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Apresentação

Texto de Apoio

A Vigília Nacional pela Criança tem sido uma das ênfases do
Departamento Nacional de Trabalho com Crianças, desafiando a Igreja
para a missão junto aos pequenos. Nós metodistas, preocupados com as
crianças que são em nossa sociedade, as maiores vítimas de abandono e
todo tipo de violência, nos unimos em oração todo primeiro sábado de
outubro. Neste “Mutirão de Oração”, crianças e adultos têm colocado na
presença de Deus os problemas que afligem as famílias.
Estamos sendo desafiados a refletir sobre a realidade das crianças à
nossa volta e buscar em Deus maneiras de contribuir para que sejam
mais amparadas e cuidadas. Nosso desejo e nossa oração são para que a
Vigília Nacional pela criança seja um caminho para ampliarmos nosso
compromisso com a infância brasileira.
Neste ano, o tema que nos motiva é “Eco-Missão: Aventura em favor
da Vida”. Tempo de refletir e orar sobre a criação de Deus e nossa
responsabilidade no seu cuidado e preservação. A natureza vem sofrendo
agressões e chegou ao seu ponto de exaustão. Hoje, já sofremos as
conseqüências destas ações seja pela falta d´água, pelo excesso de
calor, pela instabilidade do tempo onde as estações andam confusas,
pelas doenças respiratórias em função da crescente poluição... a lista
não tem fim... Naturalmente, as comunidades empobrecidas são as que
mais sofrem estas conseqüências, uma vez que não têm recursos para
mininizá-las (e as crianças por serem mais frágeis são notadamente as
maiores vítimas), mas todos já começamos a sentir seus efeitos. É
fundamental que todos os segmentos da sociedade se mobilizem para
garantir a vida (e vida de qualidade) no nosso planeta. É um
compromisso que precisamos assumir com a qualidade de nossa própria
vida e com a vida das gerações futuras
As crianças já iniciaram esta reflexão com a EBF. Elas aprenderam
que cada um de nós, adultos e crianças, podemos contribuir para mudar
essa situação a partir das pequenas ações do dia-a-dia. A proposta é
construir com a Vigília um grande mutirão. Que possamos buscar em
Deus caminhos para contribuir.
Com carinho,

Rosete de Andrade
Coordenadora Nacional de Trabalho com Crianças
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E Deus plantou um jardim...
Apontamentos para uma pastoral ecológica à luz de Gênesis 2
(Luiz Carlos Ramos – professor da Faculdade de Teologia de SP)

Histórias das origens
O livro de Gênesis conta duas histórias distintas da criação. Diz-se da
primeira, narrada no capítulo um, que é cosmocêntrica, pois pretende
descrever sistematicamente como o cosmo inteiro foi criado (em sete
dias), ao passo que a segunda, narrada no capítulo dois, é
antropocêntrica, pois seu centro narrativo é a formação do ser humano e
a sua condição no mundo criado (em um único dia). Embora esteja no
segundo capítulo, os exegetas concordam em afirmar que esta última
seja a versão mais antiga, pois já teria chegado à sua forma atual em
meados do século X a.C.
Ora, as histórias da criação não oferecem respostas para perguntas
científicas, antes, o objetivo dessas narrativas é indicar, por meio de
uma linguagem viva, qual teria sido, desde o início dos tempos, o
propósito original das coisas - neste caso, do cosmo e do ser humano.
Assim, pela compreensão das origens (da gênese), pode-se avaliar o
quanto nos aproximamos ou nos distanciamos do propósito original de
Deus para nós e para o nosso mundo.
Distanciar-se do propósito original é o que a Bíblia chama de pecado,
e voltar-se para Deus com intenção de cumprir sua vontade é chamado
de conversão.

Deus criou os céus e a terra
Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando
o SENHOR Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na
terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado; porque o
SENHOR Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia
homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda
a superfície do solo.
O primeiro capítulo do livro de Gênesis diz que Deus criou do
nada (bara’) os céus e a terra. O segundo capítulo conta a respeito do
dia (yowm) em que o céu e a terra foram feitos (’asah).
2
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Dizendo de outro modo, a matéria prima do Universo é a vontade
de Deus. Há, portanto, uma vontade divina por trás do Universo. Isto faz
com que o nosso olhar para a natureza se revista de um sentimento
especial, e se converta em contemplação de quem vê algo sagrado. Se a
matéria prima do cosmo é Deus, então o universo é sagrado. Desde que o
povo de Deus teve essa consciência, ele exclama exultante: “Os céus
proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas
mãos [...] por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até
aos confins do mundo”. (Sl 19.1-4). Portanto, o cosmo é sagrado na
medida em que, sendo originado do Ser divino, manifesta a glória de
Deus e revela a sua vontade.
As histórias da criação dão a entender também que, sendo Deus o
criador do universo, este lhe pertence: “Teus são os céus, tua, a terra; o
mundo e a sua plenitude, tu os fundaste” (Sl 89.11). Deus é o pai da mãe
natureza! Isso implica em que é ele, o Criador, quem deve ter a última
(ou a primeira) palavra em relação ao rumo ecológico da terra ou ao
destino do meio-ambiente.

Deus formou o ser humano do pó da terra
Então, formou o SENHOR Deus ao homem do pó da terra e lhe
soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma
vivente.
Deus criou os céus e a terra e formou (yatsar) o homem (adam).
O verbo yatsar sugere a ação artística do escultor, daquele que molda o
barro, modela a argila para produzir criativamente um utensílio ou uma
obra de arte.
A terra foi criada do nada, ao passo que o homem (adam) foi
formado da terra (adamah). A matéria prima do universo é Deus, e a
matéria prima do homem é o universo: nós somos pó da terra. Não é,
portanto, nenhuma heresia afirmar que o ser humano e a natureza são
irmãos. Na verdade, nós somos a terra viva, a terra que respira, a terra
que tem alma (nephesh). Nós somos a consciência da terra cuja
existência depende do hálito de Deus, do sopro divino, do espírito da
vida. Portanto, matar a terra é cometer suicídio. Não ter consciência da
nossa irmandade com o planeta é deixar de ser “alma vivente”, é
rejeitar o “sopro” divino, é perder o “fôlego da vida”. Ao contrário,
preservar o planeta, zelar por sua integridade, é ser “alma vivente”. Nós
somos a terra que respira, nós somos a terra que sente, nós somos a
terra que proclama a glória de Deus.
Vigília Nacional pela criança 2007
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Deus plantou um jardim
E plantou o SENHOR Deus um jardim no Éden, na direção do
Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o SENHOR
Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para
alimento; e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do
conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o
jardim e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. [...] Tomou,
pois, o SENHOR Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o
cultivar e o guardar.
A narrativa do Gênesis nos revelou um Deus criativo, artista e,
agora, nos apresenta um Deus jardineiro. Concluída a criação, Deus pôsse a plantar (nata’) um jardim e a cultivar um pomar. Ali fez “brotar
toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento”.
Note-se a intenção divina de que esse jardim deveria “agradar à
vista” e prover sustento com coisas “boas para alimento”. Deus
combina, nesse jardim, questões plásticas e práticas, estéticas e
técnicas, poéticas e éticas. Deus não se contenta com uma beleza que
não sustente a vida, nem quer uma vida que não nos alegre e faça feliz.
Cultivado esse maravilhoso jardim, Deus “pôs nele o homem
(adam) que havia formado”. Deus pôs terra sobre a terra. A primeira
função humana foi a de adubar, fertilizar, a terra: “tomou, pois, o
SENHOR Deus ao homem e o colocou no jardim (gan) do Éden para o
cultivar e o guardar”. Estas, pois são as funções dos seres humanos:
fertilizar, cultivar e guardar o jardim.
De um lado, o termo hebraico que designa o ato de “cultivar”
(’abad) significa também trabalhar, servir, executar, cuidar, laborar,
lavrar, ser responsável por... Por outro lado, o termo que designa
“guardar” (shamar), significa cercar, proteger, vigiar, cuidar, observar,
contemplar, reservar, preservar, salvar, assegurar, olhar por... Com isso,
ficamos sabendo que Deus quer de nós que sejamos servos do jardim
laborando pela sua promoção para que seja produtivo, e proteção, para
que seja preservado.

Uma reserva ecológica no meio do jardim
[...] e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do
conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o
jardim e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços [...].
Chama a atenção o fato de que Deus também plantou a “árvore
da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do
4
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mal” e que estas não deveriam ser tocadas. Trata-se de uma reserva
ecológica, uma área restrita que a humanidade jamais deveria violar,
localizadas bem no centro do Éden. Com isso, Deus dava a entender que
há regiões que devem permanecer virgens, livres do contato humano,
tais como os resquícios de mata atlântica, as nascentes de água nas
serras, os lugares dos quais nossa existência depende, nos dias de hoje.
O equilíbrio ecológico depende desse respeito que lhe devemos. Violar
essa ordem divina é cometer pecado grave.
Os seres humanos violaram essa regra a tal ponto que já não há
jardim para que dele sejamos expulsos. Nós é que expulsamos de nós o
jardim que Deus nos deu.
Todavia, talvez ainda haja tempo. Pois, ainda temos essa
memória “genética”, esta bela história dos princípios. Talvez ainda
possamos honrar a nossa vocação de sermos “almas vivente”, se nos
tornarmos (conversão!) de fato a consciência da terra, se abraçarmos a
nossa vocação primeira na promoção e na proteção desse jardim. Oxalá
entendamos de uma vez por todas que o respeito e a preservação não
são questões marginais, mas têm que estar no centro da nossa vida. As
reservas ecológicas não devem ficar restritas às longínquas, descuidadas
e amazônicas florestas, mas no centro da nossa casa, do nosso bairro, da
nossa cidade.
Que Deus continue a soprar sobre nós o fôlego da vida de modo
que possamos continuar a ser almas viventes, para a sua honra e a sua
glória.

Preparação para a Vigília
orientações gerais:
Preparando a Vigília
•

É importante que as crianças já tenham refletido com antecedência
sobre o tema e assim tenham sido preparadas e motivadas para a
celebração da Vigília. Para garantir esta refle•ão foi preparado e
enviado para as igrejas locais um Caderno de EBF com sugestões de
programas para encontros com as crianças. Se sua igreja não
recebeu, poderá acessá-lo no site da Igreja www.metodista.org.br .

•

É preciso motivar a Igreja toda para participar: garanta a refle•ão do
tema na Escola Dominical (preparamos um te•to para esse fim),
converse com o/a coordenador/a da Escola Dominical; divulgue o
Encontro de Vigília e o inclua entre os motivos de oração nas
reuniões de oração da igreja; prepare convites para as famílias das
crianças (talvez elas mesmas possam confeccionar); divulgue no
boletim e jornal de sua igreja,etc.
Estabeleça um grupo de oração para interceder pela Vigília Nacional;
As crianças participarão com os adultos da Vigília; por isso, não pode
ter longa duração.
A Vigília não precisa ser realizada necessariamente à noite. Cada
comunidade, de acordo com sua realidade e e•periência , definirá
qual o melhor horário para a programação. O importante é fazer do
sábado, 06 de Outubro, um dia especial de refle•ão e intercessão.
Cuide para que o ambiente esteja bonito e sugestivo. Enfeite o local
com painéis e cartazes alusivos ao tema. Sobre a mesa da frente,
com uma bonita toalha, as crianças vão colocar os elementos que
comporão o centro de adoração.
Prepare os cânticos com antecedência. Procure ensiná-los na Escola
Dominical nos domingos anteriores, para as crianças e os adultos
(será uma forma, inclusive, de motivar os diversos grupos para
participar da Vigília). Se não tiver os CDs, você pode adquiri-los com
sua Coordenadora Regional, na Sede Nacional da Igreja ou na Editora
Cedro.

•
•
•

•

•
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•

•

•

Celebração

Prepare os materiais que serão necessários durante a celebração,
Eco-Missão: Aventura em favor da vida
aproveite o material construído na EBF que trata das agressões ao
meio ambiente e de mudanças de hábitos e atitudes visando sua
Deus criou os céus e a terra
preservação.
Providencie um lanche gostoso para a confraternização após a
Vigília.Envolvaascriançasnatarefadeservireorganizartudo
Prelúdio: Canção Vigília Nacional
[Soraya Letieri, Anita Betts Way, Regina Junker, Ronan B. Amorim, Rosete de Andrade - CD
depois, recolhendo copos, limpando mesas, etc.
Missão:Aventura Possível 
DNTC/Igreja Metodista]
Por fim, escreva pra gente para partilhar a e•periência da Vigília e
envie fotos para compor a reportagem sobre a Vigília Nacional.
Processional: Entrada dos elementos que representem a criação de
Material aos cuidados do Jornal E•positor Cristão 
Avenida
Deus.
Piassanguaba 3031  Planalto Paulista 
São Paulo 
SP 
CEP 04060-004
[Crianças, orientadas por adultos, trazem água, flores, frutas, cereais, terra, planta, pedra,
ou pelo e-mail: e•positor@metodista.org.br .
pei•e, etc e compõem o altar]
Acolhida:
Crianças: Gente de tantos lugares, no país inteiro, reúnem-se em Vigília
Nacional. Celebram a criação de Deus e refletem sobre a contribuição
que cada um pode dar no cuidado de Sua criação, na proteção e
preservação da vida.
Cântico: Canção do Encontro
[momento descontraído de interação entre crianças e adultos]

Crianças: Acolhemos, assim, com muita alegria as crianças, os pais,
amigos e amigas nesta celebração.
Oração
Cântico: Deus Criador

[Renilda Martins Garcia 
GT 1ªRE]

Litania de adoração
Dirigente: A Bíblia começa contando a história da Criação.[...] A
matéria-prima do Universo é a vontade de Deus. Há uma vontade divina
por trás do Universo. Isto faz com que o nosso olhar para a natureza se
revista de um sentimento especial, e se converta em contemplação de
quem vê algo sagrado.[...] Desde que o povo de Deus teve essa
consciência ele e•clama e•ultante:
Crianças: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia
as obras das suas mãos [...] por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as
suas palavras, até aos confins do mundo
. (Sl 19.1-4).
Diriegente: Sendo Deus o criador do universo, este lhe pertence:
Vigília Nacional pela criança 2007
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Crianças: “Teus são os céus, tua, a terra; o mundo e a sua plenitude, tu
os fundaste” (Sl 89.11)
Dirigente: Portanto, a primeira ou a última palavra em relação ao rumo
ecológico da terra ou ao destino do meio-ambiente pertence ao Criador.
Cântico: Hino nº 138 - Louvor

[Sarah P.Kalley - Hinário Evangélico]

[Rute Noemi]

Uma reserva ecológica no meio do jardim

Ato simbólico [convidar uma criança/adulto para moldar um boneco de argila]
Dirigente. Deus criou os céus e da terra e formou o homem.[...] A terra
foi criada do nada, ao passo que o homem foi formado da terra. A
matéria prima do universo é Deus, e a matéria prima do homem é o
universo: nós somos pó da terra.[...]
Crianças. Nós somos a terra viva, a terra que respira, a terra que tem
alma. Nós somos a consciência da terra cuja existência depende do
hálito de Deus, do sopro divino, do espírito da vida.
Ato de confissão:
Dirigente: Sabemos que as pessoas não têm seguido as orientações dadas
por Deus e hoje sofrem as consequências das suas escolhas e ações que
têm destruído a criação de Deus.
[Citar, expor cartazes ou projetar imagens ou dramatizar: animais em
extinção, o lixo atômico, as devastações, o lixo na natureza, a poluição
do ar, das águas, uso de drogas, violência, maus tratos, desnutrição...]
Momento de silêncio
Todos : Perdoa-nos, Senhor, se não temos cuidado com carinho da Terra.
[6º Sem. de Arte Musical]

Dirigente: Nós somos a terra que respira, nós somos a terra que sente,
nós somos a terra que proclama a glória de Deus.

Deus plantou um jardim
Dirigente: Concluída a criação, Deus pôs-se a plantar um jardim e a
cultivar um pomar. Ali fez “brotar toda sorte de árvores agradáveis à
vista e boas para alimento”.[...] Deus não se contenta com uma beleza
Vigília Nacional pela criança 2007

Cânticos :
1. Ecos de Vida
2. A Criação

[6º Sem. De Arte Musical]
[Com representação das crianças Depois, convide toda a igreja a cantar.]

Deus formou o ser humano do pó da terra

Cântico: Arrumando o Mundo

que não sustente a vida, nem quer uma vida que não nos alegre e faça
feliz.

9

Reflexão:
“Nossa responsabilidade no cultivo e preservação do jardim”
[Usar o recurso que preferir ou tiver disponível para contar a história – flanelógrafo, cartazes, projeção
ou uma conversa entre fantoches]

Cultivado esse maravilhoso jardim, Deus “pôs nele o homem
(adam) que havia formado”. Deus pôs terra sobre a terra. A primeira
função humana foi a de adubar, fertilizar, a terra: “tomou, pois, o
SENHOR Deus ao homem e o colocou no jardim (gan) do Éden para o
cultivar e o guardar”. Estas, pois são as funções dos seres humanos:
fertilizar, cultivar e guardar o jardim.
De um lado, o termo hebraico que designa o ato de “cultivar”
(’abad) significa também trabalhar, servir, executar, cuidar, laborar,
lavrar, ser responsável por... Por outro lado, o termo que designa
“guardar” (shamar), significa cercar, proteger, vigiar, cuidar, observar,
contemplar, reservar, preservar, salvar, assegurar, olhar por... Com isso,
ficamos sabendo que Deus quer de nós que sejamos servos do jardim
laborando pela sua promoção para que seja produtivo, e proteção, para
que seja preservado.
Uma reserva ecológica no meio do jardim [...] e também a árvore
da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se
em quatro braços [...].
Chama a atenção o fato de que Deus também plantou a “árvore
da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do
mal” e que estas não deveriam ser tocadas. Trata-se de uma reserva
ecológica, uma área restrita que a humanidade jamais deveria violar,
localizadas bem no centro do Éden. Com isso, Deus dava a entender que
há regiões que devem permanecer virgens, livres do contato humano,
tais como os resquícios de mata atlântica, as nascentes de água nas
serras, os lugares dos quais nossa existência depende, nos dias de hoje.
10
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O equilíbrio ecológico depende desse respeito que lhe devemos.
Violar essa ordem divina é cometer pecado grave.
Os seres humanos violaram essa regra a tal ponto que já não há
jardim para que dele sejamos expulsos. Nós é que expulsamos de nós o
jardim que Deus nos deu.
Todavia(!), talvez ainda haja tempo. Pois, ainda temos essa
memória “genética”, esta bela história dos princípios. Talvez ainda
possamos honrar a nossa vocação de sermos “almas vivente”, se nos
tornarmos (conversão!) de fato a consciência da terra, se abraçarmos a
nossa vocação primeira na promoção e na proteção desse jardim. Oxalá
entendamos de uma vez por todas que o respeito e a preservação não
são questões marginais, mas têm que estar no centro da nossa vida. As
reservas ecológicas não devem ficar restritas às longínquas, descuidadas
e amazônicas florestas, mas no centro da nossa casa, do nosso bairro, da
nossa cidade.
Que Deus continue a soprar sobre nós o fôlego da vida de modo
que possamos continuar a ser almas viventes, para a sua honra e a sua
glória.
Leitura da letra e cântico: Oração da Terra

Enviados por Deus, vamos respeitar e preservar a vida.
1.Os pequenos grupos organizados para a oração propõem ações de
compromisso que ainda podemos ter para preservar e recuperar a vida.
Distribuir folhas de papel pardo para que escrevam ou desenhem.
2. Fazer uma grande roda, reunir os cartazes e compartilhar os
compromissos .
Cântico: Cuidando do Mundo
Oração final e bênção

[Shirley E. Murray e Per Harling, trad.

Simei Monteiro]

Intercessão
Dirigente: Pela saúde do jardim que Deus criou. Pela Terra que tem
sofrido conseqüências do descuido humano: elevação da temperatura,
escassez de água potável, as doenças devido poluição, stress, obesidade.
Pelas pessoas que vivem em condições abaixo do nível da pobreza, pelos
idosos e crianças vitimas de maus tratos.
Orações: [organizar pequenos grupos para momentos de oração.]
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plantou um jardim”. Apontamentos para uma pastoral ecológica
à luz de Gênesis 2, escrito pelo Prof. Dr. Luis Carlos Ramos.
● Diagramação e Capa:
Alexander Libonatto Fernandez
● Ilustração:
Silvio Gonçalves Motta
● Publicação:
Sede Nacional da Igreja Metodista
Avenida Piassanguaba nº 3031 Planalto Paulista
São Paulo SP CEP 04060-004
Fone: (11)6813-8600 Fax: (11)6813-8635
e-mail: sede.nacional@metodista.org.gr
home: www.metodista.org.br
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Vigília Nacional pela Criança

Joana D'Arc Meireles

O Boletim Recriar é uma seleção de material do que
melhor foi produzido para Escola Dominical. Ele
contém orientações pedagógicas, atividades e datas
especiais, liturgias para as principais datas do
calendário litúrgico e reflexões. É uma coleção de
materiais indispensáveis para professores,
professoras, coordenadores, superintendentes de
Escola Dominical, pastores e pastoras, enfim, para
todos aqueles e aquelas comprometidos(as) com a
Educação Cristã.
.O Boletim Recriar é também
fruto do anseio dos professores
e professoras de Escola
Dominical espealhados(as) por
todo o País.

Solicite já seu
exemplar!
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Outras informações:
Sede Nacional da Igreja Metodista - Avenida Piassanguaba nº 3031 - Planalto Paulista
CEP 04060-004 - São Paulo - SP - telefone (011)6813-8600 / Fax (011) 6813-8632
e-mail: recriar@metodista.org.br / home: www.metodista.org.br

