
Dia Mundial de Oração 2018 celebrado na Comunidade de Rondonópolis 

 

Realizamos o Culto no dia 02/03/2018 celebrado pelas mulheres da Comunidade seguindo o roteiro escrito pelo 

Comitê do WDP do Suriname com a participação da comunidade local. 

Incentivados pela proposta do programa, no decorrer do culto, surgiu a proposta de iniciarmos um programa de 

coleta seletiva de materiais reciclados com o objetivo de vender parte do material recolhido e destinar o 

restante para uma cooperativa de reciclados que sustenta diversas famílias no município. 

A campanha foi divulgada nos cultos e a Comunidade está aderindo, já temos materiais recolhidos, mas ainda 

estamos em fase de conscientização das pessoas para a responsabilidade quanto ao meio ambiente, como 

muito enfatizou o programa deste ano. 

Nos encontros da OASE refletimos sobre o tema “Toda a Criação de Deus é Muito Boa” reafirmamos que o 

cuidado com o meio ambiente é responsabilidade de todo cristão e faz parte da nossa missão integral, pois no 

final do trabalho o Criador pára e avalia: “E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom” 

(Genesis 1.31). 

A Bíblia nos apresenta várias passagens nas quais encontramos Deus se reportando à questão do cuidado com a 

natureza. Uma delas está em Gênesis 2.15: “Tomou, pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do 

Éden para o cultivar e guardar”. Nesse mesmo versículo, o Senhor acrescenta: “...para o cultivar e guardar”. 

Guardar no sentido de cuidado, de zelo. Por que cultivar? Porque a terra era e permanece sendo algo como um 

jardim abundante, com toda espécie de animais, de frutos. Sentimos então, à partir deste programa, chamadas 

à responsabilidade para um melhor cuidado com o meio ambiente. 

Encaminho em anexo fotos dos materiais já coletados, queremos dar continuidade à este trabalho para que as 

próximas gerações já desenvolvam a consciência e responsabilidade plena sobre o meio ambiente em que vivem 

e assim possa haver harmonia na criação como demonstra a imagem retratada pela artista Alice Pomstra Elmont 

do Suriname. 

Eliane Claudia Braga 

Comunidade de Rondonópolis 



     

    

    



    

    

 


