha (o) da terra de Deus, tal como os vegetais e 

animais (BLANK; VILHENA, 2001, p. 27). 

É o já e o ainda não. “O céu é realidade escatológica 

definitiva. A definitiva baseia-se no amor total e irrevogá-

vel de Deus. A abertura da história do corpo de Cristo e de 

toda a criação plenifica-se no Éscaton” (ZILLES, 1980, p. 

112). 

 

3.2 O sábado da esperança 

 

As tradições bíblicas são interpretadas mostrando a 

criação orientada para sua salvação em conexão com o sá-

bado, visto como a festa da criação, como ponto de che-

gada. Plenitude do mundo futuro. O sábado, o sétimo dia da 

criação, atribuído ao descanso de Deus, aponta para o ano 

sabático na história de Israel. Era durante este que se resta-

beleciam as relações entre as classes sociais. É nesta ideia 

que Jesus também fundamenta sua existência.  

O sábado é o fim das obras dos seis dias, logo a cri-

ação está em função do sábado e, portanto, do culto e da 

adoração a Deus. Porém, aqui o sábado é afirmado como o 

coração das leis de Israel, fim da primeira criação. É o ano 
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da graça num dia. O ano da graça era o ano da refundação 

e restruturação das relações sociais baseadas na solidarie-

dade, na ética e nas bênçãos de Deus. Para viver na terra 

com segurança e em fatura (Lv 25).  

A humanidade atravessou fortes correntezas amea-

çadoras. Diante da proposta da “Eco” de 1992 no Brasil e 

2002 no Japão. Muitas nações apoiaram e foram favoráveis 

em diminuir a poluição, menos as mais poluidoras. É certa-

mente um momento de desanimo. Ou então a última guerra 

no Iraque. Era (ainda é) visível o interesse nas reservas de 

matéria prima disponíveis ali.  

Um fator é capaz e tem potencial extraordinário para 

superar atual dicotomia entre humanos e o cosmos. É a de-

nominada Consciência universal. É nesta nova síntese que 

reside à esperança. Este é o sábado da criação, dia e mo-

mento de restabelecer laços entre humano, criador e criado. 

Iniciar uma nova criação. 

Em resumo, esperança escatológica não é, simplesmente, 

sinônimo de futuro. Abarca também o presente e o pas-

sado. A Sagrada Escritura não pensa, propriamente, a 

partir do futuro, mas a partir de Deus. Deus se manifestou 

como amor de uma vez para sempre em Jesus Cristo. A 

mensagem central e genuína de Jesus é a proclamação da 

vinda do Reino de Deus (ZILLES, 1980, p. 79). 
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A esperança é uma atitude, um modo de viver fun-

damental aos cristãos, é o ‘já’ e o ‘ainda-não’. Na tradição 

bíblica, encontramos variadas situações de escatologia. O 

modelo apocalíptico, por exemplo, fala do futuro para o 

presente. Modelo que surgiu num tempo em que Deus pa-

recia estar ausente da vida do povo de Israel. Tempo de po-

breza, guerras, miséria e opressão. O consolo estava no fu-

turo, Deus iria reinar e mudar a história. Era uma forma de 

“implantar” a esperança no povo. 

 

3.3 No que consiste o horizonte? 

 

Ao falar no sábado como horizonte escatológico, 

precisamos compreender melhor o que é um horizonte.  

Para tentar entender o horizonte (do grego antigo ὁρίζων 

-οντος, de ὁρίζω “limitar”) é definido como a linha apa-

rente ao longo da qual, em lugares abertos e planos, ob-

servamos que o céu parece tocar a terra ou o mar. Pela 

definição, pode-se considerá-lo mesmo em áreas não pla-

nas, embora não se possa observar. Na situação ideal - a 

pessoa está em pé, na praia, e ao nível do mar - uma pes-

soa de 1,80 metro de altura enxergará o horizonte a uma 

distância de cerca de 5,6 quilômetros. A partir deste 

ponto o objeto estará “atrás” do horizonte (wikipe-

dia.org/wiki/Horizonte) 
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No Dicionário Aurélio (2004, p. 456), temos mais 

uma definição de horizonte: “Linha circular que limita o 

campo da observação visual, e na qual o céu parece encon-

trar-se com a terra ou o mar”. Ambas as definições conver-

gem. “O horizonte é a metáfora daquilo que se aproxima 

sem jamais se tornar objeto possuído” (RICOEUR, 1965, p. 

505). Passamos agora a contemplar o horizonte (ou monta-

nha) na Bíblia.  

O nascer e o pôr do sol, subir numa montanha tem a 

ver com horizonte. É o que podemos constatar nestas pou-

cas citações bíblicas que seguem abaixo: “O sol se levanta, 

o sol se põe, procurando lugar de onde se erguerá de novo” 

(Ecl 1,5). “Ele dissera a Moisés: ‘subi ao Senhor, tu, Aarão, 

Nadab e Abihu’ (...). Levantou-se bem sedo (Moisés) e 

construiu um altar no sopé da montanha, com doze estelas 

para as doze tribos de Israel” (Ex 24,1.4). “A visão das tar-

des e das manhãs que você recebeu é verdadeira; sele, po-

rém, a visão, pois refere-se ao futuro distante” (Dn 8,26). 

Também Jesus ‘subiu o monte’. “Ao ver as multidões, Jesus 

subiu à montanha” (Mt 5,1; Mc 3.13; Lc 6,12). Referente 

ao sol, temos Lucas que cita a profecia de Zacarias. “Graças 
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ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos vi-

sita o Astro das alturas” (Lc 1,78). O sol, astro não chega 

completamente na terra, contudo, ele aquece e nos orienta.  

 

3.4 Como podemos definir a escatologia? 

 

Seria muita audácia definir em poucas palavras este 

termo tão amplo e profundo. A escatologia é expressa por 

diversos gêneros literários. Porém, seguem alguns balbu-

cios referentes ao termo. Urbano Zilles, dá a seguinte defi-

nição:  

Etimologicamente, escatologia significa a doutrina sobre 

as últimas coisas (novíssimos), e isto é, a doutrina sobre 

o fim e o que acontece depois da morte do homem. Dis-

tingue-se entre escatologia universal (parusia de Cristo), 

e escatologia individual (morte, juízo particular) (ZIL-

LES, 1980, p. 17). 

Diante da citação de Zilles, a escatologia é algo que 

acontece depois da morte. Mas na esperança de um novo 

céu e de uma nova terra, o ‘éscaton’, não é transcendente 

no sentido de que tenha lugar só depois da morte, no outro 

mundo. Ele se faz presente de “forma embrionária em nossa 

experiência cotidiana. Dá sentido à nossa vida transitória 
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aqui e agora” (ZILLES, 1980, p. 22). Isso é compreensível, 

porque tudo o que está no tempo tem, de alguma forma, um 

caráter escatológico.  

O “télos” mantém uma sintonia entre o passado e o 

futuro. Modelo que pode ser individual e antropológico (é 

o que Heidegger, chama de ‘ser para a morte’) ou da histó-

ria universal. Neste último, a morte tem uma função herme-

nêutica que dura para toda a vida. Leonardo Boff é um dos 

defensores desta ideia. “A vida do homem é vida mortal ou 

morte vital” (BOFF, apud ZILLES, 1980, p. 30). Teilhard 

Chardin (apud ZILLES, 1980, p. 1), defende a mesma ideia 

de Boff, “todo o desenvolvimento é uma ascensão da vida 

desde a cosmogênese para a biogênese e antropogênese até 

a cristogênese”. Onde Cristo é o sentido último do ser hu-

mano e de toda a história do cosmos. 

O já e o ainda não, convivem no mesmo sujeito. 

Contudo, veremos que o outro mundo é possível ainda aqui, 

nesta condição. Cristo encarnou e nos apresentou as diver-

sas dimensões do amor (a mim, ao próximo, a criação e a 

Deus). Deus vive e participa da história da humanidade e 



56 

da criação. Veremos como nós participamos desta criação 

que continua. 
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4 NOVO CÉU E NOVA TERRA 

 

4.1 A criação é a casa de Deus 

 

A criação precisa ser renovada, pois sofreu as con-

sequências do pecado, nós humanos que fomos redimidos 

em Cristo, viveremos numa terra também redimida (Mt 

5,5). Esta criação, amada e desejada por Deus é ambiente 

favorável para que o humano realize a sua vocação. Apesar 

do pecado, seremos renovados. De dentro da própria reve-

lação, nasce o desejo de Deus pela preservação e cuidado 

com a criação. Por isso, colocou o humano no jardim, com 

a vocação de cultivar e guardar a criação. Quando conse-

guimos realizar esta nossa vocação, podemos contemplar e 

ouvir a harmoniosa grandeza de Deus em sua criação.  

Isso tudo, não é possível, no momento em que nós 

deixamos de ser o “jardineiro”. Quando nos esquecemos de 

Deus, destruímos as relações com o próximo e Deus, a cri-

ação passa a ser objeto para fins de exploração e domínio. 
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Mediante a revelação, Deus ensina ao humano, que todas 

as criaturas estão relacionadas entre si.  

Assim as criaturas deste mundo já não nos aparecem 

como uma realidade meramente natural, porque o Res-

suscitado as envolve misteriosamente e guia para um 

destino de plenitude. As próprias flores do campo e as 

aves que Ele, admirado, contemplou com seus olhos hu-

manos, agora estão cheias da sua presença luminosa (LS 

n. 100). 

Para quem acredita no Deus de Jesus Cristo, é incon-

testável o zelo e o respeito pela obra criada e disponível 

gratuitamente. Cuidar comporta ser e ter intimidade com a 

criação. Sentir por dentro, acolher sem querer possuir. Cui-

dar significa entrar em sintonia com a harmoniosa melodia 

da criação. Sem a racionalidade analítica e instrumental. 

Mas a razão cordial e o espírito de delicadeza profunda. “O 

cuidado nos faz, nos torna humanos e nos abre dimensões 

essenciais que perpassam a espiritualidade cristã e francis-

cana (...)” (DUARTE, 2017, p. 55).  

A importância do cuidado, é ressaltada inclusive no 

título desta Carta Encíclica, “sobre o cuidado da casa co-

mum”. Refletindo a dimensão do cuidado, queremos agora 

ressaltar alguns números da Laudato Si, do Papa Francisco 

que falam sobre isto.  
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Entre os vários números que falam do tema, desta-

camos os que seguem. Primeiramente o n.  10, onde o papa 

fala de que “São Francisco é exemplo de cuidado pelo que 

é frágil e por uma ecologia integral”. O n. 14, no qual afirma 

que “todos podemos colaborar, como instrumentos de 

Deus, no cuidado da criação” dentro do contexto e espaço 

que cada um se encontra. O n. 19 dá destaque à “crescente 

sensibilidade relativamente ao meio ambiente e o cuidado 

da natureza”. O n. 36, é uma grande síntese, “o cuidado dos 

ecossistemas requer uma perspectiva que se estenda para 

além do imediato”. O n. 228, ressalta que o “cuidado da 

natureza faz parte de um estilo de vida que implica capaci-

dade de viver juntos e em comunhão”. Se estamos dividi-

dos, entre nós humanos, quanto maior será a dificuldade de 

conviver com a criação. Tem muitos outros momentos em 

que a encíclica fala em cuidado, sendo que alguns números 

a expressão se repete.  
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4.2 A natureza alienada à espera da liberdade 

 

Quando no eterno ‘sabbat’ de Deus, no qual toda a 

criação se torna santificada, o mistério da criação é a “sche-

china” (a morada de Deus). “E o objetivo da schechina é 

tornar toda a criação casa de Deus” (MOLTMANN, 1993, 

p. 11). 

No fim, encontrar-nos-emos face a face com a beleza in-

finita de Deus (cf.1 Cor 13,12) e poderemos ler, com ju-

bilosa admiração, o mistério do universo, o qual terá 

parte conosco na plenitude sem fim. Estamos a caminhar 

para o sábado da eternidade, para a nova Jerusalém, para 

a casa comum do Céu. Diz-nos Jesus: Eu renovo todas as 

coisas (Ap 21,5). A vida eterna será uma maravilha com-

partilhada, onde cada criatura, esplendorosamente trans-

formada, ocupará o seu lugar e terá algo para oferecer aos 

pobres definitivamente libertados (LS 243). 

Conforme as tradições bíblicas, a criação está toda 

orientada, para a sua salvação, a criação do mundo está vol-

tada para o sábado, ‘a festa da criação’ (MOLTMANN, 

1993, p. 23). Neste a criação chega à plenitude, é a prefigu-

ração do mundo futuro. “É, pois, o sábado que abençoa, 

santifica e revela o mundo como criação de Deus” (MOL-

TMANN, 1993, p. 23). Às Igrejas do ocidente, o Deus que 
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descansa e se alegra com a criação passou para um segundo 

plano. 

Somos chamados a cuidar da criação. Chamados a 

reconhecer nos outros seres vivos seu valor próprio diante 

do seu Criador. Perceber este valor próprio nos animais é 

uma afronta e um questionamento ao antropocentrismo que 

a modernidade tanto defende.  

Mas para isso não basta que a lei nos oriente e nos obri-

gue, mesmo que isso seja fundamental. Será preciso an-

tes, ou concomitantemente, uma mudança de postura 

ética que, por sua vez, comportará uma nova sensibili-

dade e uma nova percepção, enfim, uma nova consciên-

cia, condição básica de toda postura ética (ZAMPIERI, 

SUSIN, 2015, p. 65).  

A mudança e a transformação partem de dentro para 

fora. Ela sai de nosso íntimo. Nós cristãos somos convoca-

dos a mudar a forma predatória com que nos relacionamos 

com a criação. “Em geral, em todos os processos de apro-

priação, exploração dos recursos naturais e devastação do 

meio-ambiente sempre houve uma participação significa-

tiva de cristãos” (CNBB n. 42). No modelo de desenvolvi-

mento linear, utilitarista e predatório da natureza, hoje em 

crise, a Igreja, os cristãos e a própria teologia cristã, tiveram 
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uma influência direta ou indireta. As mesmas forças pode-

mos usar para fazer a diferença. Somos muitos.  

 

4.3 A comunhão plena da criação 

 

Com o monoteísmo Deus foi sendo aos poucos ti-

rado da criação, do mundo, e sendo cada vez mais compre-

endido de maneira imanente. Por consequência o humano a 

imagem de Deus sobre a terra, “tinha que se compreender 

como sujeito do conhecimento e da vontade e confrontar-se 

com seu mundo como sendo esse o seu objeto” (MOLT-

MANN, 1993, p. 17). O humano vinha se esforçando para 

se tornar o senhor e proprietário do mundo criado. “Esta foi 

à ideia das teologias centralistas e o fundamento das dou-

trinas hierárquicas de soberania” (MOLTMANN, 1993, p. 

18). 

Nós só começamos a compreender Deus, por causa 

do seu Filho. O Deus monoteísta e absoluto, agora é trini-

tário, devemos entender o mundo como uma relação vari-

ada e multiforme de comunhão. Baseado numa ideia des-

centralizada e cooperativista. “Portanto, o messias é um 
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agente transformador do tempo, capaz de dar ou possibilitar 

o salto de qualidade do tempo” (SUSIN, 1995, p. 47). 

A chamada crise ecológica, não se apresenta então como 

apenas uma crise do meio ambiente natural em si, mas é uma 

crise dos próprios seres humanos. Com consequências que são 

irreversíveis, espaços que jamais serão contemplados, portanto, 

“(...) uma crise apocalíptica da vida neste planeta” (MOLT-

MANN, 1993, p. 10). 

O adversário teológico hoje é o niilismo (MOLT-

MANN, 1993, p. 10), que é praticado em relação com a na-

tureza.  

Se entendermos, porém, o criador, sua criatura, o obje-

tivo e pelo futuro da criação, então, em última instância, 

topamos tanto na morada transfigurada do Deus trino em 

sua criação, que, destarte, se torna um novo céu e uma 

nova terra (MOLTMANN, 1993, p. 10). 

“A doutrina da criação em perspectiva ecológica 

deve esforçar-se em abandonar o pensamento analítico com 

suas distinções sujeito-objeto e buscar aprender um modo 

de pensar novo, comunicativo e integrativo” (MOLT-

MANN, 1993, p. 18). Com isso, segundo o mesmo autor, 

ela terá que voltar ao termo pré-moderno da razão. Este, 

portanto, se desenvolveu em: procedimentos objetivadores, 
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analíticos, particularizantes e reducionistas. Busca esmiu-

çar o seu objeto nos seus mínimos detalhes, para depois re-

construí-lo. Tendência de todas as ciências modernas. Con-

trário a isso, as ciências pós-modernas, especialmente a fí-

sica nuclear e a biologia, apresentam que este método é fa-

lho, e que em nada ajudam ao progresso e conhecimento.  

Objetos e conteúdos podem ser muito melhor entendidos 

se os virmos em suas relações e em suas coordenadas 

com os seus respectivos ambientes e contextos, inclu-

indo-se aí o ser humano. Entendemo-los, portanto, me-

lhor se os percebermos não como algo isolado, mas inte-

grado, não dividido, mas dentro de sua totalidade (MOL-

TMANN, 1993, p. 19). 

Viver representa estar em relacionamento com ou-

tras pessoas. “Viver é comunicação em comunhão” (MOL-

TMANN, 1993, p. 19). O isolamento é para todos os seres 

vivos a morte. Para conhecer o real e o vivo como tal, pre-

cisamos conhecer este, em seu espaço original e próprio, 

nas suas relações, seus comportamentos e ambientes. Isso 

implica uma mudança de ação profunda. Pois, não quere-

mos mais conhecer para dominar, mas conhecer para parti-

cipar e ingressar nas mesmas relações e participar nas rela-

ções daquilo que também vive.  
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Pensar e agir de maneira integrativa e integral é co-

locar-se a serviço da vida. Uma comunicação entre a natu-

reza e o humano, que promove a vida global, uma rede de 

reciprocidades, originando uma “vida simbiótica” (MOLT-

MANN, 1993, p. 20).  

Por fim, há uma imaginação criativa e esperançosa nos 

contextos do possível e do futuro. Se a excluíssemos de 

uma doutrina da criação, não poderíamos falar sobre o 

futuro da criação. A teologia contém sempre também a 

fantasia sobre Deus e seu Reino (...). Uma teologia ori-

entada escatologicamente necessita da imaginação mes-

siânica do futuro e ela também consegue libertá-la 

(MOLTMANN, 1993, p. 21). 

A doutrina messiânica da criação compreende uma 

criação aberta e em sua consumação consiste em vir a ser 

pátria, casa, moradia, lar (heimat) da glória de Deus. Onde 

aqui já é possível experimentar, mesmo parcial e provisó-

ria, a glória de Deus. “Então, estabelece-se, finalmente, a 

verdadeira comunhão das criaturas entre si (...). Surge, as-

sim, uma multifacetária comunhão da criação” (MOLT-

MANN, 1993, p. 23). 

Jesus Cristo era alguém integrado com o ambiente 

em que vivia. Frei Sérgio Görgen intitula Jesus de o “ecó-

logo de Nazaré”.  
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Quando prestamos atenção ao ambiente de fundo em se 

dão os acontecimentos narrados pelos Evangelhos e ga-

rimpamos as expressões usadas por Jesus, as compara-

ções, as parábolas, percebemos nele, além de integrado 

ao seu ambiente, um profundo conhecedor da natureza 

ao seu entorno. Sem risco de exagero, um ecólogo de seu 

tempo (GÖRGEN, 2016, p. 59). 

Jesus é um bom observador. Ele observa o clima, as 

nuvens, a cor do céu. Ele sabia usar as propriedades da na-

tureza para curar. É o caso da argila com saliva usada para 

curar um cego. Conhecia a força terapêutica da água, do 

azeite e do vinho para curar as feridas do samaritano.  

Jesus fala da água e vento, vendo neles o Espírito de 

Deus, além do vigor natural (Jo 3,5-8). Ele além de convi-

ver com inúmeras plantas e conhecer o seu mistério, convi-

veu também com os animais silvestres, quando se retirou 

ao deserto (Mc 1,13). Falou de pombas e cobras. Compara 

Herodes às raposas. Recomenda que seus discípulos sejam 

simples como as pombas, mas espertos como as cobras. 

Fala de ovelhas, cabritos, lobos jumentos, da necessidade 

de quebrar a lei do sábado para resgatar um jumento ato-

lado, ou dar água aos animais. Sabe como se trata os porcos. 

Conhecia os peixes, e onde era mais propício lançar as re-

des.  
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4.4 O Bem comum 

 

A Igreja tem o papel e a responsabilidade de zelar 

pela criação.  

A Doutrina Social da Igreja insiste neste desejo, o 

Bem Comum. O Bem Comum é o antônimo do antropocen-

trismo e do egoísmo. Mas é sinônimo de altruísmo, no qual 

um ser vivo tem como meta voluntária e beneficiar o outro. 

É a integridade da criação, que contempla o direito à exis-

tência e o valor de toda a forma de vida. 

O bem comum é um princípio político e de ética social 

indispensável para pensar a vida em comum na casa co-

mum. E quando se fala em bem comum estamos falando 

de respeito pela pessoa humana, por seus direitos inalie-

náveis, estamos falando de bem-estar, segurança social, 

de paz e justiça para conter as violências de todo tipo que 

depõe contra o bem comum (ZAMPIERI, 2015, p. 14). 

O primeiro responsável para garantir e defender o 

Bem Comum é o Estado. E como já vimos, com a desenfre-

ada concorrência financeira e capital, o mais prejudicado 

com a falta da garantia do Bem Comum, é o pobre. O lema 

“opção preferencial pelos pobres” e oprimidos, precisa sair 

da razão e passar para o coração e às mãos.  
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Como vimos acima, a salvação é sempre coletiva e 

global. Não é o indivíduo que se salva, mas é a humanidade. 

Quando o outro é ignorado e passa despercebido, algo tem 

de muito errado na minha relação com Deus. O Papa Fran-

cisco é muito sábio ao dizer: “Se os desertos exteriores se 

multiplicam no mundo, porque os desertos interiores se tor-

naram tão amplos, a crise ecológica é um apelo a uma pro-

funda conversão interior” (LS 217). 

Fica claro no decorrer da reflexão que somos nós os 

humanos os maiores destruidores da vida vegetal e animal. 

É preciso despertar enquanto há tempo. O primeiro passo, 

é renovar o contrato entre o ser humano e a criação. O se-

gundo é recuperar a gratidão e a generosidade. Sair fora do 

círculo vicioso do consumismo. Onde tudo tem valor eco-

nômico e financeiro. É preciso que nos preocupemos com 

os outros e com as outras espécies. Por fim, viver a com-

paixão através do cuidado. É a corresponsabilidade. Onde 

nos tornamos responsáveis e não dominadores daquilo e da-

queles que convivem na mesma casa.  
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste trabalho, pretendemos mostrar que o 

planeta Terra, com tudo o que nele existe, está correndo pe-

rigo. A ecoteologia quer pensar e viver a fé no horizonte da 

consciência planetária, redescobrindo que nós humanos 

pertencemos à Terra. Superando a visão antropocentrista, 

somos filhos e filhas da Terra. O mundo criado por Deus é 

bom.  

Percebemos que a evolução do ser humano na área 

da tecnologia foi a passos largos, contudo, quando nos re-

ferimos ao convívio civilizado e harmonioso, percebemos 

o quanto somos desumanos na relação com o contexto. O 

ser humano como parte deste cosmos, também sofre as con-

sequências da depredação. A forma mais eficaz de resgatar 

a dignidade é a recuperação de nosso compromisso como 

jardineiros.  

Na complexidade de cada criatura, podemos con-

templar as digitais do Criador. Ele permanece neste mundo, 
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jamais abandonou a sua obra. Para cuidar, e ser jardineiro 

deste infinito jardim, é preciso exercer o dom do cuidado. 

Assim como Deus cuidou de nós ou cada mãe deste planeta, 

precisamos cuidar da casa comunitária. Pois estar no 

mundo é conviver em comunhão e comunicação com todas 

as criaturas, construindo uma casa comum a todos e todas.  

Por fim, manter o diálogo e a reflexão em torno do 

tema da Criação e da Escatologia, implica num novo jeito 

de pensar o humano e o próprio Deus. Motivar atitudes e 

ações que levem a conscientização de que o mundo é casa 

onde todos têm chances e compromissos no cuidado da casa 

comum. Elaborar uma nova concepção de mundo. No qual 

o que é criado, tem sentido e valor inerente as nossas con-

cepções valoráveis.  
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