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Saiu o semeador a semear.

Semeou o dia todo e a noite o apanhou ainda com as mãos 

cheias de sementes.

Ele semeava tranquilo sem pensar na colheita 

porque muito tinha colhido do que outros semearam.

Cora Coralina

Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome;

 venha o teu reino; faça-se a tua vontade, assim na terra como 

no céu; o pão nosso de cada dia dá-nos hoje;

e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado 

aos nossos devedores; e não nos deixes cair em tentação; 

mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória 

para sempre. Amém!

Mateus 6.9-13





Sumário

 

Prefácio                                                                                            9

Apresentação                                                                                 13

1. De Marabá para o mundo                                                              17
Elias da Silva Albuquerque, Patrícia Marques Almeida e
Carlos Eduardo da Silva

2. Uma empresa e muitas comunidades                                           27
João Carlos de Souza Matos e Ulisses Matiolli Sabará

3. O evangelho em ação no Sertão                                                   37
Wostenes Luiz L. dos Santos

4. Curando a nossa terra                                                                   47
Hernani Ramos e Maria Eugênia Barrientos

5. A igreja do lixão                                                                             57
Siméa Meldrum

6. Semeando a consciência ecológica por meio da arte                     69
Carlinhos Veiga

7. Plantando boas sementes                                                             77
Elisa Ribeiro da Cunha



8. Jardineiros de Deus, amigos do parque                                        87
Éser Pacheco

9. Acampando na natureza                                                               97
Marcelo Renan Santos

10. Reconciliando-se com a criação                                                  109
Larissa Tiemi Nakano

11. Cuidado com a criação                                                                 119
Bebeto Araújo

12. O futuro está no passado                                                             129
Claudio Oliver

13. Pequenas sementes, grandes ações                                           141
Andrea Ramos Santos e Raquel Arouca

Notas                                                                                            148

 



Podemos dizer, sem medo de cometer injustiças, que a visão 
teológica da maioria das igrejas cristãs no Brasil é focada quase 
que exclusivamente na relação espiritual do ser humano com 
Deus, pois a visão das igrejas não foge à regra cultural dos demais 
segmentos da sociedade. A comunidade cristã se situa em um 
contexto histórico e é permeável às influências de seu tempo e 
espaço. Por decorrência, a evangelização também se desenrola 
com um foco mais estreito do que seria adequado, voltado ao 
resgate apenas de homens e mulheres em lugar de uma abordagem 
integral de restauração de toda a criação. 

Os mandatos de Deus, na Palavra cuja escritura ele inspirou, 
são muito mais complexos do que a nossa cultura teológica e 
bíblica tem enfatizado por meio de seus agentes de transmissão, 
como as comunidades eclesiásticas e as academias que formam 
os evangelizadores. 

Dupla cidadania
prefácio



10 Assim na terra como no céu

Porém Deus se revela também na história. E na história da 
civilização é cada vez mais evidente que é chegada a hora de 
ampliar a visão da igreja sobre os temas bíblicos. É chegada a 
hora de tomar consciência de mais dimensões das nossas respon-
sabilidades como cristãos. A percepção de tais responsabilidades 
precisa ser alargada tanto no que diz respeito a nossa cidadania 
quanto a nossa forma de interagir com os bens que Deus criou 
para dar suporte à vida no planeta. 

Em relação à cidadania, precisamos enxergá-la em sua du-
plicidade. Temos uma sociedade humana no planeta terra, com 
suas instituições de todas as naturezas, com sua organização 
sociológica, política e econômica, que precisam ser mantidas 
pelo esforço e deveres de todos. E somos também cidadãos da 
Nova Jerusalém, que se submetem a um código de direitos — as 
promessas de Deus — e deveres emanados de nosso livro sagrado.

Em relação ao nosso modo de vida, de guardar e cultivar 
o jardim (Gn 2.15), alguns segmentos cristãos no Brasil têm 
acumulado reflexões e, felizmente como este livro demonstra, 
desenvolvido experiências de cunho socioambiental com base 
nos ensinamentos bíblicos.

Aqui se demonstra o envolvimento de cristãos com expe-
riências que estão partindo do princípio de que tudo deve ser 
resgatado, não apenas os seres humanos, mas a criação como um 
todo (Rm 8.20-21). Afinal uma fé que não dá frutos é morta — 
nessa perspectiva do resgate da terra, deve ter frutos também. 
Justamente no espaço onde a vida se reproduz biologicamente, 
temos que dar frutos literais e espirituais.

Há ainda algo muito belo a registrar sobre as experiências 
socioambientais narradas aqui. Tais práticas são a expressão de 
uma compreensão nova e instigante no mundo cristão, pois mais 
que uma preleção ou uma abordagem teórica sobre como fazer 
a mordomia do resgate, elas são atitudes efetivas em um “dar 
frutos” para além do simbólico. São uma variante pungente de 
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louvor e um tipo de oração em que as palavras são substituídas 
por um conjunto de gestos, cuja realização demanda o tempo e 
a própria vida dos praticantes, em honra a Deus.

Espero que o leitor sinta que está em contato com algo mais 
do que alguns esforços concretos e perceba que repousa sobre eles 
o amoroso plasma da oração, da beleza e do louvor. Muitas vezes 
doamos generosamente nossa emoção em face de retóricas que 
têm somente estética, mas sem suporte de atitude e de vida para 
sustentar seu conteúdo. Aqui se apresenta uma oportunidade de 
nos emocionarmos com a palavra em forma de atitude, porém 
mais do que isso, também na forma de vidas abençoadas e aben-
çoadoras de tudo quanto respira e louva ao Senhor (Sl 150.6).

Marina Silva
Ex-senadora pelo Acre





Assim na Terra como no Céu nasceu em setembro de 2009, numa 
reunião de planejamento da equipe do Programa de Educação 
Ambiental da ONG A Rocha Brasil (ARB), quando do preparo da 
proposta trienal a ser submetida à ONG internacional Tearfund.

Na ocasião, a equipe construiu a “árvore de problemas”, o que 
possibilitou o diagnóstico do reduzido envolvimento das igrejas 
evangélicas na questão socioambiental no Brasil. Parte desta 
realidade deve-se à escassez de publicações de autores brasileiros 
sobre a temática. ARB percebeu que esse seria um desafio a ser 
enfrentado e procurou a Editora Ultimato para uma parceria.

Dois anos se passaram e é com alegria e gratidão que apresen-
tamos Assim na Terra como no Céu – experiências socioambientais 
na igreja local. Trata-se de um livro escrito por muitas mãos. 
Algumas mãos mais jovens e outras mais maduras. Algumas da 
região Norte, outras do Nordeste, outras do Centro-Oeste e ainda 
outras do Sudeste e do Sul.

Apresentação
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O objetivo deste livro é despertar e motivar o leitor para a 
importância da ação coletiva da igreja na implantação do reino 
do céu — evangelho integral — aqui na terra já! São apresenta-
das experiências concretas da ação socioambiental da igreja nas 
diferentes regiões e contextos do Brasil em que os princípios e 
práticas têm origem na verdade divina (“como no céu”).

Cada capítulo narra uma experiência fruto da iniciativa de 
membros de uma igreja local e que pode ser replicada pelas 
muitas igrejas espalhadas pelo país em seus próprios contextos.

Você vai conhecer a iniciativa de um grupo de jovens de 
Marabá, PA, que, incomodados com o descaso do governo local 
com uma obra que comprometeu o saneamento e a qualidade de 
vida de uma comunidade, levantou a voz em defesa dos pobres 
e oprimidos (capítulo 2). Na cidade de São Paulo, outro grupo 
de jovens, inspirados pelo texto de 2 Coríntios 5.17-20, criou o 
projeto Reação, cuja missão é viver e levar a reconciliação de todas 
as coisas em Cristo de forma integral ao dia-a-dia das pessoas por 
meio de uma mudança de valores e a partir da compreensão da 
Palavra de Deus (capítulo 10).

Os capítulos 1 e 4 narram a experiência de empreendedores 
cristãos do Norte e do Nordeste que têm praticado o evangelho 
de Jesus por meio de ações social e ambientalmente sustentáveis, 
e levado a vida às pessoas e ao ambiente.

Assim como o Brasil, o livro apresenta uma diversidade de 
estilos e contextos. Por meio de histórias pessoais, o leitor conhe-
cerá a “Igreja do lixão”, em Recife, PE (capítulo 5), as canções de 
um compositor do Cerrado, Goiânia, GO, que tem sua inspira-
ção nas maravilhas da criação (capítulo 6), e a história de uma 
comunidade de Curitiba, PR, que decidiu deixar o conforto de 
um bairro de classe média e se mudar para um espaço no meio 
de um dos bairros populares da cidade (capítulo 12).

O livro traz ainda o relato de duas organizações que deci-
diram “ir aonde ninguém quer ir”: ACEV Social, no sertão 
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paraibano (capítulo 3), e Monte Horebe, no Vale do Ribeira, 
mais especificamente em Itaperuçu, município com um dos 
mais baixos índices de desenvolvimento humano do estado do 
Paraná (capítulo 11).

O capítulo 7 narra a experiência da Igreja Presbiteriana 
Nacional em Brasília, DF, que decidiu se dedicar ao ensino da 
mordomia da criação e, entre as muitas ações resultantes dos 
estudos bíblicos, abraçou o trabalho de reflorestamento do 
Recanto Canaã. No capítulo 8 você vai conhecer a história de 
um grupo cristão que procurou ser jardineiro de Deus por meio 
da mobilização para a defesa de um parque ecológico em Belo 
Horizonte, MG. Logo a seguir, você conhecerá a experiência do 
Instituto Marcos Daniel, de Vitória, ES, no planejamento e na 
execução de acampamentos para adolescentes em áreas naturais 
(capítulo 9).

Finalmente, o capítulo 13 traz uma série de relatos de inicia-
tivas de organizações cristãs que vêm se mobilizando na questão 
socioambiental em parceria com a ONG A Rocha Brasil: APA 
dos Morros Garapenses e Associação Bacelarense de Proteção 
ao Meio Ambiente (ABAMA); Aliança Bíblica Universitária do 
Brasil (ABUB); Aliança de Líderes Evangélicos de Felipe Cama-
rão (ALEF); Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral 
(CADI); Editora Ultimato; Jovens com uma Missão (JOCUM); 
e Mocidade para Cristo (MPC Brasil).

Esperamos que este livro possa contribuir de modo prático 
para o cumprimento da vocação a que todos fomos chamados: 
espalhar o reino de Deus assim na terra como no céu!

Gínia César Bontempo

 





Elias da Silva Albuquerque
Patrícia Marques Almeida

Carlos Eduardo da Silva Fernandes

Começa a jornada pela “cura substancial”. O projeto de restauração 
da Grota Criminosa foi divulgado pela primeira vez em 2005, 
no curso de férias da ABU-Marabá. Contudo, a ideia nasceu 
um ano antes, quando os estudantes da Universidade Federal do 
Pará (UFPA) sentiram o desejo de lutar para restaurar o pequeno 
rio localizado próximo à universidade, conhecido como Grota 
Criminosa.

O espírito de luta gerou uma série de ações impactantes 
na universidade e na cidade de Marabá. Nos anos seguintes à 
divulgação do projeto, os estudantes realizaram um trabalho de 
pesquisa que incluía o levantamento de dados sociológicos e 
ambientais sobre a Grota Criminosa.  

Na história do córrego percebeu-se que a urbanização inten-
sificada após a década de 70 trouxe vários problemas. A Vale 
S.A. se destacou como um dos principais agentes antropizadores 
na localidade. A construção da Estrada de Ferro Carajás, com 

De Marabá para o mundo
capítulo 1




