
Um Mundo Vasto e Maravilhoso
A beleza que contemplamos ao nosso redor é uma proclamação da 

magnificência de Deus. Foi Deus que fez tudo, desde a menor das 
flores à montanha mais imponente!

Está falando para
todo mundo contemplar o 

que Deus criou.

Isso significa que,
quando olhamos para o 
céu, estamos vendo uma 
proclamação da glória

de Deus.

“O céu declara a
glória de Deus; o firmamento 

proclama a obra das Suas 
mãos.”1 É o que a Bíblia tem a 
dizer sobre o mundo lindo em 

que vivemos.

1 Salmo 19:1 NVI



Pense em alguma vez
que você pintou uma paisagem, 
e queria se certificar que as cores 

estavam corretas, para que o 
quadro ficasse lindo. O mundo

é a obra prima de Deus!

Ele é um
artista incrível!



Deus criou este mundo 
maravilhoso, e o entregou nas 
nossas mãos para cuidarmos 

dele.2 É nosso dever nos 
certificarmos que ele está

sendo bem cuidado.

E também é nossa 
responsabilidade 
ver que ele não é 

danificado.

2 Gênesis  2:15



Uma forma de cuidarmos 
deste mundo é não 

desperdiçando e usando 
apenas o que precisamos.

Os animais também são
todos parte deste mundo, por 
isso deveríamos cuidar deles, 
certificando que seus habitats

estão seguros e não são
prejudicados.



Aprendermos sobre o mundo à nossa volta é outra forma de 
cuidarmos dele. Por exemplo, se não sujarmos as praias e os 
rios, estaremos mantendo os rios e os oceanos mais limpos, 
para que os peixes e outras vidas marinhas possam ter um 

bom meio ambiente onde viver.



Se todos fizermos o nosso
melhor para cuidarmos deste 

mundo, esses pequenos gestos 
podem contribuir muito para a terra 

ser um lugar mais saudável e
seguro para todos nós.

Sempre que vemos um
lindo por do sol, um filhote bonitinho, 

ou outra pessoa, lembremos que 
todos fazem parte da criação 
de Deus, pela qual nós somos 

responsáveis.

Cada dia nós podemos fazer alguma coisinha para 
cuidar do mundo maravilhoso que Deus confiou 

ao nosso cuidados. E cada coisinha faz uma 
diferença. Como é que você pode ajudar a cuidar 

deste  mundo vasto e maravilhoso?



Este É o Mundo do Meu Pai

Este é o mundo do meu Pai, e eu consigo escutar 
A música da natureza e todas as esferas a cantar. 

Este é o mundo do meu Pai: As rochas e as árvores, 
Os céus e os mares, e tudo que o olho já avistou,
Tenho certeza que Sua mão maravilhosa criou. 
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Este é o mundo do meu Pai: Os pássaros de toda a cor 
A luz da manhã, os lírios brancos, todos louvam o Criador. 

Este é o mundo do meu Pai: Nós O vemos em tudo que é belo; 
No ondular da grama eu O ouço passar;

Ele fala comigo em todo o lugar.
—Maltbie D. Babcock (1858–1901)
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