I Os Adventistas e o Ambiente
I-Iarwood A. Lockton

A

s questões relacionadas com O

ambiente fa7.e1ll agora p:trtc da
consciênc ia pública. [)evc t;a rll os Rdveoi ista.<;CSI:u "vendo verde ," ou é. isto
um modis mo c ult ural dos :IFl QS 9ff!

•

Existe algo 113 tradição Ad ventista do
Sê.imo Dia que seja "verde"? $criam
as questões ecológicas preocupaçõcs
ex clu sivas do s segu id o re ~ do
movimento da Nova Em?
Em U I1I traba lho freqüe nle me nlc
citado, L)'IHI White argumcnt.:1 (Iue o
c ris ti a ni smo é respo n ~áv d pe los
problemas ecológicos do mundo. Pam
remediar csl:J situ.,ção, o cristianislllO'
deveria, ou ser signifjcantemcnte :lI
te rado, adoumdo atitudes e m rcl:lção ii
nalureUl semelha llles àqllCllls IllantiwlS

por São Francisco de Assis, ou ele
deveria aoondonllr seu luga r e m favor
do 7.en-budismo. O problema, como
visto por White. é que o cristianis mo
"não apeoas eSl.1beleceu um dua li SIllO
e ntre o homem e a na tu re7.1 , IIl llS 13 111 bém insiste q ue IS von ta de de Deus (rlle
o homcm cxplo re a llalllrC7..a I)lU'lI OR
seus próprios fini> . .., I
Apeslu de várias refulaçõcs IIO!>
líltimos 25 !lJlOS, vindas ta nlO de c rislãos 2 como de não-crislãos, esla Iu)ripatia ao cris ti:mislllo é amplll mc llle
mantida relo movi mento Rmbienlnlisla
e ajuda II ex plicar a p ronl idiio (lo
mov i me nt o e m aceit ar as
idéias panle íslicas da NoV<l
Era.

Uma Visão Bíblica

preocup:l-se com o Criador, com as
c oi s as (Iu e El e c ri o u , seu re la cionamcnto com Ele e entre e lrls mesmas. r3 C'oll tl1do, os 3d venti ~l:ls té m
nlHll iks lado II tendê nc ia Ile se preocupar mais com o {Jrocesso d:1 Criação do <Iue com o scu .çignificntlo .
Géncsis I toma claro <Iue o Illundo
é propriedade de DeuS. Gi!nesis 1:26 28 demonstra que Ad!ío e Eva vivill lll
e m rdlle irJ1l:\me nto tríplice: com De us
(re i lOS ô SUll imag(!m), com o utros
(" fru ti ric.1i e 1ll11Itiplic.1 i-vos ") e co m o
mundo ("gove lllai ," "suje itai,,) .4
O pro hle ma j·nlCrge CO Ill as noçÕC-..
de govclllar (d",ninar, lia tnduçiio de
João Ferreira de Almeida) e s uje itar. O
argumento de Lynn Whi te fOClI!iZ.1 o
liSO deste te xto. " Frutiric ai e mult ipl icai vos" é!1 ordc lll (1.1da fi tod ns as
cri:t/u ral;, mas /l pc nas aos hU Il1:Ul OS é
orden.1do sl~ ei tM e dominar. A ve ri>iifi
(tafllo a tllg lcs.1 como li. portu gue.<;a),
d as pa lav ras hc l.lr:li cas (nu/ah e
h /lxI.l·h) é lIuis SUlIVe d o qUe O origillil l
he hrllico. Rudoh ~ i gl1irtc .. "Ga!car, e.<;·
1l1llgiH". " COlH O cm C;I!cM· uvas cm um
lagar. KfI!J/lslt comunica a iUJ;lgem de
11m conquil>l1HJor colrca ndo seu Ix' no
pescoço do vencido.
Mas I) COl1lex. to desta Il rinnaçilO é
impo/tll ll!C. lme dilltllllle ntc precede lldo-a cstl1 II J ccl a r:lçiio ;lccrCll <los

\

Aprova II Bil1Jja uJIla alitude preda !6ri:l e m re lação ao
am b ient e? Pode m os n ós
e laborar uma ética bíhlica do
:unbie nle? Re re rê ncia aos
principa is eventos d3 His tória da Sa lvação - II C ri ação, A Queda, a Rede nç:"io e
li escatologia be m como o
sábado, llOS aj ud:lln a responder estas questões.
A Cria{iio, "'O c ristianis mo e as idéi3S que estão por
trás dele rorma m uma fi losofia da C riação. Tal fi losofi a

O'.

.seres humanos fe itos à imagem de
Deus (Gi!nc.."is 1:26 , 27). Sem esta
imagem, os seres humanos não pod em
exercer scu domín io corretlll11ente .
Hall a rg umc nta que o lermo " image m
de DeliS" deveria ser lido como um
6
ve rbo. As pessoas são c harn.1da.s para
" im:agear'" 0 11 copiar Deus e m todos os
seus relacio na me ntos, incluindo o
relac ionflmen to ecológico. Imt:dial3me nt e seguind o a a firm ação, ullla
rest riçiio implíc ita é colocada Ilesta
a utoridade ele do mín io (Gê nesis 1:29,
30): 11 a liment.1çuo cámea n.i o é permitida.
Ig ua lme nte ill11xu1ante é Gênesis
2: 15, onde Ad ão e Eva siio co locados
no j a rdim para o Imb..1lhll r e o guarda r.
O termo he bntico abati (" trab.1 Ihar
s ignifica serv ir e m sen lido de um $Crvo
ou escravo. A outra 1)'1IaVr:l , $ltall/or
( ~guardar ") ~ ig llifi ca proteger, preser ·
va ro Wllkinson observa que a mhas as
palavras implicam açiio re ita p..1ra o
beneHc io d o objeto ( islo é, a Icrra), t:
não primordia lme nte pa ra ~ bene ficio
da quele que pnllica a açuo. A ordem
d", G~llesi s 2 limita grandemente o
poder im plicilo em Gênesis I .
Dois gnlpos de idé i:1S aparecem em
te ns.io e m Gê nesis I e 2. De UII1 lado,
a hum:lIlidade é c riada à imagem de
De us e porta nto é CO IOC1H I:1 separa(la
(la nalureza. Somos e h:'!
mudos p.1ra servir ti na tlJre7.8,
de mo ns trar bene fi cência a
e la , da mesma fOl1na como
De us nos abe nçoou . I)or
outro [fldo, somos c riaturas,
e l)(ll" isso somos parte da
nalU re7..ll e deve lllos governálu para so brev iver. Contudo,
de vemos relembrar o governO de Deus sobre nós. Como
StOtl e nratiza : "Nós com·
binamos a dependê nc ia e m
.D r.: l1s c om o domínio sobre a
H
lerra . .. Mas, as pessoas se
esquecem que depe nde m de
Deus, e por isto :1 te rra te m
sofrido nas mãos dos seres
ft

)

humanos.
A Qued a. Os rr.:!s re lac io na mentos interligados,
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com ,J)eus, c om OU II'OS e com a
II1cl u li!za for1l111 violculamcnle ln ter

rompidos por ocasi:lo da Queda . A
hU nllIIlldade desobedeceu II Deus
(GêllC\sis 3: 1-7) e conSeqüen te mente
(~x peri m entou

distâ ncia espi rihlõll dEle

(Genesis 3:8- 10). AJ iio acusou Eva ,
geran d o assim d esa rmon ia soc ia l
(GêuC\sis 3: 11 - 16) . O relacionamento
ecológico com a nalureVt fo i I:unhém
fralUl'lldo (Genesis 3: 17- 19). l bda a
criação sofreu as conscqüênci!ls da
Queda ( 1~oID3nos 8: 19-22). Os efeitos
lião se limil.ar:un ?t csr..:ra espiritu:tI. A
queb ra do relacionamento espiriuL11,
d e lidO. desorg:U1i z.ou o re lac ionllll1cn
lo .social e o ecol6gico. A hencficcncia
e obediênc ia que n uÍlUll allav!:!s da
ol dem criada (onull substituído:; por
dcwbcdiência e.1 resultante maldição.
H3via 3gor;J li ma ftmdílmcnl ll l I'r(l ·
q1 Zt'7.3 na naturCL3 hUm3 n :i. EsI;! ê 11
núz da coodiç:io alua i do amhiente &\
hum!lnidade: .1 natureza da U;'l lu re7.a
humana, [13 0 II o rde m divina .
A Rede n çã ll R e d e nção é li
reuoV3ção da caída lIuageOl de Deus na
hum a n ida d e, 31ra\o'és dI« CI IslO
(Romanos 8:29,30; 2 Corinli(o.'i 3: 18).
Esta renovação euvolveos mesmos Ilês
.el ac ionamclllos cs tabe lecidt)s na
Criaçiir>. Estes rclilc ioll:Hnenfos si'i o iI!
lC';gr:li!'>: como !lOSSO relacionamento com D ClIs é res
tll llrlli!(), assim também O nosso
re!;.lcionamcnto com outros e
com o nOsso ambiente. As pes
SO:l!; redimidas devem IIspir<lr
II. scu!m bons mordo mos da
terra que pertence a Deus .
Escatologia. Urna vez que
OS cristãos esperam o bleve
re tol no de Cristo P:1I'3 o es t a~
b('".I ec imento d e ullI a n ova
ordem na terrn renO\lllda, por
que. deveriam e les se preocupar com O a mhiente des ta
Il.!rra'? Podemos COIllp;!rar esle
cui(1:Ido com O cuidado que
p.-estamos ao II OSSO corpo,
nlCSlllO sabentlo qu.; na le<l
s un eiçâo e/e será s ubstituído.
As orde.ns de Deus pllrn q ue
c uidemos do nosso corpo e do
3mbienle não po d e m ser
Imuladas pelo conhec imento
do futuro retomo de erislo. De
falo, Deus destnJirá aqucl~<;
que destroem II terra (Aro
ca lipse II : 18) .
As três me nsagens angélica<;

G

de Apocalipse 14 são cc!lIlais lia cscatolog i:! adventista. Pilmour sug.e re (lue
elas e:;t:i.o ligadas aos mesmos três
relacionamentos apresent.1dos na nal '
rat iva d:1 C riação\) c mbon:l em seljü ê nc ill inve rsa.
A p ri m e i ra
mensagt!1ll diz: "Adora; I\qud e que
fC7. o céu, c II lena , c o ll1 ar, c as fon tes
das águas" (Apoca lipse 14:7). Corno
adoramos I) C riador? Cerlamenle n:1.o
é adorando Sua criaç:io, o que seria
panteísmo, Item l:lmpouco destrui ndo·
a. ComI) Hd\o'<::llt iSl:\s do séli mo dia, (11Ie
enfatizam t.1nto o regi sIm dll Criação
como o 1I[lOC:! li ps~~, dcv..:! i:tlllOS ser os
" mais verdes" tios cr;st3o!>.
O S::ihado O sábado é oulro fun
damcllto d;; fé advcntist:l, apesM de
que frc(liienle me nte tê m sido os nãoad \o'c nll sllts qu e te nhlllll \o' islO s ua
relevilncia par:! O debate sobre O ambient e . I),irn e iro, o sá h:Hlo é o
memorial da Criação (I;xodo 20: II )
I~ um dill I"'II~I le mbrar do Ctiador ('
refletil :Icerca de SU<lS ohr:ls, e não
acerca dll.s uOSSilS. Segundo, o sába.do
é dia de repouso, não lipen:IS pari! li
humamd:lde, mas t:!lllh(l m para a
a iação Ctxodo 20: 10, 11 ) Dew se.
um dia de recriação c não um d ia de
" fo lga" ou recreação.
O 3111) sabático er8 urna extt~nsii o do

s.-ihlt do scllumal. E n! pe rlllilido que 11
terra descansasse .-1 cada sete anos
(f;xodo 23: 10, I I; Levíticos 25: 1-7)
O princ ípIO sabát ico e ll vo l\o'c um
período de repouso e regeneração. Isto
conlraslll com a axe ndentc curva ex ·
p o nenc ill l d c c resc im e nto, tã o
ap reciada por econo mistas e políticos.
O s.-I.hado conc bmtl uma contcnção
lan to da produção como do consumo.
ergu e · se como obs tác ul o ao
I1Il1l eria li s mo scl\o'agcrn e a COI!
seqíiente degntdaçilo do ambiente.
Esl3 terra pertence a Deus , dada à
hllluanidade em custódia , nito em 1)00
sessão. Somos despe nseiros e mo rdo">
mos. Nào somos ne m propriel..irios
que podem ex plorar, nem curadores de
um museu que e scondem seus te·
souros.

As Filosofias " Verd es"
Conteporâneas
Frlquanlo alguns ad velll islm; I)()(lcm

inco rre i no pc n go de não serem
rcsponsálle is com a crraçito, outros
podem inconSCientemente n.a/lif~ t . lr
lAl responsabilidaue a l){lnto de acclcu
a lguns dos indesej3\o'cis aspeetos das
fi losofia s "verdes."
Em rC:lciio aos excessos amb ienta list:ls sustentados rx~ lo
natura li smo. urn a visão do

mundo ljue IISStlme que não
ex iste Deus e que todas IIS
c.;oi.<;a::; poc!t;;11l ser explic:tda$
e m te rm os d e pro cessos
natu rais , muitos "verdcs" tGI1I
adotado ulHa \o' isão pantelSltça
d o m u ndo . O p an te is rn o
mantém que ,udo é Deus. N.io
há d ist inção e ntre Dcufó
humall idMlc , ou na turel.'l.
Wilkinson argumenta que na
con temporilnea América do
Norte ti /"CII I altem illiY.l p.1 r.l o
cris tiani smo lião é mail> O
humanis mo secular, mas sim a
esp iritu:! litlade eclétic:r que
abra nge o movimento da NQV:I
Era e o panleísmo J I
O panldsmo te m sit.lo plOIl
131l1Cu l t! ace ito na fil osolia
"verde, " po rque ele não r31..
urna d icolO1llin enlre as pcssoas e o res to do mundo
natJ.u-al. A n1llureza de\o'e ser
protegida e preserv:lda jlorclLJC
Deus estJ ne la, como l)Blte
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11'1" 1\1,,::. o pantclsmo uiio permite um
'''1:.11 I:.I> pCCillJ para Il Inul).1nidade. O
, ~'l , lrll blblico, contudo, la m a claro
'I'h' II hUilllluichldc foi c ri:l</a ii. imagem
.I, Ilcus e foi criada apenas um po uco
""'11111 llue os anj os (S:lIl1lQS 8:5).
"" h.lder indic.1 que o p:uueís mo não
,- 1.'\,. 3 natu re7.3 ao nível da h u IILulIdade. mas redu z os hl/manos ao
IIlIlc l da nature za .]2
,,~

•

1l 0ç.õcs p a n te is /l ea s e das

le llgiões o rien tais est:io pe nc lnlndo 31r~W l' conceiros c ristãos acercn do am1>1,'1110..\. Se.'lll Mc Dollagh , d noo rando
",hr .. o pan te ísmo místico do catolic is·
mo rnc.diew l, vê O h illclllíSlllO, budis
111(1 <! l e lig iões tr ib a is com o

" nnquocendo 3.

co mp ~n!;,; o

c ristã do

se/:lcio na mcn to co m a na IUrCz." I Embor.. possamos aplaudir
,U.l preocupação cm "cuidl!.l eh terra ,"
~C ll uso dcs(.qs idé ias não-cris tiis é coo·
tUI'O e não-hO)lico.
U pt;nsamcnto dll No\':! E ra é um
1II""JlIlcnlo correla to. I; UUla eclé lica
, oh:çiío de conceitus e fi loso fias ,
Jlluitos dos quai s d e r i vado:. d as
rdrgióe5 orientais, do oculti s mo, e d:i
.rt-I\cia. E sst: oc ; a tm e nt l.", ele é
IIhloisti co, não estabe lecendo oe
uhuma d iSlrnção e ntre Deus, pessoas e
I nll.tUteza. COlls<':(l u<.:nh",mCI1I~ nós
~OIflOS IJeus Mas, com,) Coerer ob'~,Iva: "Os c rr s tjios a ~pir J;ru 001]( " ,,0

III lIrt/rtw , niio III/ido com D<.:us. ,, 14 lu-

fd iz.men te, IIl gUllS cristãos fun dllmen·
tal istas têm rejeitado todJlS 8S noç6cs
da res po nsll hi lid:l de a mb ie nla l, as
quais eles vêem COlIJO pa rte da COI1Spi rnção d l! No ...... Era, para CSl.'\he.lecer
• . 110 mU I! do. W
o gove rno S:lIamco
O ulra noção relacion:lda é a Gaia,
visla por alg uns ambie ntalisl9:s como
li ma altermu iva secular, não--religiosa,
pam o ht ullllnismo. Lovelock e Marg ulis argulllentlllll que II te rra é um
org:lIlis mo V l \Q que regu la II s i lIlesmo
e a toda rOnn.9 de vida sobn'. rJc. E ntão,
a idé i:l dc Deus como su.<;tencdor de
SU<l cri:lciio é n;(!und'l lllc. t\ a ce i ll\l~iio
des t:l idé ia, Chllnl;tdll " hipOh!SC d o,;
Ga ia , ~ rlQme rkriw.do d1l de us--9 gn:g:'
d :l te rr l!, tl,!m ocor r id o ta nto no
mo v i me nto NOV3 E ra c o m o 0,; 1)1
c írculos c ie lllificos, t6 levando Ü )()llCl
II ctmlllllr ta l conceito de " p,~ gll n j s mo
c ientífico. "t 1
A ecolo gia profund!l é basc:ldlC na
pre missa da igu.9ldade biocêntric:I, islo
é, <Iue fodil:;; :IS fo rmas vivas lê m o
mesmo di rer lo de ex islir, incluindo
animais. i nl;l.~IOS, rios. e o ecosisl~ lUa .
Logicamente, isto inclui 3S pl aJltas .
embora mesmo eco logistlis co m·
promelido:. tl!m que comer! Como 1\0
patU ..ísnu:.o, parecequf' 1801 noç.io coloca
'111101 mil iOr na virf.a nã,) h umanli do (Iue
na vida hUm:lIM, c. lenjf\~. sei illJiferctlle

Que Posso Eu Fazer?
Como c ri stãos, Il ec cs s i tamo~ en lendel rarllo.) nossas açõcs a[et;HH o
.JlIlbiente. Algumas da~ Ilues tôp.s são c:onShJcliwcim;>nlrl comple:wras. cllquan
to q ue o utras são mai s sim l,l es e f ár.~ i s dE': SPrem anllcada5 Aqui estão
JIgumas sugcstões:
... Ado!c um estilo de vida simples. l Clllurc se tl UC lUdo o que w)cê CO!l lpra
evP.!\fualrnente rransfU IIII<l se e m li xo. Não t;Orlll)IC prO dU10S com cxcessiva
p.1 \lb1l!agem Rl!USe tan to tl Uallto posslvel. Con,;elt8 Ilen& I.lu:>brados. CIIl luoal
dt"! jogj ·los forô. Venda 011 faç a doação dll Ilens fI'le voe€' não ('cIse mais
usar. Caminhe, ou ande de bicicleta , em vel clo.. usar o cano. Você não aj)CII3S
eS!élrá se exercitand,) mas t<lmbém m<llltendo f) ar mais limpo.
"'- APfenrla a eo.:olltllllizat á yllil. Por exemplu. rechoo! a wrne ira quandO vo(.ê
~stá c!':covando o::; dente.,; tome banhos f\l,l is rapid.)s; use re'> IOs ele álJUll
para molhar as planlas, tenha um Jarru de água na geladeira em ve7. de deixar
a jgua COl/er na tl)rnei,a ra l a e~fria , cada vel que vor..ê deseia bebei água
"" S epare um dio para eolela de lixo. S eleclOlle, coma projeto de um grul)O
de hmpC7.3 , uma .arei! de sua faculda de ou camp ls Uf"!iversitário. a vilinhança
de sua igrefa, unI parq ue comunitáóio das proximrd<ldes, UffiJ praia, ou um
trf::cho de uma avcnlda.
"" Plallte UIllIl árvOfe As árvores, na iotosshlle:.l::. usam dióxido de caroono
a água para plOduúr glicose e oxigênio. VIM J l vore I-Jo de removei celca de
2'-: qUi los de di 6x lo d'~ (;arboo o do ii i , c.lda ano Ulna árv(ue de !ronco
ple name nte desenvolvido provê oxigênro suf Iciente I>ara urna Ia m/lia de
q uatlo pessoas
Procure em sua blhlloteca pUblicações com IdéIas plá ticas pa ra a proteção
do ambleme na area e m que você vive. Do rs pequenos livros publicados pai
Eé r thWork.s Grou p (1 400 Sha tt uck Ave .. fil o. 25; gekerley. CA 94103,
E.U A I são úteiS , 50 Simple Things YOI.1 Ca!) Do la Save lhe farOl (19 99 1.
e nJe NeKI St op- 50 M ore Thillgs You Can Do 10 Save l he fartll 11 991 1
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110 sorrimen to hUHlll IIO.
Os cristãos necessilam se condUZir
co m cau l e tll c u l re :l S o pc ões do
huma nismo e p:lllteíSlno. Devemos ser
" verdes" 110 sentido de c uida r da
c r i:lção d e De us, m as d eve m os
ta mbé m c uidadosamen te II vll li:u as
filoso fias "verdes" conte mporàneas e
reje ita r conce ito s que não sejam
bJbl ic os. Como c ris tãos , devemos
claramente a rt icular e p r aficar nos:;;a
preocupação ;overde, " de tal rorma q ue
aq ue les que se e nconlra m des ilud idos
com o hnm:lIlis mo scc ub r possa m ver
o crislia nis Olo como alteOlaliva válid!l
e coerentc par.! li res posta do movi·
111(:1110 dll Nova E ra '1tumlO no IIl11bie nle.
No túvel pessoa l, a Bfblia reque r q ue
sejllOlOS bons mo rda mos da c riação de
De u s. Se nó s s eg u i rm os suas
orie ntaçõcs pa ra a vida :lqlri Desta
te rm, De us, com praz.c.r, nos confiará
o cuidado da Nova Te rra .
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bnrism (Shrevcporl, LOl.l isianll : Hun ti ngdoll Housc , 1983); e D avc B UIII,

PUJeI!, Prospui/y and III, Coming
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ll11 rwQod A. L o d : IOIl ellsillO

geografia e sen'e como dirclOr di)
Deparlomemo de Humuflidades /10
Awmdale College, em Cooral1bollg ,
N.S. \V. , Ausmilin.

o mundo no qua! vivemos é um dom de amor do Oeus criador. dAquele -que
leI 0 $ c~u s , e a terl f!. e o Illill C"S lonles das agu3s- jApocalipsc 14 :7; 11 :17,

1 BI. Dentro desta criação Ele co!ocou (JS seres humarlOS, co!ocados inlencional
m elH e em rc l acionamenw c om El e, ou tras pessoas e o Inundo ao redor
Pon amo. como adven tistas do sê tllrlO dia. nós mantemos que sua preservação
e cuidado es tão intimamente relacionados com o nosso serviço a Ele.
Deus estabeleceu o sálladÍl. fi sélimo dia da semana. corno um memori al e
permanem e l emhranç a do Seu ala cri aT ivo e do estabelecimcnto do mundo
A o r epou sai nes te Lli a, os adven ti s t as do sé t irno dia rea f irm am o sent ido
espccial de relacionam ento com o Cri ador e Sua Criaçiio. A observancia do
sábado apóIa ii impon ancia de nossa integ ração com o ambienl e.
A d ec i s:io humana de desobedecer a D eus (!lJebr au a ord em o ri uir,a l da
Cfi ação. result ando em uma dcs.:lrmonia alheia aos Seus prollósilOS. As sim o
ai e as águas fo ram polufdos. Ilo rc Slas e vida selvagem espotiados, e os
rec ur so!. nalUrais ex p!O/ados. Purque reconhecemu s o s humanos c omo parte
da c riação de Deu s. nossa I-'r eocupação com o ambien te extende·se fi saúde
pessoa ! e ao es til o d e v i da . Adv og amos ur Ha manei ra de viver saudável e
l elcitamos o uso de Substancias l ais corno o tabaco. o álcool. e outras drogas
quC! prejudrcam o corpo e c on s or/ll~rn os rC!cursos da l eoa; e plOmovemos uma
simples niclóI vegetaliana
Ds Ad ventr sl3s do S(! rrmo Dra eSl ão compromehrlos com um relacronamento
r es~ilosO e cooper311vo entre Iodas as pessoas. reconhecendo nossa origem
comum e pc rcebelldo nossa dignidade humana corn o um dom do Criador
De sde q u~ a pobr eza h uma na e a d eg rad ação do ambie n t e eS l ão inter
relacionadas. nós nos em penhamos em melhol al a qualidade de vida de tod as
as pessoas. Nosso alvo é o desenvolvirn er1to eqUIlibradO dos Iccursos. enquan·
to as necessidades humanas sao saTlsletl as.
O progres so genufn o em relaç:lo ao nossu am biente natural repousa sabre
esforços pessoa i S e coopera liv os A ceit amos o desafi o de u abalhar com o
propósito de l esta Ul ar o lOtai de.sfgnio de Deus. M ovidos pela fé em Deus. nós
nos COn1IJfOrl lelemos a promover a cura que surge, tanto no nfvclpcssoal como
nn amhient at, de vi ddS integrad as no servi ço de Deus e da !·,umanidade .
N es l e compromisso nós afirm am os nossa mOl domia da c l iação de Deus e
oemos Que ro tai restauração será comj)leta apenas quando Deus li7 er no vas
IOdas as coisas .
• Esta decl araciio toi ado tada em out ubro de 1992 pel os delegados Que
assistiram ao Concilio Anual da Igre ja Adventista do Sétimo Ola.
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