
2. Restauração do Domínio(3T 2016—O Papel da Igreja na Comunidade) 
 
Material Bíblico: Gênesis 1:26–28, Salmos 8:3–8, Gênesis 2:15, Romanos 8:20–22, 
Êxodo 20:1–17, Romanos 1:25, 2 Tessalonicenses 3:10. 
 
Citações 

• Foi Descartes e Bacon, não o autor de Gênesis, que propagaram a visão de que o 
homem pode fazer o que lhe agradar à natureza com impunidade. E. Ashby 

• Enquanto reconheço que sou uma criação de Deus, também sou obrigado a 
compreender e lembrar que todos e tudo também são criação de Deus. Maya 

Angelou 

• O meio ambiente continuará a deteriorar até que as práticas poluitivas sejam 
abandonadas. Nós precisamos fazer vastas mudanças no comportamento 
humano. B. F. Skinner 

• A humanidade foi criada segundo a imagem de Deus, assim representando Deus 
como Seus mordomos, para dominar o meio ambiente de uma maneira fiel e 
fértil.... A crise ecológica está enraizada na ganância da humanidade e negação 
de praticar o bem e a mordomia fiel dentrodas fronteiras divinas da criação. SDA 

Statement on the Environment (traduzido) 

 
Perguntas 
 Como interpretamos nosso “domínio” sobre a Terra? Como nós, como Igreja, 
demonstramos nosso respeito e cuidado pela criação de Deus? O que nós fazemos como 
criacionistaspara compartilhar as glórias da criação de Deus? Como isso se encaixa na 
mensagem do evangelho? E sobre a ideia de que já que esse mundo será recriado, nós 
não precisamos se preocupar em danificá-lo? 
 
Resumo Bíblico 
 Não apenas fomos criados à imagem de Deus, Ele nos dá domínio (mordomia) 
sobre esse mundo criado (Gênesis 1:26-28). Adão foi designado a trabalhar no Jardim 
do Éden e tomar conta dele (Gênesis 2:15). Apesar de termos sido feitos um pouco 
menores que os anjos, Deus nos fez governadores de Seu mundo (Salmos 8:3-8). Paulo 
descreve a situação muito bem: “Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua 
própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a 
própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, 
recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada 
geme até agora, como em dores de parto” Romanos 8:20-22 NVI. Os Dez Mandamentos 
são descritos em Êxodo 20:1-17. Infelizmente aqueles que rejeitam Deus “Trocaram a 
verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar 
do Criador” Romanos 1:25 NVI. Nós trabalhamos para nos alimentar (2 
Tessalonicenses 3:10), parte de nosso papel atual nesse mundo. 
 
Comentário  
 Quando Deus finalizou a criação desse mundo, Ele anunciou que tudo havia 
ficado “muito bom”. Os problemas começam com a Queda, quando começamos a 
explorar esse mundo dado por Deus. Nós cortamos e queimamos a floresta tropical. Nós 
jogamos produtos químicos nos oceanos. Nós jogamos óleo lá, e ficamos surpresos com 
os resultados – morte de pássaros, vida marinha, até o plâncton que produz a maior 
parte do oxigênio que necessitamos para respirar. Buracos na camada de ozônio. 
Poluição dos motores. Mudança climática devido aos gases de efeito-estufa. Propagação 



dos desertos e derretimento das calotas polares. E assim por diante em um interminável 
catálogo de desastres naturais – que na verdade não são nem um pouco naturais! 
 Deus disse às recém-criadas inteligências para subjugar à Terra, e para terem 
domínio sobre todas as coisas vivas. (Gênesis 1:28). “Ótimo!” alguns dizem. “Domínio. 
Isso significa que podemos fazer o que bem entendermos. Deus deu tudo à nós, para que 
possamos usar – e abusar – de qualquer planta, animal, ou pássaro para o que 
quisermos”. 
 Não...! Deus chora pelo Seu mundo violado e devastado, explorado e 
destruídopor aqueles que Ele fez como sendo as inteligências terrestres mais elevadas, 
para cuidar e proteger Seu precioso planeta. Deus nos deu responsabilidade e pediu 
comprometimento. Nossa promessa era de cuidarmos da Terra que Deus nos deu em 

confiança. (Gênesis 2:15) 
 Quão bem compensamos a confiança de Deus? Quando os primeiros humanos 
rejeitaram Deus ao confiarem no explorador, a Terra caiu na maldição da maldade 
humana. “Maldita é a terra por sua causa”, disse Deus em Gênesis 3:17. Os próprios 
zeladores do mundo quebraram a confiança com o Criador, para que então o mundo 
todo sofra – não da vingança de Deus, mas como resultado do mal que rompe as linhas 
que ligam o coração à teia da vida. 
 O resultado de rejeitar a Deus é uma rejeição à Sua criação. Na essência da 
rebelião está o espírito do egoísmo – que define o mal completamente. Na essência da 
poluição, destruição do habitat, esgotamento de recursos, está aquele mesmo espírito de 
egoísmo, que diz, “Eu quero isso. Não me importo com os resultados. Eu, eu, eu”. É 
desse jeito que as pessoas ficam quando deixam Deus fora da equação. O resultado: um 
planeta repleto de pessoas usando e abusando, fazendo somente o que lhes agrada, 
pensando apenas em si mesmos. Uma crise de fé quebrantada. Uma crise ecológica. 
Uma crise espiritual. 
 Porém o Deus que criou o mundo não irá embora e deixá-lo-áà mercê do destino. 
Sim, está uma bagunça. Sim, estamos destruindo tudo. Sim, através de nosso egoísmo 
pecaminoso estamos provando que somos rebeldes no universo de Deus, e 
incapacitados em continuar como mordomos de Sua criação. Mas como um pai 
assistindo seu filho prestes a quebrar um vaso precioso, Deus não nos deixará fazer isso. 
Não completamente. Não por inteiro. Não conclusivamente. Nesse meio tempo nosso 
papel é demonstrar reverência por Deus ao cuidar de Sua criação. 
 
Comentários de Ellen White 
 Aos moradores do Éden foi confiado o cuidado do jardim, “para o lavrar e o 
guardar”. Sua ocupação não era cansativa, antes agradável e revigoradora. Deus indicou 
o trabalho como uma bênção para o homem, a fim de ocupar-lhe o espírito, fortalecer o 
corpo e desenvolver as faculdades. Na atividade mental e física Adão encontrava um 
dos mais elevados prazeres de sua santa existência. ... O santo par não era apenas filhos 
sob o cuidado paternal de Deus, mas estudantes a receberem instrução do Criador todo-
sabedoria. ... A ordem e harmonia da criação falavam-lhes de sabedoria e poder 
infinitos. Estavam sempre a descobrir alguma atração que lhes enchia o coração de mais 
profundo amor, e provocava novas expressões de gratidão. {RC 328, 329} 
 Muito frequentemente se enche a mente dos estudantes de teorias e especulações 
humanas, falsamente chamadas Ciência e Filosofia. Devem eles ser postos em íntimo 
contato com a natureza. Aprendam que a criação e o cristianismo têm um único Deus. 
Sejam ensinados a ver a harmonia do natural com o espiritual. Tudo quanto os seus 
olhos contemplam ou as mãos manuseiam lhes sirva de ensino na formação do caráter. 



Desta maneira as faculdades mentais são fortalecidas, desenvolvido o caráter e toda a 
vida enobrecida. {PJ 11} 
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