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Prefácio
As mudanças climáticas já estão a ter efeitos devastadores na África Austral, com muitas 
pessoas mortas, desaparecidas e desalojadas das suas casas em Moçambique e na 
África do Sul, após quer a África do Sul quer a Namíbia terem sofrido uma seca severa.

Os cientistas dizem-nos que só temos 12 anos para reduzir em 50% as nossas emissões 
de carbono. Desde 1970 eliminámos da face da Terra 60% da população de animais 
selvagens. Como adultos confessamos que falhámos, não fomos os mordomos que 
Deus nos chamou a ser.

A nossa cumplicidade na destruição do planeta será “visitada nos filhos, até à terceira 
e quarta geração.” (Êxodo 20,5) Isto é uma injustiça que estamos a infligir às gerações 
mais novas.

Moisés foi chamado para tirar o seu povo do Egipto, e depois Deus nomeou um novo 
e jovem líder, Josué. Nas margens do Rio Jordão, Deus disse a Josué: “Tem coragem e 
firmeza, porque hás de conduzir este povo à posse da terra que eu prometi aos seus 
antepassados.”

Agora, precisamos de ter consciência que, hoje, na África Austral a liderança do 
movimento ambiental está nas mãos dos jovens. Este manual pretende capacitá-los 
teológica e praticamente de forma a levarem o movimento Green Anglicans [Anglicanos 
Verdes] a cada comunidade e paróquia por toda a 
nossa Província. 

Sejam fortes, firmes e muito corajosos, 
e tomem a liderança!

Deus vos abençoe.

Reverendíssimo Thabo Makgoba, 
Arcebispo da Cidade do Cabo
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Introdução

Visão

Uma comunidade eclesial reconhecida em 
todos os lugares pelo seu compromisso 

para com a terra.

Missão

Tornar-se uma igreja reconhecida pelo seu 
compromisso com assuntos relacionados 
com a sustentabilidade ambiental e que 
seja conhecida pela sua excelência no 
ensino e na aprendizagem ambiental.

Objectivos

Desenvolver e implementar programas de ensino para jovens que incluam estudos de educação 
sobre sustentabilidade apropriados às circunstâncias ambientais dos jovens e de candidatos à 
confirmação.

Estratégia

Treinar jovens/auxiliares para que possam 
ensinar.

Desenvolver um programa para a confirmação e 
o ensino de jovens que fará crescer e estabelecer 
uma geração de anglicanos comprometidos 
na salvaguarda da integridade da criação e na 
sustentação e renovação da vida na Terra 
(Quinta Marca da Missão)

Metodologia de ensino  

Cada sessão começa com um quebra-gelo (tune 
in - Sintonizar), e depois uma actividade de 
aprendizagem – uma aprendizagem experimental 
(touch - Contactar), seguida de diálogo (talk 
- Dialogar) e de um estudo Bíblico e discussão 
(think - Pensar), e, por fim, uma troca de ideias 
sobre acções - implementação (take action – 
Actuar/implementar).

Participantes

Este material foi intencionalmente feito para a 
preparação de confirmandos, entre os 13 e os 18 
anos, e, também, para grupos e associações de 
jovens.

Ponto
Fulcral

Tune In
(Sintonizar)

Touch 
(Contactar) 

Talk 
(Dialogar )

Think & 
Review

(Pensar e 
Rever)

Take Action
(Actuar)

Crédito: WESSA



PARTE A 
ESPIRITUALIDADE 
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Sessão 1  
Criação 
A Teia Da Vida
TUNE IN/SINTONIZAR: QUEBRA-GELO 
ANIMAIS EM PERIGO

O objectivo deste quebra-gelo é ajudá-los a 
compreender as razões pelas quais alguns 
animais se encontram em perigo de extinção. 
Escreva nas etiquetas ou em pequenos papéis 
os nomes de animais, uma mistura de animais 
domésticos, selvagens e em risco de extinção. 
Sugestão: macaco, rinoceronte, cavalo, zebra, 
elefante, rã, baleia, gorila, tartaruga marinha, 
vaca, porco, crocodilo, golfinho, leão, gato, cabra, 
hipopótamo, etc.

A etiqueta deve ser colocada na testa da pessoa 
(sem que ela veja o nome lá escrito) ou presa 
nas suas costas com um alfinete, e depois cada 
um deve fazer perguntas de respostas sim/
não. Por exemplo: Tenho quatro patas? Vivo no 
mar? Quando todos tiverem adivinhado o seu 
animal, explique-lhes que alguns deles estão sob 
ameaça de extinção, por exemplo gorila, leão, 
rinoceronte, elefante, tartaruga marinha. Depois 
pergunte-lhes se sabem a razão porque é que 
esses animais estão ameaçados.

Os gorilas das montanhas estão em perigo 
porque as pessoas estão a invadir as suas 
florestas.

Os rinocerontes e os elefantes estão em perigo 
por causa da caça furtiva (matam-nos para lhes 
roubarem o chifre e as presas)

As tartarugas marinhas estão em perigo porque 
pensam que os sacos de plástico são alforrecas e 
comem-nos, os seus estômagos ficam cheios de 
plástico e elas morrem de fome.

TOUCH/CONTACTAR: DRAMATIZAÇÃO
OS BLOCOS DE CONSTRUÇÃO DA VIDA
Escrito por Liz Taylor (Wessa)

MATERIAIS NECESSáRIOS

• Etiquetas adesivas ou pequenos papéis 
e alfinetes

• Marcadores
• Seis caixas grandes de papelão com as 

seguintes palavras escritas: água. Solo, 
ar, animais, plantas e seres humanos.

• Papéis grandes – papel de jornal
• Se lhe for possível, faça o download da 

música Emlanjeni do Duo Mafikizolo 
(Encontra-me junto ao rio) 

Adereços para a dramatização: um 
pano vermelho para fazer de sangue; um 
balde; uma pistola; uma serra; um corno 
de rinoceronte; um enorme telemóvel; um 
pano azul para fazer de rio; um saco; um 
chapéu e um manto de rei e lixo.

PERSONAGENS E ADEREÇOS

• Rinoceronte (segurando um chifre)
• Caçador (com uma arma feita de 

papelão)
• Mulher
• Pano vermelho
• Rei- com um Manto e Coroa do Rei
• O filho do rei
• Segundo menino - com um saco 

Humanos

Animais Plantas

Solo Arágua
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Cena 1
O rinoceronte está a pastar. O caçador furtivo aproxima-se a rastejar.

Caçador furtivo: (a gritar para a audiência) 
“Onde está o rinoceronte?  Alguém viu o rinoceronte? Quero dar-lhe um tiro, 
cortar-lhe o corno e fazer uma data de dinheiro.”

(Vê o rinoceronte.)
“Aaah ssshh, ....... sssshhhh”
“BOOM!”  Dá um tiro no rinoceronte. Rapidamente corre e corta o chifre com 
uma grande serra.

Caçador furtivo: (segurando no chifre, liga a alguém) 
“Estou, estou. Sim.... Sim... já o tenho. O quê estás a dizer R10 000?! Tinhas-
me dito R30 000. Ok ok Já vou. Morto? Morto?
   
(olha para trás)
Não ainda não está morto.
Deixa o palco.
O rinoceronte continua lá deitado. Tem um pano vermelho na sua cabeça 
para mostrar o sangue que sai da área do chifre.

Cena 2:
Uma mulher entra carregando na cabeça um balde de água e a cantar uma 
linda música Zulu (Mafikizolo, Encontrar-te-ei ao pé do rio). Pousa o balde de 
água no chão e olha em volta. Vê o rinoceronte moribundo. Parece chocada. 
Põe a mão na boca.

Mulher: Isto é horrível! Quem terá feito isto. Porque está isto a acontecer ao nosso 
país? Para todo o lado para onde olhe vejo a natureza a ser destruída. Os 
nossos rinocerontes estãoa ser mortos por gente ávida de dinheiro. A nossa 
herança está a ser destruída.

Rei: (Entra o Rei.)
Bom dia, minha senhora. Vejo que vieste aqui buscar água, mas vejo que 
estás também triste. Que se passa?

Mulher: Sim, estou triste. Olha à tua volta. Eis outro rinoceronte morto por um 
caçador furtivo. A nossa natureza está a ser destruída mesmo debaixo dos 
nossos narizes. Tenho visto tantas mudanças. As plantas autóctones a serem 
destruídas, as nossas florestas, os nossos pastos. Olha… até os nossos rios 
estão poluídos e cheios de lixo e não podemos mais beber as suas águas.

Rei: Sim, isso é tão verdade. É a natureza que nos mantém vivos e nós, agora, 
estamos a matar a natureza. 
Precisamos do solo........(ele dá uma pancada no chão com a mão aberta)
Precisamos do ar.........(respira profundamente e abre os braços)
Precisamos da água......(points to a river)
Precisamos das plantas e dos animais. Eles são os blocos construtores da 
vida. (Aponta para as caixas)
Sem tudo isto não podemos viver.

Filho: Entra o seu filho
Olá Pai. (tem um ar atrevido)
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Rei: Olá, meu filho. Que trazes tu nesse saco?
Filho: Montes de dinheiro (Fala com um ar atrevido tentando esconder o saco)
Rei: Onde arranjaste esse dinheiro?
Filho: Vendi uma coisa.
Rei: O QUE É QUE TU VENDESTE??
Filho: Um chifre de rinoceronte, Pai. Montes e montes de dinheiro.
Rei: (Gritando) És um tonto, rapaz idiota. Tu colaboras na destruição do nosso 

futuro. Tu és um dos que destrói a nossa terra. És daqueles que não se 
importam com as próximas gerações.
(O Pai avança para o filho para lhe bater. Iniciam uma luta. A mulher tenta 
pará-los)

Mulher: Não, não lutem.
O filho cai ao chão e afasta—se rastejando. 
O segundo rapaz entra em palco.

Segundo rapaz: O que se está a passar aqui
Rei: Este rapaz idiota acha que por matar os nossos animais, a nossa natureza, 

pode enriquecer rapidamente. Mas não percebe que está a destruir o nosso 
futuro.

Segundo rapaz: Como pode ser isso? Como pode ele destruir o nosso futuro? O que está o 
senhor a dizer?

Rei: Anda cá e vê. (mostra-lhe a pirâmide de caixas)
Olha para estes blocos de construção da vida. É assim que as coisas 
funcionam. Os humanos estão no topo. 

Segundo rapaz: O senhor pode chamar o seu filho e mostrar-lhe como tudo funciona.
Rei: Sim .... Chama-o cá.

O segundo rapaz vai chamar o filho.
Rei: Olhem bem com atenção, meus rapazes. É assim que a natureza funciona. É 

assim que a teia da vida funciona. Todos estamos dependentes do solo, da 
água e do ar.

Rei: (diz aos rapazes) Agora, quanto tempo podemos viver sem ar?
Filho e o outro rapaz: Não sei. (voz aborrecida)
Rei: (volta-se e pergunta à audiência) Quanto tempo podem viver se mar? Vamos 

experimentar? Retenham a respiração. Daqui a 4 minutos estarão mortos!
Fala para os dois rapazes:
4 minutos e estarão mortos. O ar é muito importante.

Rei: Quanto tempo podem viver sem água?
Filho e o outro rapaz: Não sei
Rei: (volta-se e pergunta à audiência)  Quanto tempo poderão viver sem água? O 

que acham? Adivinhem. 4 dias, sim, 4 dias!
Fala para os dois rapazes:
4 dias e estarão mortos. A água é muito importante.

Rei: Quanto tempo poderão viver sem comida? As plantas e os animais. Toda a 
comida é feita de plantas e animais. Quanto tempo?

Filho e o outro rapaz: Não sei.
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Rei: (pergunta à audiência) Quanto tempo poderão viver sem comida? O que 
acham? Tentem adivinhar. 40 dias, sim, 40 dias.
Fala para os dois rapazes: 
40 dias e estarão mortos. A comida é muito importante.

Rei: (O Rei fala ao seu filho)
Agora vem cá e destrói o bloco que representa a água. Dá-lhe um pontapé. O 
que acontece com as pessoas que estão no topo?
O Rei chama alguém da audiência
(O outro rapaz e a mulher colocam os blocos no seu lugar)

O Rei pede à pessoa da audiência que atire fora o bloco da “água”.
Vejam o que acontece. Quem cai de maior altura? Os humanos. Precisamos 
de cuidar dos nossos recursos naturais.
Estas caixas representam os blocos construtores da vida. Sem esses blocos 
construtores o homem não é nada. Precisamos de tratar deles para as 
gerações vindouras

Rei: (O Rei fala ao seu filho.)
É assim, filho! Tudo neste mundo está ligado. Se destruirmos uma parte do 
mundo seremos nós, as pessoas, que mais sofreremos.

Filho: Sim, Pai. Agora compreendo.
Filho: (O filho volta-se para a audiência.) (Numa voz forte e confiante, diz com 

autoridade)
Aprendi hoje alguma coisa. Aprendi o que são os blocos da vida. Aprendi o 
quão importante é cuidarmos dos nossos recursos naturais, e de como nós, 
seres humanos, precisamos de cuidar do nosso meio ambiente para que 
possamos ser saudáveis e felizes. Não pensem que poderemos enriquecer 
rapidamente ao destruirmos os nossos recursos naturais. Estaremos a 
destruir o nosso planeta para as gerações futuras. Por isso, por favor, 
unamo-nos para salvarmos a nossa ecologia e termos a certeza que vivemos 
num mundo cuidado e saudável hoje e no futuro.

Crédito: Liz Taylor WESSA

TALK/DIALOGAR: A TEIA DA VIDA
A Teia Rural da Vida

Mostrem-lhes esta imagem (em tamanho grande 
na página 10) – o que veem? Esta é uma imagem 
da teia da vida. Chamamos-lhe um ecossistema 
– um lugar onde seres vivos podem viver em 
conjunto. Pode ser pequeno como a parte 
debaixo de uma rocha, o lado frio de uma árvore, 
uma lagoa, o vale de um rio, o cume de uma 
montanha ou uma floresta.  

Em grupos façam uma lista de todas as plantas 
e animais e coisas não vivas no ecossistema (teia 

da vida). Perguntem-lhes que partes da imagem 
ajudam outras?

Por exemplo, a água rega a erva e o antílope 
bebe-a. As árvores dão sombra aos animais. 

A imagem da página seguinte é de um 
ecossistema de um campo de acácias e 
plantas espinhosas.
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A Teia Urbana Da Vida

Peçam a cada grupo que desenhe uma rua duma 
cidade. Que criaturas não vemos aí? Que seres 
vivos vemos?

THINK/PENSAR E REVER

Dividam-se em grupos: pensem nas 
comunidades nas quais vivem. Pensem em todas 
as coisas que fazem parte da Teia da Vida.

Ensino Bíblico:  1 Cor 12,12-27 estudo bíblico em 
grupos. 

Leiam esta passagem de Coríntios. 
• Que partes deste “corpo” (ecossistema) 

normalmente consideramos mais 
importantes? (por ex., humanos, animais 
grandes).   

• Quais estão escondidos? (por ex., formigas, 
minhocas, raízes). 

• O que aconteceria se essas coisas que 
consideramos menos importantes 
desaparecessem? 

Partilhem as conclusões com todos os grupos. 

TAKE ACTION/ ACTUAR 

Orações de acção de graças pela teia da vida. 
Comecem as orações com “Damos graças por 
todas as partes da nossa teia da vida” e depois 
cada pessoa dará graças por algo diferente (por 
ex., rios, sapos, plantes, etc, etc).

Se as crianças tiverem telemóveis desafiem-nos a 
mudar o seu status para “Hoje dou graças a Deus 
por XXX”.
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Sessão 2 
Salvação 
Jesus veio para salvar todo o cosmos

TUNE IN/SINTONIZAR: QUEBRA-GELO – 
CORRIDA DE OBSTáCULOS

Dividam os participantes em duas equipas. 
Desafio um: devem correr até à tijela com 
maças (ou outras frutas) a flutuar. Sem a ajuda 
as mãos tem de tirar com a boca um fruto da 
água. Depois, o participante tem de correr 
para o Desafio dois: uma taça com farinha e 
doces escondidos nela. Sem a ajuda as mãos 
tem de procurar com a boca um doce. A 
equipa vencedora é a que acabar primeiro. (se 
necessário poderão usar as mãos em vez da cara 
mas não tem tanta graça!). Pode acrescentar 
obstáculos à corrida, como trepar a mesas ou 
cadeiras, etc. Seja criativo!

Explique-lhes que nas nossas vidas por vezes 
fazemos coisas erradas, e ficamos confundidos. 
Depois temos de pedir a Jesus que nos perdoe e 
Ele fá-lo e salva-nos do nosso pecado. O mesmo 
acontece com o mundo, fazemos coisas más 
e estragamos o mundo, ainda pode ser salvo 
se nos arrependermos e mudarmos as nossas 
atitudes.

TOUCH/CONTACTAR: ACTIVIDADE DE 
APRENDIZAGEM 

Revistas – dividam os participantes em quarto 
grupos. Cada grupo fica com um dos temas 
abaixo. Devem cortar imagens que ilustrem o seu 
tema e colá-las num papel de cavalete. 
• Coisas más que os seres humanos fazem uns 

aos outros
• Coisas más que os seres humanos fazem à 

terra 
• Coisas boas que os seres humanos fazem uns 

aos outros 
• Coisas boas que os seres humanos fazem à 

terra

THINK/PENSAR E REVER

Cada grupo apresenta a todos o seu trabalho e 
explica porque é que cada coisa é boa ou má

TALK/DIALOGAR:
Tema Bíblico: João 3:16

No papel de cavalete desenhe uma cruz. Leiam 
João 3,16. No topo da cruz coloquem as coisas 
que mostram o que é mau para as pessoas. Nos 
pés da cruz coloquem as coisas que são más para 
a Terra. Expliquem que Jesus morreu para salvar o 
mundo, as pessoas e também os animais, os rios 
e os ecossistemas.

Colem dentro da cruz as coias que são boas para 
as pessoas e boas para a Terra e expliquem que 
Jesus morreu para salvar todo o mundo. Na língua 
original em que a Bíblia foi escrita (o grego), João 
(3,16) diz “Deus amou de tal modo o COSMOS 
que enviou o seu único filho”, por isso podemos 
dizer “Deus amou de tal modo toda a Criação que 
enviou o Seu único Filho.”

TAKE ACTION/ ACTUAR:  

Cada pessoa recebe um pedaço de papel no 
qual deve escrever todas as coisas que fez que 
magoaram a Terra. Formem um círculo e coloquem 
os papéis num contentor de metal. Orem a Deus 
dizendo-Lhe o quão arrependidos estão do mal 
que fizeram e comprometam-se a ser curadores 
da Terra. Queimem esses papéis como símbolo 
de que vão começar de novo.

Durante a semana, com os vossos telemóveis, 
tirem fotos de coisas boas e más que vejam as 
pessoas fazer à Terra.

   MATERIAIS NECESSáRIOS

• Maças e outras frutas e doces
• Taça de água
• Taça com farinha
• Anúncios de revistas ou jornais
• Tesouras (peçam às crianças para 

trazerem de casa)
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Sessão 3 
Reconciliação 
TUNE IN/SINTONIZAR: 

Partilhem as melhores fotos que tiraram durante 
a semana e as boas e más acções. 

Dividam-se em dois grupos e formem duas filas: 
uma maça ou uma laranja deve ser passada pela 
fila de pescoço a pescoço. Se a fruta cair devem 
começar outra vez do início.

Expliquem que precisamos de ter um bom 
relacionamento para conseguir fazer este 
trabalho. Se não confiarmos uns nos outros ou se 
nos tivermos zangado e não quisermos tocar no 
outro, a fruta cairá. 

TOUCH/CONTACTAR: ACTIVIDADE DE 
APRENDIZAGEM 

Três histórias: peçam voluntários para fazerem 
estas histórias em mímica (sem falarem). O grupo 
tem de entender o que se está a contar.
• uma pessoa rouba a outra o dinheiro do seu 

almoço.
• num acampamento, empresta o seu 

carregador de telemóvel e ele estraga-se no 
primeiro dia.

• Pede emprestado o top preferido da sua irmã 
e põe-lhe uma nódoa que o estraga. 

Dividam-se em grupos. Cada grupo deve pensar 
em como estes relacionamentos podem ser 
correctamente restabelecidos. Como podem 
tornar-se amigos outra vez? Podem representar 
por mímica também. 

TALK/DIALOGAR: ESTUDO BÍBLICO

Colossenses 1,20 “Jesus morreu para reconciliar 
consigo mesmo tudo o que existe na Terra e 
no Céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue 
derramado na cruz.”

Pergunte-lhes o que entendem pela palavra 
“reconciliar”. Significa fazer amigos outra vez, 
e envolve acções. Jesus morreu pelos seres 
humanos e também por todas as coisas.

O mesmo sucede com a Terra. Nós danificámo-la e 
de forma a sermos “outra vez amigos” precisamos 
de fazer as coisas correctamente. Em grupos 
discutem as acções que necessitamos de tomar 
para sermos outra vez amigos da Terra.

THINK/PENSAR E REVER 

Mapeie a sua comunidade: dividam-se em grupos. 
Desenhem um mapa da comunidade ao redor da 
Igreja (um mapa simples que marque as escolas 
locais, as lojas, os edifícios, os rios, etc.): depois, 
no mapa desenhem ou escrevam as coisas que 
as pessoas fizeram e que danificaram a Terra. 
Discutam as acções que podem tomar de forma a 
tornar a nossa relação “reconciliada” com a Terra.

TAKE ACTION/ ACTUAR
 
Formem um círculo e cada um deverá dizer uma 
acção que tomará para tornar correcta a sua 
relação com a Terra.

   Materiais necessários

• Duas maças ou laranjas
• Papel de cavalete e canetas de feltro

Desenhe um mapa 
do seu bairro
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Sessão 4  
Sacramentos
TUNE IN/SINTONIZAR:

Este quebra-Gelo usa água (sendo possível 
façam-no no exterior). Joguem rugby usando uma 
esponja molhada, deve ser jogado no exterior. 
Explicação – a água dá vida e é divertida.

Se não poderem usar água, joguem “encontra o teu 
par”. Façam uma lista das criaturas que vivem na 
água. Por exemplo: rãs, pinguins, focas, golfinhos, 
baleias, crocodilos, caranguejos, tartarugas, patos, 
lontras, hipopótamos, sardinhas, etc. 
Escrevam em pedacinhos de papel dois de cada 
espécie (suficientes para todos os participantes). 
Fazendo sons e gestos cada um tem de encontrar 
o seu par, que é o mesmo animal

TOUCH/CONTACTAR

Façam o download do som da água a correr para o 
vosso telemóvel (https://youtu.be/9KJa8zXXaf0)
Sentem as crianças num círculo. Devem 
concentrar-se respirando profundamente, 
inspirando e expirando. Ouçam o barulho da água 
em silêncio por 5 minutos. Depois, perguntem-
lhes como se sentem
.

TALK/DIALOGAR: BAPTISM

Perguntem às crianças: Já assististe a um 
baptismo? O que pensas que acontece? Qual o 
seu significado?
Leiam no Livro de Oração a Oração de Bênção da 
Água, na Liturgia do Baptismo.  
Perguntem-lhes porque acham que se usa água 
no Baptismo

Cantem uma música ligada à água como fonte de 
vida, ao Espírito Santo, ao Baptismo.

Canções sugeridas:
Let your living waters flow over my soul
Come now holy spirit and take control 

Of every situation that has troubled my mind
All my fears and burdens onto you I roll
Singing – Jesus, Jesus

THINK/PENSAR E REVER: 
ESTUDO BÍBLICO 

Apocalipse 22:1-5 
Em pequenos grupos, leiam esta passagem e 
imaginem, descrevam, como a vossa cidade/vila 
ficaria se esta visão se tornasse uma realidade. 

TAKE ACTION/ ACTUAR: 

Baptismo – sacralidade da água. Cada pessoa 
deve trazer um pouquinho de água de casa, deitá-
la num recipiente e pedir ao/à Presbítero/a que a 
abençoe. Expliquem-lhes que isto é um símbolo de 
toda a água, mas como nós somos os Mordomos 
da Terra devemos ser os guardiões da água.
Jesus foi baptizado no Rio Jordão. Peçam ao/à 
Presbítero/a que use esta água na Eucaristia no 
Domingo seguinte.

Desafiem-nos a identificarem o seu próprio 
Jordão. De que rio veio a água utilizada na Igreja 
no seu baptismo? Podem organizar uma ida ao 
Rio e fazer lá uma acção de limpeza. Se tal não 
for possível, façam uma acção de limpeza numa 
rua. Lembram às crianças que não existe nenhum 
lugar chamado “longe”. Todo o lixo de plástico que 
for deitado à rua acabará num rio ou num mar. 
Por isso, ao limparmos a nossa rua impedimos 
esse lixo de ir para os nossos rios e mares. 

   Materiais necessários

• Esponja e água
• Pedaços de papel
• Peçam ao/à Presbítero/a se pode 

visitar-vos esta semana (para abençoar 
a água) 

•	 Façam o download do som da 
água a correr https://youtu.be/
CCaTi1Rf9uo?t=6



PARTE B  
ESTILO DE VIDA 

PESSOAL
A fé, se não é posta em prática, está morta. 

Tiago 2:17
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Sessão 5  
Água
TUNE IN/SINTONIZAR: QUEBRA-GELO

Olimpíadas Aquáticas – duas equipas devem pôr-
se em linha com um balde vazio numa ponta e 
outro cheio na outra ponta. Com um copo cada 
equipa deve encher o seu balde vazio a partir do 
cheio.

TOUCH/CONTACTAR: AUDITORIA DA 
áGUA

Tentem perceber quanta água usa a Igreja. Se 

possível um grupo pode ir às casas de banho e 
outro à cozinha.

Toiletes
Contem o número de toiletes. São antigas, com 
cisternas antigas (12 litros)? Ou têm cisternas 
novas (8 litros)?
Tentem perceber quantas pessoas usam as casas 
de banho por semana. 
O número de lavagem de mãos x 2 litros. 

Número de 
toiletes antigas 
com cisternas 
grandes (+/- 12 
litros)

X 12 X número de 
descargas por 
semana 

Número de novas 
toiletes (+/-8 
litros)

X 8 X número de 
descargas por 
semana 

Número de pias 
(+/- 2 litros)

X 2 X número de 
lavagens

Número de 
vazamentos nas 
toiletes

X 1000 litros por 
semana 

Número de 
torneiras a pingar 

X 140 litros por 
semana  

TOTAL SEMANAL
      
Uso de água na cozinha e nas limpezas
Calculem a quantidade de água usada para uma ocasião/evento – por ex., uma celebração Dominical

Limpeza Qual o tamanho 
dos baldes?

Quantos são usados 
por semana? 

Cozinhar Qual o tamanho 
das panelas?

Quantas são usadas por 
semana? 

Chaleira ou 
cafeteira?

Quais os seus 
tamanhos? 

Quantas vezes são 
cheias por semana? 

Limpeza De quanto litros é 
a pia?

Quantas pias enchem 
por semana? 

TOTAL SEMANAL
Source: Safcei

   Materiais necessários

• Dois baldes e dois copos de plástico
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THINK/PENSAR E REVER

Leiam a história de Agar e Ismael. 
Génesis 21:8-20

Dividam-se em grupos. Perguntem-lhes como 
seria esta história hoje nas suas cidades ou vilas 
ou regiões.
Representem esta história nos tempos actuais, 
em 2019.

TAKE ACTION/ ACTUAR 

Que sugestões podemos fazer de forma a se 
poupar água na Igreja? Como podemos apresentá-
las à Junta Paroquial ou ao/à Presbítero/a?

Façam uma lista das melhores formas de poupar 
água e elaborem posters para serem postos na 
Igreja e em locais das redondezas.

Apocalipse 22: 1 - 2
“O anjo mostrou-me depois o rio das águas vivas que brilhava como cristal 
e que saía do trono de Deus e o Cordeiro, no meio da praça da cidade.”
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Sessão 6  
Comida
TUNE IN/SINTONIZAR: QUEBRA-GELO
 
Dividam-se em grupos de quatro. Digam a cada 
grupo que tem R100 (€6,15) para se alimentar 
durante 24h.Peçam para escreverem uma lista 
daquilo que poderão comprar.
 
Todos reunidos, cada grupo apresenta os seus 
menus.

Cada grupo deve votar no grupo que:
• Usou menos água
• Produziu menos lixo e usou menos plástico
• Usou menos electricidade / gás / lenha para 

cozinhar 
• Produziu a comida mais saudável

Reflectiam sobre o facto de existirem diferentes 
custos, não só o custo monetário, na comida que 
comemos.

THINK/PENSAR E REVER

1 Cor 10:23 Tudo é permitido, mas nem tudo 
convém. Troquem ideias sobre restrições 
alimentares de outras religiões que conheçamos. 
O que não é permitido aos cristãos comer? Pensas 
que há algum alimento que não deveríamos 
comer?

TALK/DIALOGAR
Génesis 1:11-12
Deus foi o primeiro jardineiro.

Dividam-se em grupos e descrevam como seria 
o jardim de Deus e o que lá existiria. Se somos 
feitos à imagem e semelhança de Deus, então, isso 
significa que devemos nós também ser criadores 
e jardineiros. 

TAKE ACTION/ ACTUAR 

Comprem algumas sementes (verifiquem o que 
cresce bem na vossa região e na época do ano em 
que vão plantar). Deem a cada criança algumas 
sementes. Peçam-lhes que as plantem em caixas 
de ovos. 

Façam um a espécie de concurso para ver que 
tipo de sementes cresce mais rápido e melhor. 
Podem tirar fotos com os telemóveis e mostrarem 
na Igreja.  

Façam e preencham um diário alimentar – de 
forma a verem o desperdício de comida em 
casa, na escola e na Igreja. Cantem uma música 
apropriada
. 

   Materiais necessários

• Sementes, caixas de ovos e adubo
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Sessão 7  
“Coisas” 
Materialismo e 
Consumismo
TUNE IN/SINTONIZAR: QUEBRA-GELO

“Quadro do Sonho”. Cada pessoa tem um papel de 
cavalete e revistas. Corta imagens de sonhos seus 
e cola-os no papel. Por exemplo: carros, viagens, 
roupas, telemóveis, etc. Partilhem em grupos, e 
pergunte-lhes sobre o impacto ambiental dessas 
actividades, desses “sonhos”. 

Sonho ou pesadelo para o mundo?
Pensem na vossa pegada: se possível façam o 
download e vejam A História das Coisas (“The 
Story of Stuff) 
https://www.youtube.com/
watch?v=3eWBg8ojno4

THINK/PENSAR E REVER: 
CONHECIMENTO BLÍBICO

Em grupos – façam-nos dizer qual é o seu anúncio 
preferido.

Leiam Êxodo 20:17 – os Dez Mandamentos: “Não 
cobices a casa do teu semelhante: não cobices 
a sua mulher nem os seus servos e servas, nem 
o seu gado nem os seus jumentos, nem coisa 
nenhuma do que lhe pertence.”
Discutam sobre que anúncios nos estão a 
encorajar a cobiça.

TALK/DIALOGAR

Perguntem-lhes o que aconteceu no Domingo 
de Ramos. Lembrem-lhes que Jesus entrou em 
Jerusalém montado num jumento e não num 
garanhão. Porque escolheu Ele um jumento?  
O que aprendemos com o estilo de vida de Jesus?

Discutam-no em grupos?
Se Jesus estivesse aqui hoje – como se deslocaria, 
vestiria ou comeria?

TAKE ACTION/ ACTUAR

Discutam o que podemos fazer com algumas das 
nossas roupas, brinquedos, equipamentos que 
não usamos mais.
Por exemplo: fazer uma venda de velharias / dar 
a outros.

Venda de 
Roupa
Vintage

   Materiais necessários

• Tesouras
• Papel de cavalete e cola
• Revistas
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Sessão 8  
Energia
TUNE IN/SINTONIZAR: QUEBRA-GELO

Colocam-se todos em linha. Façam as seguintes 
perguntas, a cada pergunta deve seguir-se uma 
discussão, depois voltam todos a alinhar para a 
pergunta seguinte.

• Quando está frio: se vais buscar um cobertor/
manta para te tapares fica no teu lugar, se 
acendes o aquecedor d´um passo em frente. 
Discussão – o que nos faria usar ou não os 
nossos aquecedores..

• Se vais a pé para a escola/trabalho fica no 
teu lugar. Se vais de transportes públicos dá 
um passo em frente. Se vais de carro dá dois 
passos em frente.
Discussão – porque é melhor para o meio 
ambiente o uso de transportes públicos em 
vez de carros? Quais os maiores problemas?

• Se cozinhas com gás ou com lenha fica no teu 
lugar. Se cozinhas com electricidade dá um 
passo em frente.
Discussão - porque é a electricidade pior para 
o meio ambiente. A electricidade na África do 
Sul é maioritariamente feita a partir de carvão. 
Discutam formas através das quais podemos 
poupar electricidade quando cozinhamos.

• Quanto empo demoras a tomar duche? Se 
demoras menos de 3 minutos fica no teu 
lugar. Se demoras entre 3 e 5 minutos dá um 
passo em frente. Se demoras entre 5 a 10 
minutos dá dois passos em frente.

Discussão - porque são os duches mais 
longos piores para o meio ambiente? O que 
podemos fazer de diferente?

• Tens em casa dispositivos economizadores 
de energia? Um passo em frente por cada 
um. Lâmpadas economizadoras? Aquecedor 
solar? Usa um wonderbag. Que mais?

Peçam às pessoas para explicarem porque é que 
cada uma destas coisas é boa para o ambiente.

TOUCH/CONTACTAR: AUDITORIA DE 
ENERGIA

Façam uma auditoria de energia na Igreja.
Count how many light bulbs there are in the hall 
and church building.
Quantas são economizadoras?
Que mais materiais/aparelhos elétricos 
existem? Cafeteira, cilindro eléctrico, aquecedor, 
fotocopiadora, chaleira etc. Façam uma lista 
de todos os aparelhos e quantas horas estão 
ligados

Descubram quanto pagam por cada quilowatt 
(KW) .

Item Número de 
aparelhos

Voltagem Duração de uso por 
semana

TOTAL

Ex. torradeira 2 2000W 4 horas por semana 16000 W

Lâmpadas normais 60 W

Lâmpadas 
economizadoras

15 W

Chaleira 3000W 

Micro-ondas 1000W 

Computador 150W 

Materiais necessários

•	 Imagem	de	um	carro	destruído	–	um	
carro	para	abate

•	 Imagem	de	um	carro	velho	e	
enferrujado	

•	 Imagem	de	um	carro	novinho	em	
folha
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Item Número de 
aparelhos

Voltagem Duração de uso por 
semana

TOTAL

Portátil   50W

Frigorífico  700W 

TOTAL

Fonte: SAFCEI

THINK/PENSAR E REVER: DEBATE

Debate: dividam-se em quatro grupos. 
Uma companhia quer construir uma central de 
energia produzida por carvão.

O Grupo 1 é a companhia de carvão - Devem 
preparar argumentação para provar como é 
necessária esta fonte de energia para o país, até 
como forma de evitar apagões.

O Grupo 2 é o sindicato - devem argumentar com 
o facto de existir um alto nível de desemprego e 
de como esta central de energia a carvão vai criar 
muitos postos de emprego.

O Grupo 3 é um grupo de mães - Estão 
preocupadas com a saúde dos seus filhos, pois 
sabem de outras comunidades com problemas de 
saúde, em especial nas crianças.

O Grupo 4  é uma organização ambiental - Estão 
preocupados com as mudanças climáticas e com a 
poluição do ar. Querem impedir a construção desta 
central de energia e convencer a municipalidade 
a comprar energia renovável e a gastar o seu 
dinheiro em quintas solares.
 

Deem a cada grupo 10 minutos para prepararem 
os seus argumentos. Depois um representante de 
cada grupo apresenta, em 3 minutos, a todos os 
seus argumentos.
No final reflictam sobre qual a apresentação que 
foi mais poderosa na sua argumentação

TALK/DIALOGAR: ESTUDO BÍBLICO  

Mostrem as imagens dos três carros: destruído/
para abate, velho e enferrujado e novinho em folha. 
“Vi então um novo céu e uma nova Terra; de facto 
o primeiro céu e a primeira Terra desapareceram e 
o mar já não existe.” (Apocalipse 21:1).

Algumas pessoas acham que isto significa que a 
terra será destruída e teremos uma nova terra (no 
céu). Mas a Bíblia não diz isso. Na Bíblia existem 
duas palavras para novo, “novo em folha” (neos) 
e “renovado” (kainos). É como se destruíssem o 
vosso carro, um abate, recebem um novinho em 
folha. O velho vai para a sucata. Isto é um carro 
neos.
 
Mas se o vosso carro for para o bate-chapas vem 
de lá renovado, pintado, consertado e limpo – isto 
é um carro kainos. Esta é a palavra que a Bíblia usa 
– um planeta renovado, restaurado, consertado.  
Não há um Planeta B!

Em grupos discutam o que será necessário 
fazermos para termos uma nova, renovada Terra.

TAKE ACTION/ ACTUAR

Discutam que medidas podem tomar para 
pouparem energia. Decidam como educar/passar 
a mensagem à congregação. Posters, campanhas, 
mudança de lâmpadas, etc: Domingo Verde.

  Poupe a sua 

Energia
Desligue as fichas e tomadas 
quando não estiverem em uso
Use aparelhos economizadores de energia
Ajuste o seu consumo de energia
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Sessão 9  
Desperdício
TUNE IN/SINTONIZAR: QUEBRA-GELO
Pictionary- “10 coisas que encontrei no rio” 
Escrevam uma lista de 10 objectos de lixo 
encontrados nos rios (por ex., bota velha, garrafa 
de vinho, lata de coca-cola, pacote de batatas 
fritas, embalagem de doces, fralda, saco plástico, 
pacote de cigarros, palhinha, copos de café 
descartáveis). Não deixem que as crianças vejam 
a lista.

Dividam-nos em grupos. À primeira pessoa de cada 
grupo é dada uma palavra. Cada um tem de correr 
para o seu grupo e através de desenho no papel 
de cavalete com os marcadores tem de transmitir 
a palavra ao grupo, não podem usar nenhuma 
palavra ou som. A primeira pessoa do grupo a 
adivinhar a palavra corre para o organizador e 
é-lhe dada nova palavra (em segredo ao ouvido). 
A equipa que primeiro acertar as 10 palavras 
recebe os prémios.

Se for possível mostrem-lhes o vídeo, muito eficaz: 
A ilha dos albatrozes: 
https://www.youtube.com/
watch?v=pUM58LIU2Lo

THINK/PENSAR E REVER
Dividam os jovens em grupos com um saco de 
lixo de plástico. Deem-lhes 15 minutos para 
apanharem lixo da rua (vão com um adulto, por 
segurança). 
Voltem a juntar-se e façam uma análise
1. Dividam o lixo em reciclável e não reciclável.
2. Qual o maior grupo?
3. De onde veio este lixo – como acaba na rua?
4. O que podemos fazer para que as empresas e 

as pessoas que o produzem saibam que não 
as desejamos?

TALK/DIALOGAR: REUTILIZAR 
Ponham algum lixo limpo num saco – por ex., 
sacos de plástico, garrafas de coca-cola, latas, etc

Dividam-nos em grupos. Cada grupo deve dar 
ideias da forma como se poderá reutilizar cada 

item. Premeiem as ideias mais criativas.

TALK/DIALOGAR: ESTUDO BÍBLICO
Conhecimento bíblico: Jesus e os 5000. Que não 
haja nenhum desperdício. João 6:1-13
• Jesus mandou-os recolher a comida que 

sobrou. O que acham que os discípulos 
fizeram com essa comida?

• Jesus disse ”que nada se perca”
• Pensem em encontros grandes da vossa 

Igreja/Diocese – que acontece ao que sobra?
• Como acham que a Igreja pode reduzir o 

desperdício?

Um terço da comida na África do Sul é 
desperdiçada. Onde acham que é desperdiçada? 
(Apodrece nos campos se houver demasiada 
produção de um produto. Os vegetais que não 
são perfeitos são rejeitados. Apodrece enquanto 
espera transporte. Apodrece nos supermercados. 
Apodrece nos nossos frigoríficos. Sobra nos 
nossos pratos, etc.)
 
Leiam este artigo para compreenderem mais 
sobre desperdício de comida
http://www.wwf.org.za/?21962/The-truth-
about-our-food-waste-problem

TAKE ACTION / ACTUAR
 
• Façam uma competição para fazer qualquer 

coisa de materiais recicláveis na próxima 
semana. 

• Façam uma passagem de modelos de roupa 
feita de materiais recicláveis. 

• Façam uma angariação de fundos vendendo 
coisas feitas em casa, etc.

Materiais necessários

• Papel cavalete e marcador para cada 
grupo

• Façam, se possível, o download do 
vídeo da ilha dos albatrozes.  

• Sacos do lixo e sacos para as crianças 
porem nas mãos (como luvas).

• Um saco com lixo reciclável limpo. 
• Doces para prémios. 
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Sessão 10  
Terra/Árvores
TUNE IN/SINTONIZAR: QUEBRA-GELO

Salada de Frutas: (como um jogo das cadeiras) 
toda a gente se senta em círculo. Vão à volta do 
círculo e deem a cada pessoa o nome de uma 
árvore de fruto (laranjeira, macieira, pereira, 
pessegueiro, bananeira, etc). Depois digam alto o 
nome de um fruto. Todos os que tiverem o nome 
da árvore desse fruto tem de levantar-se e correr 
em volta voltando a sentar-se num espaço vazio. 
Entretanto retirem uma cadeira.

Depois de dizerem alguns frutos, gritem “Salada 
de Frutas” e todos devem correr.

Expliquem que todos os frutos que comemos 
veem de árvores que crescem algures. Perguntem 
se alguém tem uma árvore de fruto em casa.

TOUCH/CONTACTAR 

Investiguem como é usada a terra da Igreja. 
Vão para fora e vejam quanta terra tem a Igreja. 
Quanta está a produzir algo, onde poderiam estar 

coisas a serem produzidas? Quais as fontes de 
água?

TALK/DIALOGAR

Ask them if they know the difference between 
indigenous and alien trees? What are the problems 
with alien trees? 
Suggestions:
• They often use more water.
• They can be stronger than indigenous trees - 

so they can take over.
• Trees like pines have no biodiversity under 

them. 
• They burn hotter in a forest fire.

THINK/PENSAR E REVER:  Ap 22:1-5

Dividam-se em grupos. Construam a visão de 
como seria a vossa comunidade se houvesse 
água corrente limpa e árvores a darem fruto. Ou 
se houvesse vegetais a crescer.

TAKE ACTION / ACTUAR

Ensinem-nos como fazer crescer um caroço de 
abacate.  
*a imagem abaixo é cortesia de SAFCEI
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Fazer Crescer um 
Abacateiro
PASSO 1 – TIRAR E LIMPAR O CAROÇO

Começa por remover o caroço do abacate com 
cuidado (sem o cortar), e depois lava-o, limpando-o 
de todos os restos de polpa (geralmente ajuda 
pôr de molho o caroço num pouco de água alguns 
minutos e depois esfregar). Tem cuidado para não 
remover a pele castanha do caroço - é a cobertura 
de sementes.

PASSO 2 – LOCALIZA A PARTE CIMA E A 
PARTE BAIXO

Alguns caroços de abacate são ligeiramente 
oblongos, enquanto outros são quase esferas 
perfeitas - mas todos os caroços de abacate têm 
um “fundo” (de onde crescerão raízes) e um “topo” 
(do qual germinará o rebento). A extremidade 
ligeiramente pontiaguda é a parte superior e a 
extremidade plana é a parte inferior. Para que o 
teu caroço germine, precisas de colocar o fundo, 
que criará raízes, em água, por isso é muito 
importante saber qual é o “topo” e qual é o “fundo” 
antes de começar a furá-lo com palitos.

STEP 3 – PIERCE WITH FOUR 
TOOTHPICKS

Pega em quatro palitos e enfia-os em ângulo 
ligeiramente descendente no caroço de 
abacate, espaçados uniformemente ao redor 
da circunferência do abacate. Estes palitos 
são o “andaime” do abacate, o que permitirá 
que possas colocar a metade inferior na água, 
por isso, os palitos precisam ser presos com 
firmeza. Recomendamos espetá-los num ângulo 
levemente descendente (apontando para baixo), 
de modo a que uma maior quantidade da parte 
de baixo repouse na água quando a colocares no 
copo.
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PASSO 4 – COLOCA O CAROÇO DE 
ABACATE MEIO SUBMERSO NUM COPO 
DE áGUA

Coloca o caroço num copo numa janela tranquila 
com boa luz solar. É útil usares um copo de vidro 
transparente para que possas ver facilmente 
quando as raízes começam a crescer e, também, 
quando a água precisa de ser mudada. Deves 
certificar-te de mudar a água regularmente, para 
evitar o crescimento de mofo, bactérias e fungos, 
o que poderá condenar o teu pequeno broto de 
abacate.

PASSO 5 – ESPERA QUE O TEU CAROÇO 
DE ABACATE GERMINE!

Tens de ser paciente, pois demora pelo menos 8 
semanas para obteres um rebento. Eis o processo 
que vais testemunhar:
1. A parte superior do caroço de abacate vai 

secar e abrir uma racha, e a pele castanha do 
caroço vai soltar-se.

2. A racha vai alastrar até ao fundo do caroço do 
abacate, e através da racha na parte de baixo 
uma pequena raiz começará a emergir.

3. A raiz principal vai crescer mais e mais (e pode-
se ramificar), e eventualmente um pequeno 
broto irá aparecer no topo do caroço de 
abacate.

4. Não permitas NUNCA que a raiz principal 
fique sem estar submersa e seque - isso será 
a morte da tua planta.

PASSO 6 – COLOCA EM TERRA QUANDO 
A áRVORE TIVER CERCA DE 15 CM DE 
ALTURA

Coloca num vaso (de 20 a 25 cm de diâmetro) 
com terra fertilizada, deixando a metade superior 
da semente exposta. Coloque numa janela 
ensolarada. Os abacates amam o sol - quanto 
mais sol, melhor.

STEP 7 – REGA & OBSERVA-O A CRESCER

Rega frequentemente, com uma imersão ocasional 
em água. O solo deve estar sempre húmido, mas 
não saturado. Folhas amarelas são sinónimo de 
excesso de água; deixa a planta secar por uns 
dias.

PASSO 8 – PINCH OUT TOP LEAVES TO 
ENCOURAGE BUSHINESS

Quando a haste atingir 12 centímetros de altura, 
aperta/belisca os dois primeiros conjuntos de 
folhas. Isso irá incentivar a planta a fazer crescer 
rebentos laterais e mais folhas, tornando-se 
espessa. Cada vez que a planta crescer mais 15 
cm belisca os 2 conjuntos mais novos de folhas 
no topo.

PASSO 9 – PLANTA A TUA áRVORE OU 
OFERECE-A



PARTE C  
DESENHANDO 

UMA CAMPANHA
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Desenhando 
Uma Campanha
Esta semana vamos desenvolver um dos planos/
campanhas de um dos temas; água, desperdício, 
“coisas, comida, energia ou árvores/terra.
Vamos usar um conceito “árvore problema” para 
identificarmos as raízes (causas) do problema e os 
resultados (ramos e folhas).

1. Escolham o tema que o vosso grupo 
quer desenvolver. Se têm um grupo 
grande podem desenvolver vários 
projectos. 

2. As crianças vão explorar as causas e as 
consequências de um tema na vossa 
comunidade.

Escrevam o tema que estão a estudar no tronco 
da árvore, depois peçam-lhes que vos digam 
quais acham que são as causas dos problemas e 
escrevam-nas nas raízes da árvore. 

Depois pensem no impacto que este tema tem na 
vossa comunidade e escrevam as suas ideias nos 
ramos das árvores

Imagem Viva network

Podem também fazer um estudo mais 
aprofundado do tema – através de pesquisa 
online e fazendo perguntas a pessoas relevantes 
da comunidade sobre o tema. As crianças 
poderão no encontro seguinte dar o feedback do 
que aprenderam sobre o tema, as causas e o seu 
impacto na sua comunidade 

Próximo – façam planos de acção

O que irão 
fazer?

Quem o vai 
fazer?

Quando o 
farão?

O necessitam 
para o fazer?

Que recursos 
precisarão?

De onde 
virão esses 
recursos?

Exemplo 
Plantem dez 
árvores de 
fruto na Igreja

Escola 
Dominical

Festival do 
Patrono da 
Igreja

Peçam licença 
à Junta 
Paroquial

Árvores e 
composto e 
pás.

Cada família 
das crianças 
da Escola 
Dominical 
doará uma 
árvore e 
um saco de 
composto.
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RECURSOS
RECURSOS DE LOUVOR/ADORAÇÃO 
Que mundo maravilhoso - https://www.facebook.com/GreenAnglicans/videos/1004605196301563/
Coloca no lugar - https://www.facebook.com/GreenAnglicans/videos/1620360848059325/
Canção de louvor à renovação do nosso mundo - https://www.facebook.com/GreenAnglicans/
videos/349539825773573/
O Pai Nosso adaptado à justiça climática- 
https://www.facebook.com/GreenAnglicans/videos/1481895275239217/
O Cântico da criação - https://www.facebook.com/GreenAnglicans/videos/1390956304333115/
Poupa água - https://www.facebook.com/GreenAnglicans/videos/1444797645615647/

áGUA
Á água é sagrada, a água é vida - https://www.facebook.com/GreenAnglicans/videos/400915567371564/
Onde está a água? - https://www.facebook.com/GreenAnglicans/videos/1309339672494779/

COMIDA 
Comida, água e energia - https://www.youtube.com/watch?v=MGNxRZD4Uxs
Uma teia da vida - https://www.youtube.com/watch?v=d_g18-2kQbI

COISAS
A História das coisas - https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM
O custo da roupa da moda - https://youtu.be/OaGp5_Sfbss
O Homem V A Terra - https://youtu.be/VrzbRZn5Ed4
O Homem - https://youtu.be/MTTr7RGH37c?list=LLDXdPnb6RGtUYYGD1qRWR_Q

ENERGIA 
A Bem-aventurança da ignorância (a energia) - https://www.facebook.com/GreenAnglicans/
videos/1375698979192181/

DESPERDICIO
O Plástico baniu a palha  - https://www.facebook.com/GreenAnglicans/videos/400262063854489/
O Plástico prejudica a vida das aves - https://www.youtube.com/watch?v=pUM58LIU2Lo
O Plástico de um uso só - https://www.facebook.com/GreenAnglicans/videos/1153065948122153/

TERRA/áRVORES
Plantinhas a crescer - https://www.facebook.com/GreenAnglicans/videos/764780130564834/
Perdão às gerações futuras (árvores) -  
https://www.facebook.com/GreenAnglicans/videos/1003667116395371/
O solo fala-nos - https://www.facebook.com/GreenAnglicans/videos/998423526919730/



A história por trás da imagem da capa

A capa do manual pretende ilustrar como nós, como sociedade, nos afastamos da bela 
criação que Deus criou e, ao fazê-lo, a próxima geração fica tão distante da beleza do 
mundo. O nosso desejo constante mais e o crescimento e expansão contínuos tornaram-
se um custo perigoso. Os nossos rios estão a ficar poluídos, as nossas terras estão a ser 
destruídas e as espécies de animais estão a ser extintas devido à influência humana. 
Procuramos construir um futuro melhor para a próxima geração, mas para isso precisamos 
romper as barreiras entre nós e a criação que Deus nos deu para cuidarmos. Precisamos 
cuidar da criação como o nosso mandato de Deus.

Representação acima de 
Gerhard Cruywagen - Greenhouse Cartoons

Muitos jovens nÃo 
tÊm noÇÃo dos seus 

DirEiTOs ambientais



ANGLICAN CHURCH OF 
SOUTHERN AFRICA

GREEN ANGLICANS
ACSA Environmental  Network

TEl: +27 (0)21 763 1311
ADDRESS: Braehead House 

1 Braehead Road
Kenilworth, Cape Town
7708

WEBSITE www.greenanglicans.org

  Follow us on:  @Green Anglicans - Rede Lusófona
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