
COMO  
ORAR PELA 

MUDANÇA 
CLIMÁTICA

Este guia de oração vai prepará-lo(a) e  
motivá-lo(a) em suas orações pelo clima. Ele 

foi preparado pela Tearfund e pelo movimento 
“Oração 24-7”, como parte da campanha 

internacional Renovar Nosso Mundo
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A crise climática está se tornando cada vez 

mais urgente a cada dia. Estamos a caminho de 

elevações catastróficas da temperatura global 

que colocarão milhões de vidas em risco – e isso 

está atingindo as pessoas mais pobres do mundo 

de maneira mais severa. Sabemos que este não é 

o plano de Deus e podemos ajudar a mudar essa 

situação.

Como cristãos, somos todos chamados a 

desempenhar a nossa parte na construção de um 

futuro melhor. Deus nos chama para amarmos uns 

aos outros e ajudarmos a implantar o seu reino na 

terra. Por meio da oração e das manifestações por 

mudanças, podemos construir um mundo mais 

justo que funcione para todos.

“NOVAS PESQUISAS MOSTRAM QUE ATÉ 

132 MILHÕES DE PESSOAS PODERÃO SER 

LEVADAS À EXTREMA POBREZA DEVIDO À 

MUDANÇA CLIMÁTICA ATÉ 2030”1 

INTRODUÇÃO À MUDANÇA 
CLIMÁTICA

Já se pode observar um número cada vez maior 

de pessoas passando fome, eventos climáticos 

extremos tornando-se mais frequentes e severos, e 

comunidades inteiras sendo deslocadas. Estamos 

a caminho de maiores elevações catastróficas da 

temperatura global que colocarão o nosso mundo 

e milhões de vidas em risco. A menos que ajamos 

com urgência, a mudança climática levará mais 

132 milhões de pessoas à pobreza ainda nesta 

década. Sabemos que este não é o plano de Deus e 

podemos ajudar a mudar essa situação.

Mesmo diante desses fatos, a questão da 

mudança climática ainda pode ser difícil de ser 

compreendida: é algo grande e global, e pode ser 

difícil saber como podemos começar a combatê-la.

Porém, a nossa geração tem uma escolha que 

nenhuma outra terá: somos nós que podemos agir 

e garantir que todos tenham a oportunidade de 

viver bem, tal como Deus pretendeu. 

O PAPEL QUE PRECISAMOS DESEMPENHAR

“O AMOR NÃO PRATICA O MAL CONTRA O 

PRÓXIMO.” ROMANOS 13:10

Todos podemos desempenhar um papel no 

combate às alterações climáticas, colocando a 

nossa fé em ação. Exigir mudanças e fazer ajustes 

ao nosso estilo de vida são ótimas maneiras de 

responder — veja a seção “Como agir”  

(página 12) onde você encontrará algumas 

sugestões. No entanto, a oração é uma das coisas 

mais importantes que podemos fazer. Somos 

chamados para “orar no Espírito... com toda oração 

e súplica” (Efésios 6:18), e quando oramos, falamos 

com um Deus forte e poderoso. Isso significa 

que quando oramos, fazemos parte da obra 

transformadora de Deus! 

Ao oferecer nossas orações e súplicas relacionadas 

a essas questões, injustiças e dificuldades, também 

devemos lembrar de dar graças e apreciar a 

beleza do mundo do qual fazemos parte, e louvar 

a Deus pela terra em que vivemos. Por meio das 

nossas orações e ações, mostraremos aos nossos 

governantes que nos importamos em alcançar um 

mundo justo e sustentável, pelo amor a Deus e ao 

nosso próximo.

1 https://blogs.worldbank.org/climatechange/covid-climate-
change-and-poverty-avoiding-worst-impacts
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INTRODUÇÃO A ESTE GUIA

Este guia contém tudo de que você precisa para começar a orar 

pelo clima, seja em uma sala de oração 24-7  com outras pessoas 

ou sozinho(a). Antes de começar, talvez você queira visitar o 

banco de recursos no final deste guia, no qual você poderá acessar 

informações e ideias que poderão ajudá-lo(a) a começar. Você 

encontrará os seguintes recursos:

1. COMO ORAR PELO CLIMA: SALAS DE ORAÇÃO 24-7 
Ideias práticas para adicionar atividades à sua sala de oração.

2. COMO ORAR PELO CLIMA: INDIVÍDUOS 
Ideias para inspirar a sua vida pessoal de oração.

3. COMO ORAR PELO CLIMA: GRUPOS 
Como inspirar e incentivar a oração em grupo. Estas ideias 
podem ser usadas em reuniões de oração, em cultos ou em 

grupos pequenos.

4. PRÓXIMOS PASSOS: COMO AGIR 
Cremos que a oração leva à ação: esta seção contém  
ações práticas que você pode tomar para combater a  

mudança climática.

5. BANCO DE RECURSOS 
Lugares úteis para aprender mais e obter informações para as 

suas orações. 
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1. Como orar pelo clima  
SALAS DE ORAÇÃO 24-7

COMO COMEÇAR 

Uma Sala de Oração 24-7 é um espaço físico com atividades de oração para 

incentivar as pessoas a orarem constantemente. Um grupo de pessoas decide orar 

continuamente, sendo que cada pessoa se compromete a orar por uma hora de cada 

vez, por um período de tempo, criando uma cadeia ininterrupta de oração.

São necessárias apenas 24 pessoas para orar ininterruptamente por um dia inteiro; e 

168 pessoas para orar ininterruptamente por uma semana.

Comece acessando o site www.24-7prayer.com/prayerrooms onde você encontrará 

um guia bastante útil sobre como se cadastrar e dirigir uma sala de oração 24-7 pela 

primeira vez.

“A ORAÇÃO DE UM JUSTO É PODEROSA E EFICAZ. ELIAS ERA HUMANO COMO 

NÓS. ELE OROU FERVOROSAMENTE PARA QUE NÃO CHOVESSE, E NÃO CHOVEU 

SOBRE A TERRA DURANTE TRÊS ANOS E MEIO.  OROU OUTRA VEZ, E OS CÉUS 

ENVIARAM CHUVA, E A TERRA PRODUZIU OS SEUS FRUTOS.”  

TIAGO 5:16-18  

SALAS DE ORAÇÃO 24-7 

Dedicar espaço em sua sala de oração para orar pela mudança climática é realmente 

uma ótima maneira de incentivar as pessoas a orarem de forma interativa e dedicada. 

Uma Sala de Oração 24-7 costuma ser formada por diferentes “estações de oração”, 

que ajudam as pessoas a se concentrarem ao orarem por diferentes coisas. As 

seguintes ideias podem ser usadas para criar estações de oração em uma sala de 

oração mais ampla, ou para servir como tema principal para uma sala de oração 

dedicada ao clima.

Independentemente de como você vier a usar a sua sala de oração, aqui estão algumas 

dicas úteis a serem consideradas: 

1. Forneça orientações e fatos claros – Em um tema como a mudança climática, 

pode ser difícil enfocar as nossas orações e, portanto, certifique-se de que fatos 

específicos sejam compartilhados com as pessoas que vão orar. Crie espaços 

e inclua ideias para ajudar as pessoas a dar graças pela criação de Deus, como 

uma maneira de começar a orar sobre questões como a mudança climática. Dê 

exemplos e faça pedidos específicos de oração.

2. Crie oportunidades para perguntas – As “estações de oração” costumam despertar 

interesse e, portanto, crie oportunidades para que a sua comunidade faça 

perguntas e para que as pessoas se envolvam de forma prática, além de orar.

4

http://www.24-7prayer.com/prayerrooms


1. Como orar pelo clima  
SALAS DE ORAÇÃO 24-7

COMO ORAR 

Experimente usar algumas das seguintes “estações de oração” para ajudar as 

pessoas a refletirem sobre a mudança climática em sua sala de oração — visite o 

banco de recursos para acessar fatos e estatísticas: 

Você precisará de

 » Dois cactos

 » Uma bandeja grande com areia (ou duas 
bandejas pequenas com areia)

 » Cobertores

Para você fazer

Separe uma área em sua sala de oração (uma 
parte quente) para funcionar como se fosse 
um deserto quente e faça uma decoração com 
a areia e os cactos. 

 » Sente-se no deserto, enrole alguns 
cobertores em si mesmo/a e perceba o 
quanto calor você está sentindo.

 » Pense na elevação da temperatura do 
nosso mundo e seu impacto nos seres 
humanos.

 » Passe algum tempo orando pelas 
comunidades que já estão experimentando 
os impactos da elevação das temperaturas 
em nosso mundo.

TEMPERATURAS EM ELEVAÇÃO

Você precisará de

 » Um mapa em preto e branco que você 
possa colorir ou um globo no qual você 
possa pintar

 » Notas adesivas

 » Canetas

Para você fazer

As emissões de carbono de 1% dos mais ricos 
representam mais que o dobro das emissões 
da metade mais pobre da humanidade.2 

Em um globo ou em um mapa, use uma 
cor para pintar os países que têm sido mais 
impactados pela mudança climática e que são 
mais vulneráveis a ela. Depois, use uma outra 
cor para pintar os países que geraram as mais 
altas emissões de carbono.

 » Olhe para o mapa ou para o globo e reflita 
sobre a disparidade entre as nações ricas 
e pobres.

 » Escreva orações nas notas adesivas: 
talvez você possa orar pelas decisões e 
mudanças que precisarão ser feitas para 
criar um futuro positivo para todos, no 
mundo inteiro. 

ORAÇÕES PELO MUNDO

2 Disponível em: https://www.oxfam.org/en/press-releases/carbon-emissions-
richest-1-percent-more-double-emissions-poorest-half-humanity

Você precisará de

 » Velas decorativas comuns ou eletrônicas

Para você fazer

 » Acenda uma vela comum ou ligue uma vela 
eletrônica.

 » Enquanto você observa a luz, ore para que 
a luz de Deus transforme o mundo.

A LUZ DE DEUS NO MUNDO

Você precisará de

 » Papelão que possa ser cortado com 
tesoura

 » Tesoura

Para você fazer

 » Faça uma coroa de papel usando o 
papelão e a tesoura.

 » Enquanto segura ou usa sua coroa de 
papel, ore pelas lideranças da sua nação e 
pelas pessoas ao redor do mundo que têm 
a autoridade de tomar decisões que irão 
afetar positivamente o clima do mundo.

ORAÇÕES PELOS QUE OCUPAM 

POSIÇÕES DE LIDERANÇA
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Você precisará de

 » Uma mala

 » Papel

 » Canetas

 » Tesoura

Para você fazer

Em todo o mundo existem pessoas 
deslocadas por causa do clima.

 » Passe algum tempo refletindo e orando 
pelas pessoas, famílias e comunidades 
cujos lares e cidades foram destruídos por 
causa da mudança climática.

 » Use o papel e as canetas para desenhar o 
contorno dos seus pés como um meio de 
se solidarizar com aqueles que tiveram de 
fugir em busca de segurança.

 » Recorte o papel seguindo o contorno dos 
seus pés e escreva uma oração no espaço 
disponível.

ORAÇÕES COM MALA

Você precisará de

 » Papel

 » Tesoura

 » Um guia sobre como fazer pessoas de 
papel (opcional) 

 » Fatos sobre as pessoas afetadas pela 
mudança climática (veja o banco de 
recursos no final deste guia).

Para você fazer

Estamos todos conectados uns aos outros.

 » Usando o papel e a tesoura, faça uma 
corrente de pessoas de papel.

 » Enquanto você desenha e recorta, pense 
sobre as pessoas com as quais você está 
conectado em todo o mundo: aqueles que 
plantam o alimento que você come, ou os 
que fazem as roupas que você veste. 

 » Ore pelas pessoas que são diariamente 
afetadas pela mudança climática, e leve 
as pessoas de papel com você como um 
lembrete para continuar orando por outras 
pessoas ao redor do mundo.

PESSOAS DE PAPEL

Você precisará de

 » Algumas coisas que representem os 
combustíveis fósseis, tais como, um 
pedaço de carvão, uma tomada elétrica, 
um carrinho ou aviãozinho de brinquedo.

Para você fazer

 » Reflita sobre os objetos que representam 
os combustíveis fósseis; e como usá-
los tem acidentalmente prejudicado o 
equilíbrio da criação. 

 » Separe um tempo para responder em 
oração: talvez você possa pedir a Deus por 
perdão, graça e sabedoria para nós, como 
humanidade, para que vivamos de maneira 
mais consciente; e ore para que as lideranças 
assumam compromissos responsáveis para 
que haja um maior suprimento de energia 
sustentável no futuro.

DANO ACIDENTAL
Você precisará de

 » Uma planta verde em um pote grande com 
terra

 » Palitos de sorvete de madeira

Para você fazer

 » Uma planta precisa receber a quantidade 
correta de água: colocando muito ela pode 
se encharcar; colocando pouco ela pode 
secar.

 » Passe algum tempo agradecendo pela 
criação: pela água, pela terra e pela vida.

 » As variações nas chuvas, causadas pela 
mudança climática, podem ocasionar 
enchentes, secas e a quebra de safras. 

 » Pegue um palito de sorvete e escreva 
orações pelas comunidades de sua nação – 
ou de outras partes do mundo – que estão 
sendo afetadas por padrões climáticos 
erráticos e pelas chuvas.

A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA

1. Como orar pelo clima  
SALAS DE ORAÇÃO 24-7
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2. Como orar pelo clima  
INDIVÍDUOS

COMO COMEÇAR 

1. Decida com que frequência orar: reserve um período específico  

de tempo.

2. Lembre-se de orar: anote seu compromisso ou adicione-o ao seu 

telefone como lembrete.

3. Mantenha-se informado(a): encontre uma fonte de informações  

para ajudá-lo(a) a orar (consulte o nosso banco de recursos no final 

deste guia).

4. Siga adiante: seja persistente!

“CREIO QUE DEUS OUVIU AS MINHAS ORAÇÕES. NO TEMPO 

CERTO, ELE MOSTRARÁ QUE ME OUVIU. ANOTEI MEUS PEDIDOS 

DE ORAÇÃO PARA QUE QUANDO DEUS ATENDÊ-LOS, O SEU 

NOME SEJA GLORIFICADO.” 

GEORGE MÜLLER 

COMO ORAR 

Às vezes, ao orar de uma maneira diferente, podemos realmente 

aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Aqui estão algumas 

ideias interativas de oração:

7



COMO USAR A BÍBLIA 

A Bíblia contém palavras incríveis que podem 

informar e inspirar as nossas orações. Concentre-

se em uma passagem das escrituras ao orar. Talvez 

você queira: 

 » reescrever a passagem, usando as suas próprias 
palavras 

 » ler em uma outra tradução 

 » aplicar as promessas de Deus na passagem em 
questão às suas orações 

 » ler a oração para abençoar um(a) 
determinado(a) líder que esteja em seu coração

 » memorizá-la 

Aqui estão algumas passagens para ajudá-lo(a) a 

começar. Incluímos alguns versículos de cada uma 

delas:

“Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, 

o mundo e os que nele vivem; 

pois foi ele quem fundou-a sobre os mares 

e firmou-a sobre as águas…” Salmo 24 (NVI)

“A natureza criada aguarda, com grande 

expectativa, que os filhos de Deus sejam 

revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, 

não pela sua própria escolha, mas por causa da 

vontade daquele que a sujeitou, na esperança,  

de que  própria natureza criada será libertada da 

escravidão da decadência em que se encontra, 

recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de 

Deus...” Romanos 8:18-27 (NVI)

“Antes de tudo, recomendo que se façam 

súplicas, orações, intercessões e ações de graças 

por todos os homens; pelos reis e por todos os 

que exercem autoridade,…” 1 Timóteo 2:1-7 (NVI)

2. Como orar pelo clima  
INDIVÍDUOS

COMO USAR AS MÍDIAS 
SOCIAIS 

Muitas vezes, as mídias sociais, tais como o 

Facebook, o Twitter e o Instagram, podem ser uma 

distração na nossa vida de oração. No entanto, 

há algumas coisas que você pode fazer para que 

as mídias sociais sejam úteis quando você estiver 

orando: 

 » Siga as principais organizações que falam sobre 
mudança climática.

 » Compartilhe o que você está fazendo: há muitas 
organizações cristãs dedicadas ao combate da 
mudança climática que adorariam saber como 
você está orando.

 » Desafie você mesmo(a) a ser criativo(a)! 
Transforme tweets em orações; fotos no 
Instagram em reflexões; e atualizações no 
Facebook para mobilizar pessoas para a 
ação. Seja ousado(a) e corajoso(a) com a sua 
presença de oração nas mídias sociais e desafie 
outras pessoas conhecidas a participarem 
também!

CAMINHADA DE ORAÇÃO  

Caso seja difícil concentrar-se e ficar sentado(a) 

para orar, procure fazer uma caminhada de oração. 

Escolha um percurso em seu bairro e, ao caminhar, 

ore por tudo o que vier a chamar a sua atenção. 

Você poderá orar pelos líderes mundiais, ao 

passar perto da sede do governo distrital, ou por 

comunidades no exterior ao passar pela sede do 

governo municipal.
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COMO USAR A SUA 
CRIATIVIDADE 

Todos somos criativos, de uma maneira ou de outra, 

e isso pode ser uma verdadeira ferramenta para 

aprofundar e incentivar a nossa vida de oração. 

Mesmo que você não ache que é criativo(a), 

experimente as ideias abaixo. Você poderá ficar 

surpreso(a) ao perceber como elas poderão ajudá-

lo(a) a orar: 

Use a arte – em vez de simplesmente escrever, 

tente desenhar, pintar ou esculpir suas orações pelo 

clima.

Use fotografias – faça uma colagem de fotografias 

para obter mais informações para suas orações; ou 

faça uma caminhada e tire fotografias ao orar em 

reconhecimento pelo que Deus está fazendo na 

natureza e em nosso mundo. Imprima fotografias 

sobre questões e comunidades importantes que 

estejam sendo impactadas pela mudança climática, 

para que sirvam como lembretes para orar por elas. 

2. Como orar pelo clima  
INDIVÍDUOS

USE ORAÇÕES PREPARADAS 
PREVIAMENTE E LITURGIA  

Talvez você queira distribuir orações preparadas 

previamente. O banco de recursos contém 

sugestões de onde encontrá-las.

Use palavras – escreva poemas para expressar suas 

orações: inspire-se na honestidade e beleza dos 

Salmos. Escreva a sua própria liturgia para o clima, 

ou uma oração simples que você possa fazer todos 

os dias. Use um diário para escrever suas orações 

para que, assim, você tenha um registro das coisas 

ou pessoas pelas quais está orando.

Ore ao ar livre – ao orar pelo nosso clima, o mundo 

ao nosso redor é a melhor coisa para inspirar as 

nossas orações. Faça questão de observar a região 

onde mora e identificar impactos da mudança 

climática ou a beleza natural em sua vizinhança.
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3.  Como orar pelo clima  
GRUPOS

COMO COMEÇAR 

Orar em comunidade é uma ótima forma de interceder por questões 

importantes, e orar pelo clima não é exceção à regra. Aqui estão algumas 

dicas práticas sobre como podemos orar juntos:

1. Introduza o tópico: Forneça informações relevantes ao seu grupo para 

que as pessoas permaneçam bem informadas sobre como orar.

2. Motive o seu grupo: Incentive todos a se lembrarem de Deus e a 

orarem com fé. 

3. Seja interativo(a): Mantenha o seu grupo motivado em oração, 

introduzindo diferentes atividades durante a sua reunião de oração.  

4. Termine bem: Motive as pessoas ao concluir a reunião, e incentive-as a 

orar em casa também.

“NUNCA DUVIDE DE QUE UM PEQUENO GRUPO DE 

CIDADÃOS CONSCIENTES E COMPROMETIDOS POSSA 

MUDAR O MUNDO.” 

MARGARET MEAD 

COMO ORAR 

Há muitas formas interativas e interessantes de orar em grupo sobre 

esta questão, as quais podem motivar e estimular o seu grupo a agir. 

Experimente as seguintes ideias:

Escolha uma questão climática específica 
que tenha sido abordada no noticiário, ou em 
um site confiável (consulte o nosso banco de 
recursos). Imprima a notícia ou use recortes 
de jornal para informar a cada participante. 
Forme grupos menores e permita que todos 
preparem suas próprias orações relacionadas 
com a questão.

ORAÇÕES BASEADAS EM NOTÍCIAS

Em grupo, passem alguns minutos orando e 
cantando as seguintes palavras: “Venha o teu 
Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra 
como no céu”. Convide os membros do grupo 
a refletirem sobre o significado de convidar o 
reino de Deus para vir à terra, e a pensarem 
em espaços e lugares específicos na terra 
onde o reino de Deus precisa exercer o seu 
domínio.

ORAÇÃO PELA MANIFESTAÇÃO  

DO REINO DE DEUS
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As escrituras são incríveis para motivar as 
pessoas a orarem juntas. Incentive o seu 
grupo a orar, escolhendo uma passagem para 
ser lida em grupo, repetidamente. Talvez 
você queira escolher traduções diferentes 
para serem lidas, ou pedir para que diferentes 
pessoas leiam diferentes versículos, em voz 
alta. 

Você poderá começar com as seguintes 
passagens:  

“QUANTAS SÃO AS TUAS OBRAS, SENHOR! 
FIZESTE TODAS ELAS COM SABEDORIA! 
A TERRA ESTÁ CHEIA DE SERES QUE 
CRIASTE.…” SALMO 104 (NVI)

“E DEUS VIU TUDO O QUE HAVIA FEITO, E 
TUDO HAVIA FICADO MUITO BOM.”  
GÊNESIS 1 (NVI)

“ENTÃO VI NOVOS CÉUS E NOVA TERRA, 
POIS O PRIMEIRO CÉU E A PRIMEIRA TERRA 
TINHAM PASSADO; E O MAR JÁ NÃO 
EXISTIA.” APOCALIPSE 21:1 (NVI) 

(Você também poderá encontrar outras ideias 
na seção sobre como orar por indivíduos)

COMO USAR A BÍBLIA JUNTOS

Quando oramos em grupo, nem sempre 
precisamos orar em voz alta. Reserve um 
tempo para o grupo refletir silenciosamente 
e peça para que as pessoas orem 
silenciosamente pela presença de Deus em 
todas as questões. Você também poderá criar 
oportunidades para que as pessoas ouçam 
o que Deus está dizendo; para palavras, 
imagens ou passagens bíblicas. Ao esperarem 
no Senhor, vocês poderão ficar surpresos(as) 
com quão motivadora a oração silenciosa em 
grupo pode ser.

ORAÇÃO SILENCIOSA

3.  Como orar pelo clima  
GRUPOS

A oração em grupo também pode criar uma 
oportunidade para orar em voz alta! Incentive 
o seu grupo a orar em voz alta, todos juntos, 
e a erguerem suas vozes para pedir que Deus 
transforme o mundo. Se o seu grupo acha 
muito difícil fazer isso, ligue ou toque louvores 
em alto volume e incentive todos a fazer um 
barulho santo para Deus! 

ORAÇÃO EM VOZ ALTA

Sentem-se em um círculo e peça para que 
todos orem alternadamente, em voz alta, 
por quanto tempo desejarem, derramando 
suas orações diante de Deus. Este método 
simples é uma ótima forma de incentivar 
todos a formularem suas próprias orações e 
de também serem incentivados e inspirados 
pelas orações dos demais. Lembre a todos 
que eles não precisam pensar em algo original 
e que podem repetir as orações de outras 
pessoas, sabendo que Deus ouve todas as 
nossas palavras.

ORAÇÃO EM CÍRCULO

Ideias criativas podem ser encontradas nas 
seções sobre como orar como indivíduos e 
em salas de oração.

USE A SUA CRIATIVIDADE
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4. Próximos Passos:  
COMO AGIR

“ELE MOSTROU A VOCÊ, Ó HOMEM, O 

QUE É BOM E O QUE O SENHOR EXIGE: 

PRATIQUE A JUSTIÇA, AME A FIDELIDADE E 

ANDE HUMILDEMENTE COM O SEU DEUS.” 

MIQUEIAS 6:8

COMO VIVER DE UMA 
MANEIRA DIFERENTE 

Pense e ore sobre os passos que você poderá 

dar para viver de uma maneira mais sustentável 

e diminuir a sua própria pegada de carbono. 

Aqui estão algumas sugestões para ajudá-lo(a) a 

começar, e não deixe de também consultar o banco 

de recursos, porque ele contém sugestões de onde 

você poderá obter mais informações sobre isso.  

 » Viagens: Você pode caminhar mais, andar mais 
de bicicleta ou usar o transporte público, se 
estiver disponível.  

 » Alimentos: Os alimentos que você consome 
causam quais impactos? Você pode diminuir o 
seu consumo semanal de carne. 

 » Energia: Que tipo de energia alimenta os 
aparelhos que você utiliza em casa, no trabalho 
e na igreja? Você pode passar a usar eletricidade 
renovável?

A mudança climática está afetando as pessoas 

mais pobres primeiro e mais intensamente, 

apesar de elas serem as que contribuem menos 

para o problema. A geração passada não 

tinha consciência disso, e será tarde demais se 

deixarmos para a próxima. Por isso, este é o 

desafio da nossa geração.

MANIFESTANDO-SE PARA 
EXIGIR MUDANÇAS 

Em 2015, depois de anos de negociações, 195 
nações se comprometeram a trabalhar juntas no 
combate à mudança climática e para manter a 
temperatura da Terra bem abaixo de 1,5°C (o mais 
alto nível que podemos administrar sem causar 
mais danos ao planeta). Este acordo é conhecido 
como Acordo de Paris. É um ótimo passo, mas 
precisamos continuar a lembrar aos governos 
sobre a sua implementação. Isso inclui manter as 
promessas de diminuição das emissões e também 
o compromisso de que os mais responsáveis (os 
países ricos) forneçam financiamento para ajudar 
os países mais pobres a se adaptarem às alterações 
climáticas. Aqui estão algumas sugestões de como 
você poderá se manifestar para exigir mudanças: 

 » Como o seu governo está se saindo em relação 
à implementação do Acordo de Paris? Visite o 
site climateactiontracker.org

 » Visite renewourworld.net/pt-br/ para juntar-se a 
um movimento global de cristãos que atuam e 
oram para combater a mudança climática.

 » Você pode escrever ou falar com os seus líderes 
locais ou nacionais sobre os compromissos 
climáticos que eles assumiram.

“NÃO SE AMOLDEM AO PADRÃO DESTE 

MUNDO, MAS TRANSFORMEM-SE PELA 

RENOVAÇÃO DA SUA MENTE, PARA QUE 

SEJAM CAPAZES DE EXPERIMENTAR 

E COMPROVAR A BOA, AGRADÁVEL E 

PERFEITA VONTADE DE DEUS.”  

ROMANOS 12:2

A oração faz parte da nossa resposta — ela 

nos conecta com Deus e influencia a maneira 

como respondemos a essas questões. Quanto 

mais oramos, mais comprometidos ficamos 

em provocar mudanças. Aqui estão algumas 

sugestões para ajudá-lo(a) a agir:
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5. Banco de Recursos

A mudança climática é uma questão complexa que afeta muitos aspectos 

da vida. Aqui estão alguns recursos úteis para ajudá-lo(a) a começar.

 » Acesse https://www.tearfund.org/
campaigns/reboot-campaign/prayer-for-
the-climate para encontrar recursos e guias 
que ajudarão você a orar pela emergência 
climática.

 » Consulte esta série de filmes para 
pequenos grupos dividida em nove partes 
(Cristianismo e mudança climática) com 
Katharine Hayhoe, a internacionalmente 
renomada cientista climática cristã.

 » Use o Kit de ferramentas sobre emergência 
climática.

 » Veja os recursos disponíveis no site Tearfund 
Aprendizagem sobre o meio ambiente e o 
clima.

GUIAS DE ORAÇÃO E INFORMAÇÃO 
SOBRE A EMERGÊNCIA CLIMÁTICA

A maioria dos meios de comunicação informa 
sobre os impactos da mudança climática. 
Para acessar relatos mais aprofundados, você 
poderá consultar os seguintes meios: ASA 
- Articulação Semiárido Brasileiro; O Globo; 
Observatório do Clima; BBC Brasil ou outros 
meios mais pertinentes ao seu país. Você 
também poderá consultar o site  
unfccc.int para ler sobre as respostas da ONU 
e de governos nacionais à mudança climática.

NOTÍCIAS MAIS RECENTES

Para acessar a versão oficial, consulte o Painel 
Intergovernamental sobre Mudança Climática 
(ou IPCC, em inglês), um órgão independente 
formado por cientistas dedicados ao estudo 
científico da mudança climática que publica 
relatórios importantes a cada dois ou três 
anos. Para ler o parecer de uma pessoa cristã 
dedicada à climatologia, acesse o site de 
Katharine Hayhoe (em inglês).

CIÊNCIA

Consulte os relatórios e as notícias do IPCC 
(dirigindo-se ao endereço acima); o relatório 
Ressecadas, afogadas (versão resumida em 
português) da Tearfund, e o site Tearfund 
Aprendizagem – https://learn.tearfund.org/

IMPACTOS

 » Tearfund Australia 

 » Renew Our World Malawi

 » The World Evangelical Alliance 
Sustainability Centre 

 » The Anglican Alliance 

 » The Green Anglicans 

PARA MAIS INFORMAÇÕES E CAMPANHAS 
INTERNACIONAIS, CONSULTE:

Para uma análise teológica sobre cuidado 
da criação, justiça e outras questões 
relacionadas, leia o livro O Discípulo Radical, 
de John Stott, e o livro Just Living, de Ruth 
Valerio (em inglês).

TEOLOGIA

Viva com Justiça (uma série de 10 sessões, 
incluindo estudos bíblicos e reflexões sobre 
justiça);  estudos bíblicos da campanha 
Renovar Nosso Mundo, da TEAR Austrália (em 
inglês).

COMO RESPONDER EM SUA 
IGREJA OU COMUNIDADE

Coloque sua fé em ação com o movimento 
Renovar Nosso Mundo

COMO AGIR
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O movimento internacional de oração 24-7 é formado por 

comunidades de oração, projetos missionais e inúmeras pessoas 

em salas de oração ao redor do mundo. Por quase duas décadas, 

o movimento de oração 24-7 ajudou milhões de pessoas em 

inúmeros lugares a terem um encontro com Deus e a interagirem 

com as necessidades do mundo.

O movimento começou em 1999, quando uma vigília simples 

de oração, liderada por estudantes, viralizou, expandindo-se a 

dezenas de milhares de lugares e a todas as denominações, desde 

a Igreja Católica na Áustria até o Exército da Salvação na Austrália, 

e a inúmeras comunidades perseguidas no Oriente Médio.

Leia mais aqui: www.24-7prayer.com

Renovar Nosso Mundo é um movimento global de cristãos que 

acreditam que, por verdadeiramente sermos portadores da 

imagem de Deus, deveríamos agir como tal: vivenciando o amor 

uns pelos outros em ações e em verdade. Por sermos portadores 

da imagem de Deus, não ficaremos parados enquanto o nosso 

próximo está aprisionado na pobreza, e não ficaremos inertes 

enquanto a criação é negligenciada e a desigualdade é deixada à 

sua própria deterioração.

Neste momento, estamos fazendo campanhas e orando por ações 

relacionadas à mudança climática e ao lixo e resíduos. Junte-se a 

nós Renovar nosso mundo

http://www.24-7prayer.com 
https://renewourworld.net/pt-br/

