
10. Mordomia Cristã e Meio Ambiente 
1º Trimestre, 2013 - Origens 
 
Textos Bíblicos: Salmo 8; Gên. 1:28, 2:15; Apoc. 4:11; Êxodo 20:8–11; 1 Cor. 3:16. 
 
Citações 

• O meio ambiente é tudo que não é seja eu. Albert Einstein 
• Nós fazemos o mundo em que vivemos e moldamos nosso próprio ambiente. 

Orison Swett Marden 
• A terra toda é um ícone vivo da face de Deus... Eu não adoro a matéria. Adoro o 

Criador da matéria que, por minha causa, tornou-se matéria, que optou por fazer 
da matéria sua habitação, que operou minha salvação por meio da matéria. 
Jamais deixarei de honrar a matéria que operou minha salvação! Eu a honro, mas 
não como Deus. Por essa razão, saúdo toda a matéria remanescente com 
reverência, porque Deus a preencheu com sua graça e poder. Por meio dela 
minha salvação chegou até mim. John of Damascus 

• Ame a criação de Deus toda, sua plenitude e cada grão de areia. Ame cada folha, 
cada raio da luz de Deus! Ame os animais, ame as plantas, ame tudo. Se você 
amar tudo, logo perceberá o mistério divino nas coisas. Uma vez que o perceba, 
você começará a compreendê-lo melhor a cada dia. E por fim você virá a amar o 
mundo todo com um abrangente amor. Fydor Doestoyevski 

• Foram Descartes e Bacon, não o autor de Gênesis, quem propagaram a ideia de 
que o homem pode, impunemente, fazer o que quiser com a natureza. E Ashby 

 

Perguntas 
Por que é importante cuidar do meio ambiente? Afinal, não irá Deus recriar o mundo, 
qualquer que seja o caso?  Como participamos da criação de Deus como mordomos?  
De que modo a valorização da natureza melhora nosso relacionamento com Deus? O 
que dizemos a nosso próprio respeito quando destruímos nosso meio ambiente? O que 
deveria um Cristão fazer? 
 
Sumário Bíblico 
Salmo 8 identifica Deus como o maravilhoso Criador de tudo o que vemos ao nosso 
redor e faz conexão com Gên. 1:28 onde Deus confere aos seres humanos o papel de 
mordomos de sua criação, para dela cuidar (Gên. 2:15). Apoc. 4:11 registra a adoração 
dos vinte e quatro anciãos, que dizem: “Nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de 
receber glória, e honra, e autoridade, pois tudo criaste. Tua vontade trouxe a Criação à 
existência”. O mandamento do Sábado (Êxodo 20:8-11) provê o lembrete semanal do 
papel de Deus na criação e manutenção do meio ambiente. Nós também somos parte do 
meio ambiente; de fato, somos templo de Deus, onde seu Espírito habita. 
 
Comentários 
 
Na criação de Adão, o envolvimento direto de Deus, “colocando a mão na massa”, 
demonstra seu grande interesse nos seres humanos e a importância que ele lhes atribuiu 
na sua criação da Terra. Então, Deus disse às inteligências recém criadas para subjugar a 
Terra e ter domínio sobre todos os seres vivos (Gên. 2:28). 
 
“Legal!”, alguns dizem. “Isso significa que podemos fazer o que quisermos. Deus nos 
deu tudo, então podemos usar, e abusar, a nosso bel prazer, de qualquer planta ou 



animal, qualquer pássaro ou besta.” Claro que não! E Deus chora o fato de que seu 
mundo tenha sido violentado e devastado, explorado e destruído por aqueles que ele 
criou como as mais elevadas inteligências terrestres para cuidar e proteger esse precioso 
planeta. Deus deu ao homem responsabilidade, compromisso. Sua promessa fora zelar 
pela Terra que Deus lhe havida dado em confiança. Quão fielmente temos honrado a 
confiança de Deus?  
 
Tendo os primeiros humanos rejeitado Deus ao crerem no explorador, a Terra caiu sob a 
maldição da maldade humana. “Amaldiçoada é a terra por tua causa” (Gênesis 3:17). Os 
próprios guardiães do mundo haviam abandonado sua confiança no Criador, o planeta 
inteiro sofreu – não como resultado da vingança de Deus, mas do mal que rompeu os 
fios no âmago da teia da vida. O resultado de rejeitar Deus é a rejeição de sua criação. 
No coração da rebelião está o espírito de egoísmo – que é a própria natureza do mal. No 
coração da poluição, destruição do ambiente, exaurimento dos recursos, está o mesmo 
espírito de egoísmo que diz: “Quero isso. Não me importo com os resultados. Eu, eu, 
eu, eu.” É assim que as pessoas agem quando deixam Deus for a da equação. O 
resultado: um planeta repleto de pessoas usando e abusando, fazendo o que lhes agrada, 
pensando apenas em si mesmos. Uma crise de confiança rompida. Uma crise ecológica. 
Uma crise espiritual.  
 
Temos aprendido a explorar e promover excessivo desenvolvimento, a construir 
máquinas capazes de realizar o trabalho em lugar de nossos frágeis corpos, a dilacerar e 
extorquir e estraçalhar esse nosso mundo. Esse é o ponto onde hoje estamos. 
Exatamente no fim, quando, se nada for feito, fatalmente e irremediavelmente 
arruinaremos o mundo maravilhoso de Deus. Assim, o quê nós, como mordomos de 
deus, faremos quanto a essa catástrofe global? Ou apenas levantar as mãos e dizer: 
“Deixemos isso com Deus”? 
 
Comentários de Ellen White 
 
Não apenas o homem mas também a terra havia, pelo pecado, se submetido ao poder do 
maligno... Ao ser criado, Adão foi posto no domínio da terra. Mas, ao ceder à tentação, 
foi trazido sob o poder de Satanás. “De quem alguém é vencido, do tal faz-se também 
servo” (2 Pedro 2:19). Quando o homem tornou-se cativo de Satanás, o domínio que ele 
possuía passou àquele que o venceu. Assim, Satanás se tornou “o deus deste mundo” (2 
Cor. 4:4). Ele usurpara aquele domínio sobre a terra que havia sido dado a Adão. {AG 
41} 
 
Foi o pecado que maculou a obra perfeita de Deus; de modo que espinhos e cardos, 
tristeza e dor e morte, são todas o resultado da desobediência a Deus ... a terra, embora 
corrompida pela maldição do pecado, ainda revela a bondade de Deus. Os campos 
verdes, as árvores altaneiras, a alegre luz do sol, as nuvens, o orvalho, o silêncio solene 
da noite, a glória do céu estrelado e a lua em sua beleza, todas dão testemunho do 
Criador. Não cai uma única gota de chuva, nenhum raio de luz é derramado sobre nosso 
mundo ingrato, sem que ateste da paciência e do amor de Deus. {6T 358} 
 
Eles [os judeus], por meio de seu sistema de benevolência, foram lembrados de que seu 
gracioso Mestre era o verdadeiro proprietário de seus campos, seus rebanhos e suas 
manadas, que o Deus do Céu lhes havia enviado sol e chuva para sua semeadura e 



colheita, e que tudo o que possuíam era obra Sua. Tudo pertencia ao Senhor e Ele os 
havia instituído como mordomos de Seus bens. {RH, October 17, 1882 par. 3} 
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