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Podemos pensar que a nossa contribuição para a poluição de plástico 

é pequena, mas você sabia que a pessoa média produz entre 29.5 e 84 

quilogramas de resíduos de plástico por ano? Em 2010, produzimos 99.34 

bilhões de quilogramas de resíduos plásticos. O que é verdadeiramente 

alarmante é que apenas 10% dessa quantidade é reciclada1!   Enquanto 

isso, o plástico é difícil de descartar e leva muito tempo para se decompor.

A partir de 2019, temos produzido mais de 8.3 bilhões de toneladas 
de plástico e, até 2050, prevê-se que sejam mais de 40 bilhões de 
toneladas2. Tudo isso ainda está aqui e causa enormes problemas 
ambientais. 8 milhões de toneladas de plástico entram nos oceanos 
cada ano e criam ilhas de plástico tão grandes quanto países 
inteiros. O que é pior é que, à medida que a natureza decompõe o 
plástico em partículas menores chamadas microplásticos, isso leva 
à morte de mais de 1 milhão de aves marinhas e 100 mil mamíferos 
marinhos anualmente. Além disso, os microplásticos entram na 
cadeia alimentar e, através dos nossos alimentos, também entram 
em nossos corpos causando danos à nossa própria saúde3.

O oceano é o maior ecossistema da Terra, é o sistema de suporte 
de vida do planeta. Os oceanos geram metade do oxigênio que 
respiramos e, a todo momento, contêm mais de 97% da água do 
mundo. Os oceanos fornecem pelo menos um sexto da proteína 
animal que as pessoas comemos 4. 

Se esta tendência continuar, haverá mais plástico no oceano do que 
peixes em 2050. Nossos oceanos, as criaturas que os habitam, e, 
finalmente, nós, seres humanos, estamos todos em apuros.

Embora nós podemos reduzir nosso uso do plástico, viver sem 
plástico não é uma solução prática. Basta pensar em todas as 
maneiras em que usamos plástico: é integral em nossos carros, em 
nossos dispositivos tecnológicos, dispositivos médicos, o no interior 
de aviões, nas embalagens de alimentos, nos produtos de limpeza, 

nos recipientes de bebidas, nos móveis e materiais de construção, 
como tubulação e isolamento5. 

Estamos chamando a uma rebelião!... uma rebelião na forma como 

usamos o plástico.

É por isso que Plastic Bank foi fundada por dois canadenses, David 
Katz e Shaun Frankson, para evitar o fluxo de resíduos de plástico 
que chega ao oceano, e melhorar vidas. A empresa faz isso revelando 
o valor do plástico através da reciclagem, colocando o valor nas mãos 
dos pobres e fornecendo às empresas uma solução de cadeia de 
suprimentos de circuito fechado de material ambiental e social, o 
Plástico Social®. O premiado Plástico Social é gerado através de um 
crescente movimento global - a rebelião do plástico social - agora 
presente no Haiti, Brasil, Canadá, Alemanha, Filipinas e Indonésia.

Junte-se à Rebelião do Plástico Social!

Criamos um movimento para envolver todos os setores da sociedade: 
empresas, escolas, governo, grupos cívicos e grupos religiosos, para 
mudar a maneira como vemos e usamos o plástico, não como lixo, mas 
como um recurso.

A nossa visão é revelar o valor do plástico, transformando-o em uma 
moeda muito valiosa para ser jogada fora. Todo o plástico pode ser 
devolvido para uso futuro. #economiacircular #plásticosocial.

Nós “nos reunimos” como um movimento de rebeldes do plástico social. 
Através do Movimento Social, restauramos o planeta para as gerações 
futuras, e assim o plástico não entrará mais no oceano. Estamos fechando 
a torneira dos resíduos plásticos que entram no oceano e causam danos.

Este material visa capacitar os jovens cristãos a aprender sobre o oceano 
e o plástico. Esperamos que todos ajamos com força e determinação, 
empoderados pela visão de criarmos um futuro melhor para todos e para 
as crianças que virão.

As seis lições baseiam-se em uma base teológica da administração 
cristã da criação e se relacionam ao uso e gestão do plástico no 
mundo atual. A esperança é que essa maior conscientização motive 
à ação e faça a diferença nas comunidades locais, e ao mesmo 
tempo as conecte com um movimento global.

Este currículo faz parte do nosso Programa Inter-religioso de 
Administração da Criação e pode ser usado em conjunto com o nosso 
Kit de Ferramentas de Ação para impulsionar para a liderança e a ação 
em igrejas em todo o mundo. Este programa revela o valor do plástico 
através da sua incorporação no Ecossistema do Plástico Social TM.

Este currículo chamado “Juventude Rebelde do Plástico Social de” 
pode ser usado em conjunto como parte de uma campanha para toda 
a igreja usando todos os materiais inter-religiosos do Plastic Bank, 
que também podem ser baixados do nosso site. Ele também pode 
ser usado como um currículo autônomo para os movimentos juvenis. 
Cada lição inclui uma guia do facilitador e um plano de aula com uma 

COMO USAR ESTE MATERIAL

reflexão teológica, uma discussão sobre o tema e algumas atividades 
práticas. Nós nos concentramos mais em atividades que podem ser 
adaptadas segundo a situação do que na discussão teológica.

O manual tem seis sessões relacionadas de forma progressiva:

• A beleza da criação e a sua grandeza maravilhosa
• Um apelo para que a humanidade sustente e cuide deste 

maravilhoso dom da criação
• O grito da poluição da Terra e a má administração do plástico
• Um desafio à mentalidade e ao compromisso de si mesmo para 

fazer parte da solução e não da poluição
• A oportunidade de uma Terra transformada, onde os seres 

humanos protegem o oceano e assumem a responsabilidade 
da fé

• Um convite, como seguidores de Cristo, para se tornarem 
rebeldes do plástico social

Vamos começar!

2



1. Guia para o facilitador
A ideia principal

• A criação é um dom:  juntos, aproveitamos a bondade da 
criação e reconhecemos a importância da nossa dependência

Resultados da aprendizagem
Nesta lição

• A bondade da criação
• As implicações de tudo o que pertence a Deus
• Como a criação sustenta a nossa vida e a vida no planeta
• Relação individual com a criação

Materiais necessários e preparativos
Biblias
Textos para uso
 a. Gênesis 1, especialmente o versículo 31
 b. Salmo 24,1-2
Papel, bloco autoadesivo (post-it) e utensílios para a escrita
Lição 1, Apresentação de PowerPoint 
Computador, projetor e alto-falantes
Quadro branco e marcadores

2. Devoção e atividades 
Abertura

• Disponibilize bíblias, papel e utensílios para a escrita
• Mostre as imagens com paisagens da apresentação por alguns 

minutos
• Peça aos participantes que escrevam o que sentem e pensem 

enquanto veem as fotos
• Peça-lhes que compartilhem em pares as impressões mais 

importantes que tiveram
• Depois, deixe-os compartilhar com seu parceiro, por que 

essas impressões se destacaram e que pensamentos e 
sentimentos foram gerados por elas

• Agora, escolha 2 ou 3 pessoas para que compartilhem as suas 
descobertas na frente de todo o grupo

Lição
• Mostre o vídeo “Sistemas de Suporte da Vida da Terra” (“Earth’s 

Life Support systems”) 
• Modere uma discussão sobre a importância dos ciclos de vida 

e dos ecossistemas para a nossa sobrevivência.
• Pergunte-lhes como isso nos conecta à criação e como 

devemos nos relacionar com a natureza.
Discussão bíblica
1.Leia Gênesis 1,31 e o Salmo 24,1-2

• “E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito 
bom. Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi o sexto dia”.

• (Gen1,31 NVI-PT)
• “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 24,1-20 NVI-PT).

2. As duas passagens fazem estas declarações fundamentais:
• Deus criou tudo e foi muito bom.
• A criação é muito boa. Porque?

 - Ela mostra a glória de Deus através de sua beleza,   
 criatividade e diversidade.
 - Ela fornece os recursos para viver, florescer, e desen  
 volver-se, como oxigênio, água e nutrição.
 - É um sistema autossustentável, onde a vida e os recur 
 sos são reabastecidos e renovados.

• Tudo está interligado, é interdependente e se apoia em outros 
sistemas.

3. A criação nos inclui como pertença de Deus:
• Tudo o que temos, todos os recursos a que temos acesso, 

até mesmo as nossas vidas são um dom a ser apreciado e 
respeitado.

• Os recursos que nos foram dados não são nossos para gastar. 
Em vez disso, nós somos administradores chamados a tratá-
los com cuidado.

• Somos responsáveis de cuidar da criação na forma como 
tratamos a Deus.

Deus construiu a terra sobre a água e os oceanos (confira o Salmo 24). Sem a água a vida não existiria. Sem água os oceanos o 

e seus ecossistemas vitais não poderiam existir. A água é uma bênção e um dom para a Criação. 

SEMANA 1 A BELEZA DA CRIAÇÃO... MAIS DO QUE APENAS ÁGUA E ÁRVORES
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Como o oceano contribui para a vida na Terra?

• 1O oceano cobre 71% da superfície do planeta e contém 97% 

da água da Terra. O oceano também fornece 50% do oxigênio 
que respiramos. Isso é mais da metade do ar fresco que 
respiramos! As algas chamadas algas pardas, plâncton e 
fitoplâncton (minúsculos organismos microscópicos) de 
algas que através da fotossíntese convertem o dióxido de 
carbono e a luz solar em açúcares para gerar energia ao 
mesmo tempo que liberam oxigênio – da mesma maneira 
que as árvores6!  

• O oceano regula o clima absorvendo o calor do sol e 

transportando-o através das correntes oceânicas ao redor 

do globo.  O oceano está sempre esfriando e aquecendo o 
planeta. É também o principal motor no ciclo da água, que 
nos dá água doce para beber através da evaporação, pela 
qual a água do oceano se evapora e converte em nuvens para 
depois cair como chuva.

• O oceano sustenta a vida e os ecossistemas.

• Baleias, golfinhos, peixes, águas-vivas, estrelas do mar e 
muitas outras criaturas vivem no mar.

• A diversidade do oceano inclui os animais mais ínfimos, como o 
plâncton, e o maior animal do mundo - a baleia azul!

• Os ecossistemas sustentam a vida oceânica de todos os tipos:
 - Ecossistemas oceânicos: recifes de coral, florestas de  
 algas e leitos de algas marinhas.
 - Ecossistemas costeiros: os manguezais e recifes de   
               corais também protegem a terra de grandes tempestades. 
 

VAMOS DESCOBRIR 
O OCEANO...
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OUR WORLD OCEAN PROVIDES7:

THE AIR WE BREATHE

The ocean produces over half 
the world’s oxygen and stores 
50 times more carbon dioxide 
than our atmosphere.

>50%
CLIMATE REGULATION

Covering 70% of the Earth’s 
surface, the ocean transports 
heat from the equator to the 
poles, regulating our climate 
and weather patterns. 

70%

TRANSPORTATION

Percent of all U.S. trade 
involving some form of 
marine transportation.

76%
RECREATION
From fishing to kayaking and 
whale watching, the ocean 
provides us with so many 
unique activities

ECONOMY

Amount the U.S. ocean economy 
produces in goods and services. 
Ocean dependent businesses 
employ almost 3 million people. 

282 BILLION
FOOD
The ocean provides much more 
than seafood. Ingredients from 
the sea are found in surprising 
foods such as peanut butter 
and soymilk. 

MEDICINE
Many medicinal products come 
from the ocean, including 
ingredients that help fight 
cancer, arthritis, Alzheimer’s 
disease, and heart disease.

DEPENDEMOS DO OCEANO DE 
VÁRIAS MANEIRAS IMPORTANTES7:

O AR QUE RESPIRAMOS

>50%
O oceano produz mais da metade do oxigênio 
do mundo e guarda 50 vezes mais dióxido de 
carbono do que a nossa atmosfera.

TRANSPORTE

76%
Esta é a porcentagem de todo o comercio 
dos Estados Unidos que envolve algum 
tipo de transporte maritimo.

ECONOMIA

282 BILHÔES
É a cifra que a economia oceanica 
dos Estados Unidos produz em bens e 
servicios. Os negocios que dependem 
do oceano empregam cerca de 3 
milhoes de pessoas.

MEDICINA
Muitos produtos medicinais vêm do 
oceano, incluindo ingredientes que 
ajudam a combater o câncer, a artrite, 
o Alzheimer, e as doenças cardiacas.

REGULAÇÃO DO CLIMA

70%
Cobrindo 70% da superficie da terra, o oceano 
transporta calor do Equador aos polos, 
regulando o nosso clima.

LAZER
Da pesca ao calaque e à observção de 
baleias, o oceano nos proporciona muitas 
atividades únicas.

ALIMENTOS
O oceano fornece muto mais do que 
frutos de mar. Encontramos ingredientes 
marinhos em comidas como a a manteiga 
de amendoim e o leite de soja.
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SEMANA 2
CUIDAR DA NATUREZA — 
USAR SEM POLUIR

VAMOS DISCUTIR A 
NOSSA RELAÇÃO COM 
A CRIAÇÃO:

• Mostre o slide com a pergunta: Para você, como 
mudou o seu relacionamento com a criação pelo que 
você aprendeu hoje?

• Deixe-os escrever suas respostas por alguns minutos.
• Distribua as notas autoadesivas e dê a cada grupo 3 

peças.
• Deixe-os discutir suas respostas em seus grupos 

pequenos.
• Cada grupo decide quais as três respostas que querem 

compartilhar com o grupo.
• Recolha as respostas, coloque-as no quadro branco, 

classifique as respostas por tópicos com a ajuda do 
grupo. Em seguida, escreva títulos para cada tópico 
com a participação dos alunos.

• Repita os títulos e resuma o aprendizado durante a 
sessão.

• Discuta em grupo algumas coisas práticas que podem 
fazer para ser melhores administradores da criação.

Encerramento

Dirija uma oração de gratidão pela Criação:
• Apague tudo no quadro branco e coloque alguns 

marcadores na frente dele.
• Escreva: “Obrigado Deus pela Criação. Agradeço por...”
• Peça àqueles que queiram vir para a frente para 

continuar a oração, que escrevam a parte ou 
característica da criação pela qual querem agradecer 
a Deus.

• Leiam juntos a oração, em voz alta, para fechar a 
sessão.

1. Guia para o facilitador
A ideia principal

• A administração da criação não é domínio, mas o uso dos 
recursos naturais de uma forma amorosa que promova a 
sustentabilidade e reforçe a bondade da criação através de 
nossas ações em vez de diminuí-la.

Resultados da aprendizagem
Nesta lição, os alunos:

• Explorarão o conceito de serem administradores como serem 
encarregados de cuidar da criação.

• Examinarão textos bíblicos para entender a aplicação 
contemporânea da administração da criação.

• Investigarão a urgência de aplicar uma boa administração na 
área do cuidado da criação.

• Entenderão que a parceria com o Plastic Bank é um meio para 
serem bons administradores da criação.

Materiais necessários
Biblias
Prepare os seguintes textos da Sagrada Escritura:
a. Gênesis 1,26-28
b. Salmo 72,8.12-14

Prepare os seguintes textos materiais:
a. Gênesis 1,26-28
b. Salmo 72,8.12-14

• 
2. Devoção e atividades 
Abertura
Assista ao vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=3QclCtbcK3Q com o grupo.
Discuta as seguintes perguntas:

• Qual é a sua reação ao vídeo?
• Como a história do vídeo é parte da sua história pessoal?
• Qual é a ação que falta?
• Como podemos reescrever esta história e torná-la positiva?

Lição
O que é a administração da criação:
A peça que falta no vídeo de abertura é a administração da criação. 
Este é o princípio vital pelo qual melhoramos o que Deus nos deu e 
cuidamos da criação com amor, em vez de explorá-la e destruí-la.
Foi isto o que nos foi dito desde o início.
Leia Gênesis 1,26-28 e o Salmo 72,8.12-14
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Então disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a 

nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves 

do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os 

pequenos animais que se movem rente ao chão”. Criou Deus o homem à 

sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. Deus 

os abençoou, e lhes disse: “Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e 

subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu 

e sobre todos os animais que se movem pela terra.

(Gên 1,26-28 NVI-PT)

Governe ele de mar a mar e desde o rio Eufrates até os confins da terra. 

(Salmo 72,8 NVI-PT)

Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm 

quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres, e os salva da 

morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a 

vida deles é preciosa.

(Salmo 72,12-14 NVI-PT) 

Quando ouvimos a palavra DOMINAR, pensamos que somos o chefe 
e damos todas as ordens, mas este não é exatamente o caso. 
Quando lemos os versículos do Salmo 72, vemos que governar é 
principalmente uma responsabilidade, não um privilégio. O trabalho 
do rei era ajudar aqueles com problemas e em necessidade. Ele 
tinha o seu poder, não intimidar as pessoas ao seu redor, mas para 
servir os necessitados, para ajudar e proteger.

Por quê? Porque os governantes recebem sua autoridade de 
outro, ela não lhes pertence, mas é confiada a eles por Deus com 
um propósito. Este é também o caso, quando Deus nos ordenou 
governar a terra. É uma responsabilidade não um privilégio.

Então, falemos sobre responsabilidade. Ela significa que a 
nossa pegada na natureza não deve ser para prejudicar, mas 
para o bem. Isso significa que deixamos algo melhor para as 
pessoas ou gerações que virão, em comparação com o que 
encontramos inicialmente. 

Em muitos aspectos, isso tem acontecido8

• Em 1950, 75% da população mundial vivia em extrema 
pobreza e, em 2018, a taxa caiu para menos do 10%.

• Em 1800, 8 em cada 10 pessoas eram analfabetas, hoje 8 
em cada 10 pessoas são alfabetizadas.

• Duzentos anos atrás, 40% de todas as crianças morriam 
antes de completarem 5 anos, agora a taxa é de cerca 
de 4%.

• Também há 200 anos, a maioria das pessoas vivia em 
sistemas políticos autocráticos, nos quais as violações de 
direitos humanos eram desenfreadas. Hoje, mais de 50% 
de todas as pessoas vivem em democracias.

Em muitos aspectos, temos sido bons administradores que 
criaram riqueza e bem-estar para mais e mais pessoas. No 
entanto, o nosso enorme progresso tornou-se agora uma 
ameaça para os sistemas geradores de vida do nosso planeta. 
Grandes progressos tem acontecido na redução da poluição, 
mas ainda existem grandes desafios, incluindo o acúmulo de 
resíduos plásticos e as mudanças cada vez mais drásticas no 
clima em algumas partes do mundo.

7 © 2019 PLASTIC BANK 



SEMANA 3
NOSSO MUNDO HOJE – 
O PLÁSTICO VIVE MAIS DO QUE VOCÊ VAI VIVER

Mas, antes de discutirmos esses tópicos, vamos dar um passo atrás 
e refletir sobre nossa própria responsabilidade diante da criação. 
Vimos que a humanidade tem usado seu potencial para desenvolver e 
melhorar alguns aspectos da vida com muito sucesso, mas, por outro 
lado, esse desenvolvimento levou a outros problemas e gerou poluição.

Atividade: avaliação da minha responsabilidade diante da criação
• Pegue uma folha de papel e divida-a em duas colunas. Coloque 

um “+” na parte superior de uma coluna e “-“ na outra.
• Escreva na coluna “+” todos os aspectos com os quais 

você desenvolveu seu potencial e você tem sido um bom 
administrador da criação na sua vida, com os recursos que lhe 
foram dados.

• Escreva na coluna “-“ todas as coisas que vêm à sua mente 
com as quais você não tem sido um bom administrador da 
criação, onde você perdeu tempo e recursos ou onde você foi 
descuidado.

• Forme grupos de quatro pessoas e compartilhe as seguintes 
perguntas:

 - Olhe para as duas colunas. Qual é maior? O que faz você  
 se sentir orgulhoso ou agradecido por seus feitos? O que  
 te deixa triste ou envergonhado? 
 - Se você olha para os itens da coluna “-“, o que você 
 pode fazer para mudá-los para a coluna “+”?

Deus nos deu a capacidade de transformar o nosso “-“ em  “+”. 
Podemos fazer acontecer algo positivo a partir de algo negativo, 
porque é isso que Deus faz e fomos criados à sua imagem.

O poder da responsabilidade com a criação:
Assista ao vídeo do Plastic Bank: https://www.youtube.com/
watch?v=SdLQLaZO10U&t=222s

Discuta no grupo:
• Que problemas quer solucionar o Plastic Bank?
• Como isso é uma transformação de “-“ para “+”?
• Que princípios de administração da criação você vê sendo 

aplicados?
• Como você pode aplicar esses princípios em sua vida?

3. Encerramento
A árvore do “+”:

• Desenhe uma árvore com um tronco e galhos no quadro branco.
• Dê aos participantes post-its com forma de folhas e marcadores.
• Convide-os a escrever os itens da sua lista “+” nas folhas, um 

item por folha.
• Convide-os a colar todas as folhas nos ramos.
• Peça-lhes que leiam as folhas dos outros participantes e 

reflitam sobre a riqueza com a qual Deus abençoou o seu 
grupo.

• Faça o Encerramento com uma oração.

1. Guia para o facilitador
A ideia principal

• A poluição é resultado de uma administração da criação 
fracassada; chegamos a um ponto em que precisamos de 
medidas urgentes. Todos nós falhamos em cumprir com a 
nossa responsabilidade e a criação sofre por nossa causa.

Resultados da aprendizagem
Nesta lição, os alunos vão

• Examinar o escopo e as consequências da poluição plástica.
• Entender que a terra é um organismo vivo e está sofrendo por 

causa da nossa poluição.
• Avaliar a sua própria contribuição através da sua pegada de 

plástico.

Materiais necessários
• Texto da Sagrada Escritura para esta lição: Romanos 8,22.
• Cópias do teste “Quanto tempo leva para desaparecer” para 

cada participante.
• Quadro branco ou flipchart e marcadores.
• Laptop, projetor, alto-falantes.
• Lição 3, apresentação de PowerPoint.
• Baixe o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=mT4Qbp89nIQ
• Cópias da Ficha Técnica de Plástico para cada participante.
• Cópias da Ficha do Compromisso para cada participante.

 
2. Devoção e atividades 
Abertura
Teste: “Quanto tempo leva para desaparecer”.

• Dê a cada participante uma cópia do teste (veja o fim desta 
lição).

• Explique que existem oito itens de resíduos e três estimativas 
de tempo para a decomposição de cada um.

• Cada participante adivinhará a estimativa que eles acham 
correta. Não se permite o uso de internet!

• Peça-lhes que troquem o papel com seu vizinho, em seguida, 
mostre o slide com as respostas e deixe que o vizinho corrija as 
respostas e depois devolva a folha ao proprietário.

• Prepare alguns prêmios pequenos para os três ou quatro 
participantes com o maior número de respostas corretas.

Lição
Chuva de ideias sobre o uso do plástico:
Todos nós usamos plástico todos os dias em diferentes formas. 
Peça que façam uma chuva de ideias sobre onde e como eles usam 
plástico, e que coisas que eles usam contêm plástico. Liste tudo no 
quadro branco. Podem ser coisas como:

8



TOOTHBRUSH
SHAMPOO BOTTLES
CANISTERS
APPLIANCES
CONTAINERS
TEXTILES
BAGS 
PACKAGING

STRAWS
WATER BOTTLES
TOOLS
ELECTRONICS
PENS
COSMETICS
COOKING UTENSILS
TAPE

CUPS
PLATES
CAR PARTS
FOOD WRAPPERS
SHOWS
FURNITURE
DISPLAY ITEMS
DIAPERS

Logo, usamos plástico em tudo. Acredite ou não, o plástico é uma nova tecnologia. Quando seus pais tinham sua idade, não havia muito plástico 
ao redor, mas o plástico substituiu outros materiais, porque é durável, forte e barato.

O plástico não tem muito tempo na nossa história, mas agora desempenha um papel crucial em nossas vidas. Nós não pensamos muito sobre 
isso, mas ele está em toda parte, e todos nós usamos plástico. Ele tornou-se uma grande indústria e, apesar de suas vantagens, o plástico cria 
problemas, especialmente quando é usado de forma errada e mal administrado.

HERE IS A SHORT HISTORY OF PLASTIC:

Alexander Parkes 
creates the first ever 
man-made plastic—
it’s called Parkesine. 

1862 Bakelite makes an 
appearance—totally 
man-made, totally 
synthetic. Jewellery, clock 
and radio housings were 
all soon made of Bakelite. 

1907

Nylon is invented 
by DuPont and 
women go wild!

1939
Fleece is invented— 
it’s a clothing 
phenonenon.

1982

Celluloid is created 
and is used to make 
billiard balls as it’s 
cheaper than ivory! 

1869
PVC is created and 
is used in place of 
natural rubber which 
was getting pricey. 

1920
Styrofoam makes 
an appearance 
and changes the 
face of packaging. 

1954
Everywhere you look there’s 
plastic: TV controls, handles, 
bits of your car, kitchen 
utensils, bath, shower tray, DVD, 
medical inhaler, computer 
mouse, light switches, 
buttons...the list goes on. 

2012

UMA CURTA HISTÓRIA DO PLÁSTICO9:

ESCOVAS DE DENTES

FRASCOS DE XAMPU

VASILHAS

UTENSÍLIOS

RECIPIENTES

TÊXTEIS

SACOLAS

EMBALAGEM

CANUDOS

GARRAFAS DE ÁGUA

FERRAMENTAS

ELETRÔNICOS

CANETAS

COSMÉTICOS

UTENSÍLIOS DE COZINHA

FITAS

COPOS

PLACAS

PEÇAS DE AUTOMÓVEL

EMBALAGENS DE ALIMENTOS

PROGRAMAS

MOBÍLIA

ITENS DE EXIBIÇÃO

FRALDAS

Alexandre Parkes cria 
o primeiro plástico feito 
pelo homem; é chamado 
de Parkesina.

A baquelite faz a sua apariçao; 
totalmente feita pelo homem, 
totalmente sintética. Joias, 
relogios e caixas de rádio 
começaram a ser feitas de 
baquelite.

O náilon é inventado por 
DuPont e as mulheres  
vão à loucura!

O tecido felpudo (cobertor 
fleece) é inventado. Se torna um 
fenômeno do vestir

O celuloide é criado e é 
usado para fazer bolas de 
bilhar, pois é mais barato 
do que o marfim

O PVC é criado e é usado 
no lugar da borracha 
natural que está se tor 
nando cara

O Isopor faz a sua 
aparição e muda o rosto 
das embalagens

Há plástico em todo lugar onde 
você olha: controles remotos de 
televisão, alças, partes do seu 
carro, utensíllios de cozinha, 
banhos, suportes de chuveiro, 
DVD, inaladores, computadores, 
mouses, interruptores,  botões... a 
lista não termina

9 © 2019 PLASTIC BANK 



8.3 BILLION
METRIC TONS OF PLASTIC 
HAS BEEN PRODUCED 
SINCE THE 1950s.

91%
OF PLASTIC WASTE 
ISN’T RECYCLED. 

A TOTAL OF

100,000
TURTLE AND MARINE 
MAMMALS WHICH INCLUDE 
DOLPHINS, WHALES AND 
SEALS, DIE EVERY YEAR DUE 
TO PLASTIC MARINE LITTER.

AN ESTIMATED

450 YEARS
TO DECOMPOSE.

PLASTIC TAKES

1 MILLION

EVERY MINUTE

2021.

PLASTIC BOTTLES ARE BOUGHT

AND IS EXPECTED TO 
RISE TO TRILLION BY

GLOBALLY,

70,000
MICROPLASTICS EACH YEAR.

AN AVERAGE PERSON EATS

TOP 10 BIGGEST PLASTIC
POLLUTING COMPANIES
1    COCA-COLA

2    PEPSICO

3    NESTLE

4    DANONE

5    MONDELEZ INTERNATIONAL 

6    PROCTOR & GAMBLE

7    UNILEVER

8    PERFETTI VAN MELLE

9    MARS INCORPORATED

10  COLGATE-PALMOLIVE

BEATING THE BOTTLE
KNOW YOUR RECYCLABLES
•  ALUMINUM AND TIN CANS

•  PAPERS (NEWSPAPERS AND MAGAZINES)

•  PLASTIC BOTTLES 

•  BATTERIES (CAR AND DRY-CELL BATTERIES)

•  ELECTRONICS 
    (COMPUTERS, TELEVISIONS, MOBILE PHONES)

•  CARDBOARDS

•  GLASS BOTTLES

Veja a ficha técnica de plástico 10:

Uma baleia azul pesa 140 toneladas e é o maior animal do mundo. 
Hoje, aproximadamente 8 milhões de toneladas de resíduos 
plásticos entram no oceano anualmente para que o volume de 
resíduos plásticos que entram no oceano corresponda ao peso de 
57 mil 142 baleias azuis. Como há apenas cerca de 25 mil baleias 
azuis na natureza, os resíduos de plástico que jogamos no oceano a 
cada ano, são o dobro do peso de todas as baleias azuis do mundo.

Até 2050, todos os resíduos de plástico no oceano serão tão pesados 
quanto todos os peixes juntos. Por cada 1kg de peixe, haverá 1 kg de 
resíduos plásticos!

A POLUIÇÃO DO PLÁSTICO

UMA CURTA HISTÓRIA DO PLÁSTICO9:

VENCENDO A GARRAFA
CONHECE OS TEUS RECICLÁVEIS

ALUMÍNIO E LATAS
PAPÉIS (JORNAIS E REVISTAS)
GARRAFAS PLÁSTICAS
BATERIAS (BATERIAS DE CARRO E PILHAS SECAS)
ELETRÔNICOS
(COMPUTADORES, TELEVISÕES, CELULARES)
CARTÕES
GARRAFAS DE VIDRO

UM TOTAL DE

8,3 BILHÕES
DE TONELADAS MÉTRICAS DE PLÁSTICO FOI 
PRODUZIDO DESDE OS ANOS 50.

91%
DOS RESIDUOS DE PLÁSTICO 
NÃO É RECICLADO.

OS PLÁSTICO LEVA

450 ANOS
PARA SE DECOMPOR.

GLOBALMENTE, 

1 MILHÃO
DE GARRAFAS PLÁSTICAS SÃO 
COMPRADAS. 

A CADA MINUTO
E ISTO DEVE CHEGAR AO TRILHÃO EM

2021.

UM ESTIMADO DE

100 MIL
TARTAGURAS E MAMÍFEROS 
MARINHOS INCLUINDO GOLFINHOS, 
BALEIAS E FOCAS, MORREM TODOS 
OS ANOS DEVIVO AO LIXO PLÁSTICO 
MARINHO.

UMA PESSOA NORMAL COME

70MIL
MICROPLÁSTICOS POR ANO.

10



COMO ENTRA O PLÁSTICO NO OCEANO?11

MICROFIBERS FROM OUR 
CLOTHES ENTER THE WATERWAYS
*JUST ONE WASH OF A FLEECE PRODUCES 
OVER 250,000 MICROFIBERS NOT FILTERED 
BY WATER TREATMENT FACILITIES

PLASTIC LITTERED ON THE 
BEACH ENTERS THE OCEAN 

AFTER RAIN, LITTER 
DRAINS INTO RIVERS 

AND CANALS LEADING 
TO THE OCEAN

MICROBEADS IN 
COSMETICS AND 
CLEANING PRODUCTS 
ENTER THE OCEAN

WIND BLOWS WASTE 
FROM LANDFILLS 
INTO THE OCEAN

PLASTIC IN ITEMS 
FLUSHED DOWN 
THE TOILET

SHIPS DISCARD FISHING 
GEAR (GHOST NETS) AND 
GARBAGE OVERBOARD

OUT OF THE TOP 10 WASTE ITEMS FOUND 
IN BEACH CLEAN UPS,8 ARE MADE OF PLASTIC WASTE12: 

1
CIGARETTE BUTTS
(CONTAIN PLASTIC)

2
PLASTIC BOTTLES

3
PLASTIC BOTTLE CAPS

4
WRAPPERS

5
PLASTIC BAGS

6
PLASTIC LIDS

7
PLASTIC STRAWS

8
GLASS BOTTLES

9
DIFFERENT 

PLASTIC BAGS

10
STYROFOAM FOOD 

CONTAINERS

PEQUENOS PEDAÇOS DE TECIDO 
PLÁSTICO SAEM DE SUAS ROUPAS 
TODA VEZ QUE SÃO LAVADAS. Estes 
acabam na água suja e, eventualmente, 
também no oceano.

MICROPLÁSTICOS 
PRESENTES NOS 
COSMÉTICOS SAEM 
PELO RALO E CHEGAM 
NO OCEANO.

ARTIGOS DE 
HIGIENE PESSOAL, 
PRODUTOS DE 
LIMPEZA, E ATÉ 
BRINQUEDOS 
INFANTIS QUE SÃO 
JOGADOS NO VASO 
SANITÁRIO.

LIXO DOS ATERROS 
SANITÁRIOS QUE O VENTO 
LEVA ATÉ O OCEANO.

QUANDO CHOVE, O LIXO ACABA 

EM ESGOTOS E RIOS, QUE 

CHEGAM NO OCEANO.

PESSOAS QUE DEIXAM PLÁSTICO 

QUANDO VÃO À PRAIA.

NAVIOS QUE JOGAM OU 
PERDEM PLÁSTICO NO MAR. 
BARCOS QUE PERDEM OU 
DESCARTAM EQUIPAMENTOS 
E REDES DE PESCA - REDES 
FANTASMAS.

11 © 2019 PLASTIC BANK 



OUT OF THE TOP 10 WASTE ITEMS FOUND 
IN BEACH CLEAN UPS,8 ARE MADE OF PLASTIC WASTE12: 

1
CIGARETTE BUTTS
(CONTAIN PLASTIC)

2
PLASTIC BOTTLES

3
PLASTIC BOTTLE CAPS

4
WRAPPERS

5
PLASTIC BAGS

6
PLASTIC LIDS

7
PLASTIC STRAWS

8
GLASS BOTTLES

9
DIFFERENT 

PLASTIC BAGS

10
STYROFOAM FOOD 

CONTAINERS

Microplásticos:

Os microplásticos são pequenas partículas de plástico na água, que entram nos córregos de água, através de vazamentos, poluição de fibras 
ou de cosméticos que usam microesferas e granulados, ou pela separação de peças de plástico maiores. Eles entram na cadeia alimentar e 
foram encontrados nos tecidos da maioria dos animais do oceano, nos tecidos humanos e nas fezes.

Muitas vezes, toxinas perigosas estão ligadas a essas micropartículas e os riscos para a saúde delas ainda são desconhecidos.

DOS 10 PRINCIPAIS ITENS DE RESÍDUOS ENCONTRADOS 
NA LIMPEZA DE PRAIAS, 8 SÃO FEITOS DE RESÍDUOS 
PLÁSTICOS12:

BITUCAS DE CIGARRO 

(CONTÊM PLÁSTICO)

GARRAFAS PLÁSTICAS TAMPAS DE GARRAFA DE 
PLÁSTICO

EMBALAGEN DE ALIMENTOS SACOLAS PLÁSTICAS

TAMPAS DE PLÁSTICO CANUDOS DE PLÁSTICO GARRAFAS DE VIDRO OUTROS TIPOS DE SACOLAS 

PLÁSTICAS

RECIPIENTES FEITOS DE ISOPOR 

(UM TIPO DE PLÁSTICO)

Leia a Sagrada Escritura

“Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em 
dores de parto”. (Rom 8,22 NVI-PT).

Discuta com todo o grupo as seguintes perguntas:
• Como você vê a poluição plástica que causa dor à criação?
• O que mais afeta você?
• Como faço parte do problema?
• O que acha que vai acontecer se continuarmos assim?
• O que você pode fazer para lidar com a poluição plástica? 

Um caminho a seguir

De fato, há esperança de resolver esta crise de poluição e podemos 
fazer parte da solução, podemos fazer que o plástico deixe de ser 
um problema e se torne uma solução. Como?

Agora, nossa igreja está em parceria com o Plastic Bank, e 
assistimos a um vídeo na semana passada sobre a administração 
da criação.

Aqui está outro vídeo de seu CEO David Katz dando uma palestra 
TED.

Vamos assistir:
https://www.youtube.com/watch?v=mT4Qbp89nIQ

Encerramento
Ao longo das próximas três semanas, vamos olhar para a forma 

como nós, como um grupo de jovens, podemos fazer a nossa parte 

12



THIS IS THE PROBLEM...

WASHING
LIQUIDS

SYNTHETIC
CLOTHES

WASTEWATER 
WITH MICRO 
PLASTIC PASTICLES 

WASHING CYCLE

WASTEWATER 
TREATMENT
PLANTS

MICRO PLASTICS 
ATTRACT ORGANIC 
POLLUTANTS

MICRO PLASTICS 
ENTERTING FOOD 
CHAIN THROUGH 
ANIMAL INGESTION

HEALTH PROBLEMS 
CAUSED TO 

ANIMALS & HUMANS

Aqui está um exemplo usando fibras13:

THIS IS THE PROBLEM...ESTE É PROBLEMA

LIQUIDOS DE 
LAVAGEM

ROUPAS 
SINTÉTICAS

ÁGUAS RESIDUAIS 
COM PARTÍCULAS DE 
MICROPLÁSTICOS

ESTAÇÕES DE 
TRATAMENTO DE 
ÁGUAS RESIDUAIS

OS MICROPLÁSTICOS 
ATRAEM POLUENTES 
ORGÃNICOS 

OS MICROPLÁSTICOS 
ENTRAM NA CADEIA 
ALIMENTAR ATRAVÉS 
DA INGESTÃO ANIMAL

PROBLEMAS DE SAÚDE 
CAUSADOS A ANIMAIS E 
HUMANOS

para aderir à solução e não contribuir para a poluição, mas vai 
precisar do nosso firme compromisso. Estou muito animado com 
a forma como vamos nos tornar parte de um movimento global 
mudando o mundo juntos. Agora vamos nos unir e assinar a Ficha 
de Compromisso para nos comprometermos a mudar a dor da 
criação nos tornando remédio da criação.

Entregue as Fichas de Compromisso:

Compromisso para Salvar o Oceano14 : 

Eu,_______________________________ (escreva o seu nome), 
como seguidor de Jesus Cristo e membro da sua Igreja, acolho o 
convite de Deus para tornar-me em administrador da criação e 
fazer este compromisso para tornar-me remédio para a criação, 
para salvar o oceano, partilhando a responsabilidade do nosso 
futuro, pelos nossos oceanos, e o nosso planeta

• Eu prometo ser mais consciente no meu comportamento em 

relação à terra e seus oceanos.

• Eu me comprometo a fazer todos os esforços para pisar mais 

levemente, monitorando o meu uso de plásticos, comprando 

menos, e reciclando quando seja possível.

• Eu me comprometo a reduzir a minha pegada de carbono, a tornar-

me mais consciente das minhas escolhas e a consumir de forma 

sustentável.

• Eu me comprometo a procurar educar alguém a cada dia sobre a 

situação do nosso precioso planeta.

• Eu prometo apoiar ativamente a minha igreja e participar do 

programa local do Plastic Bank.

Lugar:________________ 
Data________________ 
Assinatura____________________________

• Leia o Compromisso em voz alta como grupo.

• Termine com uma oração.

13 © 2019 PLASTIC BANK 



PAPER TOWEL
      2-3 DAYS
      2-4 WEEKS
      6-8 WEEKS

ALUMINUM CAN
      10-50 YEARS
      100-200 YEARS
      200-500 YEARS

MILK CARTONS
      5 YEARS
      10 YEARS
      15 YEARS

PLASTIC BOTTLES
      4.5 YEARS
      45 YEARS
      450 YEARS

CIGARETTE BUTTS
      6-8 YEARS
      8-10 YEARS
      10-12 YEARS

DISPOSABLE DIAPERS
      450 YEARS
      500 YEARS
      550 YEARS

TINNED STEEL CAN
      5 YEARS
      50 YEARS
      500 YEARS

PLASTIC BAG
      50-100 YEARS
      100-200 YEARS
      200-1000 YEARS

GUESS FOR EACH ITEM HOW 
LONG IT TAKES TO DECOMPOSE BY ITSELF:
CROSS ONLY ONE ANSWER PER ITEM

PAPER TOWEL
      2-3 DAYS
      2-4 WEEKS
      6-8 WEEKS

ALUMINUM CAN
      10-50 YEARS
      100-200 YEARS
      200-500 YEARS

MILK CARTONS
      5 YEARS
      10 YEARS
      15 YEARS

PLASTIC BOTTLES
      4.5 YEARS
      45 YEARS
      450 YEARS

CIGARETTE BUTTS
      6-8 YEARS
      8-10 YEARS
      10-12 YEARS

DISPOSABLE DIAPERS
      450 YEARS
      500 YEARS
      550 YEARS

TINNED STEEL CAN
      5 YEARS
      50 YEARS
      500 YEARS

PLASTIC BAG
      50-100 YEARS
      100-200 YEARS
      200-1000 YEARS

GUESS FOR EACH ITEM HOW 
LONG IT TAKES TO DECOMPOSE BY ITSELF:
CROSS ONLY ONE ANSWER PER ITEM

MATERIALS DA LIÇÃO 3:
Quanto tempo leva para desaparecer? (entregar para cada participante).

HOW LONG DOES IT TAKE TO DECOMPOSE:

PAPER TOWEL:  ~ 2-4 WEEKS

BANANA PEEL:  ~ 3-4 WEEKS 

PAPER BAG:  ~ 1 MONTH

NEWSPAPER:  ~ 1.5 MONTHS

APPLE CORE:  ~ 2 MONTHS

CARDBOARD:  ~ 2 MONTHS

COTTON GLOVE:  ~ 3 MONTHS

ORANGE PEELS:  ~ 6 MONTHS

PLYWOOD:  ~ 1-3 YEARS

WOOL SOCK:  ~ 1-5 YEARS

MILK CARTONS:  ~ 5 YEARS

CIGARETTE BUTTS:  ~ 10-12 YEARS

LEATHER SHOES:  ~ 25-40 YEARS

TINNED STEEL CAN:  ~ 50 YEARS

FOAMED PLASTIC CUPS:  ~ 50 YEARS

RUBBER-BOOT SOLE:  ~ 50-80 YEARS

PLASTIC CONTAINERS:  ~ 50-80 YEARS

ALUMINUM CAN:  ~ 200-500 YEARS

PLASTIC BOTTLES:  ~ 450 YEARS

DISPOSABLE DIAPERS:  ~ 550 YEARS

MONOFILAMENT FISHING LINE:  ~ 600 YEARS

PLASTIC BAGS:  ~ 200-1000 YEARS

ESTIME QUANTO TEMPO LEVA PARA CADA ITEM SE 
DECOMPOR POR SI SÓ:
CRUZE APENAS UMA RESPOSTA POR ITEM.

TOALHA DE PAPEL:          LATA DE ALUMÍNIO:            CAIZAS DE LEITE:          GARRAFAS DE PLÁSTICO:

BITUCAS DE CIGARRO:  

2 A 3 DIAS
2-4 SEMANAS
6-8 SEMANAS

6-8 ANOS
8 A 10 ANOS
10 A 12 ANOS

10-50 ANOS
100-200 ANOS
200-500 ANOS

450 ANOS
500 ANOS
550 ANOS

5 ANOS
10 ANOS
15 ANOS

5 ANOS
50 ANOS
500 ANOS

4,5 ANOS
45 ANOS
450 ANOS

50-100 ANOS
100-200 ANOS
200-1000 ANOS

FRALDAS 
DESCARTÁVEIS:

LATAS DE AÇO 
ESTANHADO:

SACOS PLÁSTICOS

QUANTO TEMPO LEVA PARA SE DECOMPOR:

PAPEL TOALHA: ~2-4 SEMANAS
CASCA DE BANANA: 3-4 SEMANAS
SACO DE PAPEL: ~1 MÊS
JORNAL: ~1,5 MESES
MIOLO DE MAÇÃ: ~2 MESES
CARTÃO: ~2 MESES
LUVA DE ALGODÃO: ~3 MESES
CASCAS DE LARANJA: ~6 MESES
MADEIRA COMPENSADA: 1-3 ANOS
MEIA DE LÃ: ~1-5 ANOS
CAIXAS DE LEITE: ~5 ANOS

BITUCAS DE CIGARRO: ~10-12 ANOS
SAPATOS DE COURO: ~25-40 ANOS
LATA DE AÇO ESTANHADO: ~50 ANOS
COPOS DE ISOPOR: ~50 ANOS
SOLA DE BORRACHA: ~50-80 ANOS
RECIPIENTES DE PLÁSTICO: ~50-80 ANOS
LATA DE ALUMÍNIO: ~200-500 ANOS
GARRAFAS PLÁSTICAS: ~450 ANOS
FRALDAS DESCARTÁVEIS: ~550 ANOS
LINHA DE PESCA: ~600 ANOS
SACOS DE PLÁSTICO: ~ 200-1000 ANOS

14



SEMANA 4

1. Guia para o facilitador
A ideia principal

• Temos a redenção em Cristo. Isso inclui a nossa relação com a 
criação. Agora, podemos revelar o valor do plástico em vez de 
descartá-lo como resíduos.

Resultados da aprendizagem
Nesta lição, os alunos vão

• Examinar a nossa própria pegada de plástico.
• Investigar o princípio da redenção.
• Aplicar o princípio da redenção à forma como usamos o 

plástico.

Materiais necessários
• Texto da Sagada Escritura: Colossenses 1,19-20
• Leia o tema da semana 4 do kit de ferramentas de treinamento
• Laptop, alto-falante, projetor e apresentação de PowerPoint 

para a semana 4
• Vídeos baixados:

 https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc
 https://www.youtube.com/watch?v=RI5lmb3hygQ&t=10s

•  Cópias do gráfico Pegada de Plástico para todos os 
participantes.

• Cópias da Apostila de Segregação de Resíduos para cada 
participante.

 
2. Devoção e atividades 
Abertura
Assista ao vídeo da metamorfose da borboleta:
https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc

Discuta em grupo:
• O que mais você achou mais importante neste vídeo?
• Qual é o segredo dessa transformação? (a lagarta tem que 

morrer)
• De que forma isso é uma ilustração da obra de Deus em nós? 

(Cristo morreu por nós).
• Como poderia haver uma metamorfose para os resíduos de 

plástico?

Lição apropriada
Descubra a Palavra:
“Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e 
por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que 
estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo 
seu sangue derramado na cruz”. (Col 1,19-20 NVI-PT).

TRANSFORMAÇÃO AGORA - A BOA NOTÍCIA PARA 
VOCÊ E PARA A NATUREZA

Jesus foi Deus em forma humana, e ele se tornou o 
modelo perfeito do ser humano, convidando-nos a 
sermos reconciliados através dele. Seu objetivo era 
trazer a humanidade de volta a Deus e a uma vida 
reconciliada que fosse boa e devidamente ordenada. 
Este objetivo lhe custou tudo, inclusive o sofrimento da 
cruz e a morte.

Graças a isso, temos a chance de voltar para Deus e 
começar uma vida nova e melhor. Essa vida melhor 
também nos promete a paz, paz com Deus, consigo 
mesmo, com os outros e com a criação. Isto é 
manifestado através de Cristo que reconciliou “todas as 
coisas”.

“Todas as coisas” significa tudo. Isso significa que você 
tem paz com quem você é,  paz com seus pais, paz 
com as pessoas que você não gosta, seus professores 
e com todos, mas isso também significa que  você vai 
se certificar de que outras espécies possam viver e os 
ecossistemas que sustentam a vida possam funcionar 
também. Uma forma concreta de viver esta paz são 
as nossas relações com o plástico. Como será essa 
reconciliação para o plástico que usamos?

Vamos falar um pouco mais sobre isso.

O QUADRO PARA ISSO É CHAMADO DE 
SISTEMA DAS “5 R” 
Quais são os “5 R”s?

• Repensar: precisamos de tudo este plástico? 
Existem maneiras melhores?

• Reduzir: evite bens com embalagens plásticas!
• Recusar: não aceite o plástico de um único uso, 

como canudos e talheres plásticos.
• Reutilizar: seja criativo no uso de garrafas ou 

embalagens como recipientes ou arte.
• Reciclar: grande quantidade do plástico é reciclável 

e pode ser convertido em novos produtos.

VAMOS DISCUTIR CADA UM EM DETALHE
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REDUZIR:
As tartarugas não são capazes de discernir a diferença entre um balão de plástico e uma água-viva, elas pensam que é comida. Isto é muito 
perigoso para elas e põe em perigo as suas vidas. Precisamos reduzir nossa pegada de plástico através do nosso comportamento. 

Aqui estão alguns passos para ajudá-lo.

• Se de alguma forma soltar balões é divertido, não é divertido para o oceano, porque este é o lugar onde a maioria das vezes estes 
terminam.

• Muitas vezes os cosméticos e artigos de higiene contêm microcomponentes. Se você vê algum destes na lista de ingredientes: polietileno 
(PE), polipropileno (PP) polietileno tereftalato (PET) ou metilo metacrilato (PMMA), não os compre, eles são perigosos.

• As roupas sintéticas também liberam microfibras, quando são lavadas. Você pode usar um coletor de microfibra ou um saco de lavanderia 
em sua máquina de lavar roupa para impedi-los de entrar no oceano.

PLASTIC BAGS

STRAWS

PLASTIC CUTLERY

SINGLE CONDIMENT
SACHETS

CUPS & BOTTLES

FOAM CONTAINER

REPENSAR

RECUSAR

Muitos artigos plásticos são embalados e os usamos somente por um curto período de tempo antes de jogá-los fora. Isso é chamado de 
“plástico de uso único”. Muitos itens não são prejudiciais e são melhores ao longo prazo: por exemplo, comer uma maçã em vez de beber uma 
embalagem individual de suco de maçã ou usar uma escova de dentes de bambu em vez de uma de plástico.

Tanto quanto for possível, recuse o plástico de único uso e o plástico descartável. Você sempre pode dizer: Não, muito obrigado!

SACOLAS PLÁSTICAS

CANUDOS

TALHERES DE PLÁSTICO

SACHÊS INDIVIDUAIS

DE CONDIMENTOS

COPOS E BOTELHAS

RECIPIENTES DE ISOPOR 

PARA ALIMENTOS
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RECICLAR:
A reciclagem é uma boa ideia e tem de ser reforçada, uma vez que apenas 9% de todo o plástico é reciclado. Isso não é muito e precisa mudar. 
É importante conhecer os diferentes tipos de plástico e quais tipos podem ou não ser reciclados em suas lixeiras de reciclagem. Nós temos 
uma lista para você que irá ajudá-lo a segregar seus resíduos em casa. Lembre-se que a melhor solução é evitar o plástico de uso único.

Plástico transformado
Aqui está uma poderosa história do Haiti, que mostra como os resíduos de plástico se converteram em uma garrafa que mudou a vida de 
muitas pessoas. Ela ajuda a limpar os oceanos e dá renda para os pobres:
Assista aqui: https://www.youtube.com/watch?v=RI5lmb3hygQ&t=10s

Discuta os seguintes pontos com o grupo:

• Qual vocês acham que é a mensagem principal do vídeo?
• Que sentimentos evocam em vocês?
• Quais são os princípios de transformação do plástico que podemos ver?
• Com que ações em casa, na família e na escola podem aplicar esses princípios?

Encerramento
Hoje, vamos fechar com duas lições de casa. Primeiro, queremos pedir-lhe para rastrear sua pegada de plástico e temos uma folha de coleta 
de plástico para você, que vamos explicar a continuação. Em segundo lugar, queremos que você fale com sua família sobre separar os resíduos 
em casa. Temos um folheto que ensinará você e sua família a separar seus resíduos corretamente.

REUTILIZAR16: 
Maneiras criativas para reutilizar o plástico:

Você pode encontrar muitas maneiras para usar o plástico que você tem em casa de forma criativa. Há tantas maneiras para você usá-lo e criar 
itens de plástico úteis e bonitos. Você pode mesmo poupar dinheiro, pois não terá que comprar artigos, que você pode fazer por si mesmo. É 
possível encontrar muitas ideias na internet, como no Karma Streams. Confira sua página:  https://mykarmastream.com/15-awesome-ways-
to-reuse-plastic-bottles/  

Listamos algumas ideias para você:

• Copos de suco ou potes de iogurte feitos de plástico - você pode usá-los como vasos de flores ou recipientes para armazenamento.
• Recipientes plásticos duros – você pode poupar dinheiro usando-os como lancheira.
• Garrafas de plástico - podem ser reutilizadas como garrafas de água. Você também pode cortá-las ao meio e usá-las como recipientes 

para lápis ou como vasos de flores também.
• Sacolas de plástico - como alguns sacos de plástico são feitos de material forte, você pode reutilizá-los como sacos de compras ou para 

armazenamento. Você também pode trançá-los para fazer pulseiras e outros itens.
• Brinquedos plásticos - você pôde ter em casa alguns brinquedos que ninguém usa; pode vendê-los online ou simplesmente doá-los.
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Se você deseja saber o peso de todo o plástico que você usa, coloque todo o plástico em um grande saco de lixo, coloque-o em uma 
escala de pesagem no final da semana e anote o peso na parte inferior do gráfico. Em seguida, calcule o peso para todo o ano (o peso 
semanal x 52). Por favor, traga o gráfico para a próxima sessão. Calcularemos o peso total de nossa pegada de plástico anual como 
grupo.

ITEM

PLASTIC CUPS

PLASTIC BAGS

PLASTIC STRAWS

PLASTIC BOTTLES

CANDY & SNACK 
WRAPPERS

STYROFOAM 
CONTAINERS

PLASTIC FOOD 
PACKAGING

ALL OTHER 
PLASTIC ITEMS
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Pegada de Plástico17 
Todos os dias da próxima semana, separe todos os resíduos de plástico que você produz e preencha a tabela cada dia. Para saber a quantidade 
mensal, divida o total semanal por 7 e, em seguida, multiplique por 30. Para calcular o número anual, multiplique o total semanal por 52.
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POTES DE 
PLÁSTICO

SACOLAS DE 
PLÁSTICO

CANUDOS DE 
PLÁSTICO 

GARRAFAS DE 
PLÁSTICO

EMBALAGEM DE 
BALAS

RECIPIENTES DE 
ISOPOR

COPOS DE SUCO OU 
BEBIDAS QUIENTES

EMBALAGEM 
PLÁSTICA DE 
ALIMENTOS 
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CATEGORIES FOR WASTE SEGREGATION:

BIODEGRADABLE WASTE
•  COFFEE POWDER WASTE

•  EGG SHELLS

•  FOOD LEFTOVERS

•  FRUITS & FRUIT PEELS

•  FLOWERS

•  FISH

•  GREENS

•  CORN HUSK, SILK AND STEM

•  ROTTEN FRUITS

•  VEGETABLE PEELS

•  VEGETABLE WASTES

•  TEA POWDER WASTE

•  TENDER COCONUT

•  TISSUE PAPER

RECYCLABLE WASTE
•  ALUMINUM FOILS

•  BROCHURES

•  CARTOON BOX

•  GIFT WRAPPING PAPER

•  GLASS AND BOTTLES

•  METALS AND METAL OBJECTS

•  PAPER, BOOKS, MAGAZINES

•  PAMPHLETS

•  PLASTIC BOTTLES, CONTAINERS
    AND PACKAGING

•  PRINTOUTS

•  RUBBER

•  CARDBOARD

•  TICKETS

•  TIN

RESIDUAL WASTE
•  CDS

•  SPONGE

•  TETRA PACKS

•  TOYS AND DOLLS

•  SNACKS PACKETS

•  SWEEPING DUST

•  DRAIN SLIT

•  ASHES

•  BROKEN GLASS

•  DISPOSABLE DIAPERS

•  BATHROOM CLEANING BRUSH

•  SANITARY NAPKINS

•  HUMAN HAIR / NAILS

•  WAXING STRIPS

•  SOILED COTTON

•  USED COSMETICS

•  COTTON EAR BUDS

Diretrizes de segregação de resíduos
Lógica: 80% dos nossos resíduos podem ser reduzidos, reutilizados e reciclados em vez de irem para o aterro.

Objetivos:

• Minimizar o lixo, por exemplo, comprando itens com menos embalagens e armazenando os itens corretamente para que eles não 
apodreçam.

• Reutilizar itens ou reutilizá-los em vez de comprar novos, por exemplo, usando baldes de tinta como vasos de flores.
• Reciclar ou transformar os resíduos em compostagem.
• Aproximadamente 50% dos nossos resíduos domésticos são resíduos de cozinha que podem ser compostados para se tornarem 

fertilizantes orgânicos. 30% dos nossos resíduos são resíduos recicláveis, incluindo papel, vidro, metal e plástico.
• Isso deixa apenas 20% como resíduos, também chamados de lixo residual.

CATEGORIAS PARA A SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS:

RESÍDUOS BIODEGRADÁVEIS: RESÍDUOS RECICLÁVEIS: LIXO RESIDUAL:
RESÍDUOS DE CAFÉ EM PÓ

CASCAS DE OVOS

SOBRAS DE ALIMENTOS

FRUTAS E CASCAS DE FRUTAS 

FLORES

PEIXE

VEGETAIS

CASCA, CABELO E SABUGO DO MILHO

FRUTAS PODRES

CASCAS DE VEGETAIS

RESÍDUOS VEGETAIS

RESÍDUOS DO PÓ DE CHÁ

COCO MACIO

PAPEL DE TECIDO

FOLHAS DE ALUMÍNIO

FOLHETOS

CAIXA DE PAPELÃO

PAPEL DE EMBRULHO DE PRESENTES

VIDRO E GARRAFAS

METAIS E OBJETOS METÁLICOS

PAPEL, LIVROS, REVISTAS

PANFLETOS

GARRAFAS, RECIPIENTES E 

EMBALAGENS DE PLÁSTICO

IMPRESSÕES

BORRACHA

PAPELÃO

BILHETES

LATAS

CDS

ESPONJAS

TETRA PAKS

BRINQUEDOS E BONECAS

PACOTES DE PETISCOS

POEIRA

LODO DE DRENAGEM

CINZAS

VIDRO QUEBRADO

FRALDAS DESCARTÁVEIS

ESCOVA DE LIMPEZA DO BANHEIRO

GUARDANAPOS SANITÁRIOS

CABELO E UNHAS HUMANAS

BANDAS DEPILATÓRIAS

ALGODÃO SUJO

COSMÉTICOS USADOS

COTONETES DE ALGODÃO
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SEMANA 5

1. Guia para o facilitador
A ideia principal

• Deus quer que vivamos em harmonia com Ele, com nós mesmos, 
com os outros e com criação, para criar paz e crescimento 
contínuo. Isso é chamado de Shalom na Bíblia. Shalom em nosso 
uso do plástico traz transformação e cura para a nossa terra. 

Resultados da aprendizagem
Nesta aula, os alunos vão

• Entender o conceito de Shalom e suas aplicações na vida.
• Comparar o quadro do modelo econômico circular com o linear.
• Examinar como a administração de resíduos deve ser 

transformada.
• Criar oportunidades para revelar o valor do seu próprio uso de 

plástico para mostrar o Shalom.

Materiais necessários
• A passagem para a Sagrada Escritura para esta semana é Isaías 

65,17-25.
• Lembre os alunos durante a semana para que calculem sua 

pegada de plástico e o seu peso total, e para que tragam o papel 
para a sessão.

• Materiais para o Jogo Linear vs Circular.
• Leia o material para a quinta semana do Kit de Treinamento.
• Laptop, projetor e apresentação de PowerPoint para a Semana 5.
• Flipchart e marcadores.
• Uma bola de tênis (ou equivalente) para cada 15 alunos (15/ 1 

bola. 30/2 bolas...)

2. Devoção e atividades 
Abertura
Revisão da pegada plástica
Lembre os participantes de trazerem seus gráficos da pegada 
de plástico para a sessão. Peça a duas pessoas que abram suas 
calculadoras em seus telefones e adicionem todos os totais de peso 
de plástico de cada participante. (Os dois cálculos devem ser iguais).  
Escreva o número total de peso de plástico para todo o grupo no 
quadro branco ou no flipchart.

• Pergunte a todos se ficaram surpresos?
• Esperavam mais ou menos?

Linear vs circular
Descubra a Palavra:
Há duas maneiras de produzir bens. Uma delas é linear, baseada em 
um modelo de produzir, usar e descartar. O outro é circular. Vamos 
falar mais sobre estes em breve, mas para ilustrar a diferença, vamos 
jogar um pequeno jogo.

PLÁSTICO NO CÉU? - COMO A POLUIÇÃO SERÁ 
CONCLUÍDA

20



Aqui está o que precisamos (prepare tudo com antecedência)
Espaço para as equipes se movimentarem.

• 2 grandes caixas de papelão por equipe (uma para ‘recursos’ e 
outra para resíduos’).

• Plástico limpo recuperado e cortado em pedaços (o suficiente 
para encher uma grande caixa por equipe).

• Pequenas caixas vazias (5 por equipe), por exemplo, lancheiras 
ou potes de sorvete recuperados

Funciona da seguinte forma:
1. Divida o grupo em equipes de 4 ou mais pessoas.
2. Algumas equipes são ‘Lineares’ e ficarão de pé em fila. No 

início da fila está o ‘Líder de Produção’. No final da fila estão o 
‘Finalizador de Produção’ e o ‘Registrador de Produção’.

3. Outras equipes são ‘Circulares’ e formam um círculo.  No 
‘início’ do círculo está o ‘Líder de Produção’ e o ‘Finalizador de 
Produção’ e o ‘Registrador de Produção’ estão no ‘fim’ (ou seja, 
ao lado do ‘Líder de Produção’).  

4. Todos os outros membros da equipe estão em uma fila ou 
círculo entre o início e o fim.

5. No início da fila ou círculo há uma grande caixa de papelão 
de recursos (pedaços de plástico).  Cada finalizador de 
produção tem quatro das lancheiras. O Líder de Produção 
inicia o jogo com uma das lancheiras e enche-a de plástico 
da caixa de recursos. Em seguida passa a lancheira ao longo 
da “linha de produção” até o Finalizador de produção e cada 
vez que uma lancheira completa chega ao fim, o Registrador 
de produção leva a contagem. As lancheiras só podem viajar 
em uma direção ao longo da linha. Para as equipes lineares, 
o Finalizador de produção terá de esvaziar os recursos na 
caixa de resíduos antes de enviar uma lancheira vazia de volta 
através da linha até o início. A equipe circular será capaz de 
esvaziar os recursos de volta para a caixa de recursos e passar 
a caixa diretamente para o Líder de Produção.

6. Defina um período de tempo para contar o máximo número 
possível de ‘Produtos’ terminados.

7. No final do jogo, os alunos examinam: a diferença na quantidade 
de resíduos entre equipes lineares e circulares; a diferença 
na quantidade de recursos que cada equipe deixou – alguma 
equipe ficou sem recursos? A diferença no número de produtos 
terminados deve ser registrada.

Opção:

Nomeie um ou mais ‘Controladores de Qualidade’ independentes 
que andam entre as equipes e garantem que todos os produtos 
“terminados” cumprem com o padrão de qualidade, por exemplo, 
que as lancheiras fiquem cheias com plástico.

Discuta como grupo:

• Qual é a diferença que vocês observam entre os dois sistemas?
• Qual é a diferença na forma como os recursos são usados?
• Como se criam resíduos de forma diferente?
• Que sistema é mais sustentável a longo prazo?

Lição
Descubra a palavra: Shalom
Leia o seguinte texto:

Discussão em grupos pequenos:
• Divida o grupo em pequenos grupos de 4 a 5 participantes cada 

um.
• Dê a cada grupo uma folha de flipchart e um marcador.
• Cada grupo define um líder e um secretário.
• Em seguida, durante 15 minutos, discutem as seguintes 

perguntas em seus grupos:
 Peça a cada participante que compartilhe que parte do   
 texto chamou mais a sua atenção.
 Que mensagem levam consigo?
 O que os faz desejarem assumir esta mensagem em sua  
 vida?
 Como poderíamos nós, como grupo, aplicar esta   
 mensagem?

• Permita que alguns grupos exponham suas respostas para 
todos.

O texto ilustra o conceito de Shalom. Literalmente, Shalom significa 
paz, mas tem um significado muito mais profundo do que a ausência 
de guerra ou conflito.

“Pois vejam! Criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não 

serão lembradas. Jamais virão à mente! Alegrem-se, porém, e regozijem-

se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo, 

e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo 

terei prazer; nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. 

“Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso 

que não complete os seus anos de idade; quem morrer aos cem anos 

ainda será jovem, e quem não chegar aos cem será maldito. Construirão 

casas e nelas habitarão; plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não 

construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros 

comerem. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores; os meus 

escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, 

nem gerarão filhos para a infelicidade; pois serão um povo abençoado 

pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu 

responderei; ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro 

comerão juntos, e o leão comerá feno, como o boi, mas o pó será a comida 

da serpente. Não farão nem mal nem destruição em todo o meu santo 

monte”, diz o Senhor”. (Is 65,17-25 NVI-PT).
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Amy Sherman reproduzindo Cornelius Plantinga Jr.

 (Kingdom Calling, 2011):

[Shalom é] o tecido que une Deus, os seres humanos, e a criação 
toda na justiça, na realização, e no prazer.... Chamamos-lhe paz, 
mas significa muito mais do que mera paz de espírito ou cessar-
fogo entre inimigos. Na Bíblia shalom significa florescimento 
universal, totalidade e prazer. (pp. 33-34).

É o entendimento de que todos os nossos relacionamentos estão 
em harmonia e estão florescendo. Estes incluem as relações 
com Deus, consigo mesmo, com os outros e com a criação, como 
podemos ver no texto.

Como cristãos, somos convidados a viver em Shalom em 
todos os aspectos da vida. Isso também se aplica ao nosso 

Linear versus circular

Os ciclos de vida circulares mostram o princípio de Shalom.
Lembre-se que não há desperdício na natureza, ela só continua se 
desenvolvendo. Tudo é reabastecido através de ciclos. 
Aqui temos uma breve explicação.

Vamos começar com o ciclo da água18:

A água evapora sobre o oceano e em seguida forma nuvens e chuvas 
sobre a terra. Através dos rios, a água chega até formar o mar. Não 
haveria vegetação e vida sem esses ciclos.

comportamento como consumidores e à forma como 
administramos nossa economia.

22



TAKE MAKE USE DISPOSE

TAKE MAKE USE DISPOSE

Outro ciclo que nos ajuda a prosperar é o ciclo de 

compostagem 19:

A matéria biológica morre e, através de bactérias e 
insetos, se transforma em novos nutrientes. Esses 
nutrientes novos alimentam as plantas para produzir a 
matéria biológica nova.

Não há desperdício nesses ciclos, essa é a economia 
de Deus. Somos chamados a imitar esse princípio de 
circularidade, e a nossa economia deveria funcionar da 
mesma maneira.

Nosso modo linear atual20:

No entanto, a realidade é diferente. Como no nosso jogo no início, a nossa economia funciona de forma linear.

O sistema linear produz resíduos e estraga recursos. Como vivemos em um planeta com recursos limitados, este modelo é limitado, pois um 
dia vamos chegar ao ponto onde os recursos vão acabar.

Em oposição ao modelo linear está o modelo circular. Ele reabastece os recursos e os resíduos são reduzidos significativamente.

TOMA PRODUZ UTILIZA DESCARTA
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O modelo econômico circular21: 

Os círculos pequenos: aplicando princípios circulares em nossas casas, onde você e 
sua família reusam e reciclam todo o seu plástico.

O círculo grande: as empresas projetam e produzem produtos onde a maioria das 
peças podem ser reutilizadas e recicladas.

Na semana passada, olhamos para o vídeo do Haiti e da garrafa da Shell. É um grande 
exemplo do impacto que o uso circular do plástico pode ter.

Aqui temos alguns resultados desse programa:

Programa da garrafa de Plástico Social da Shell

Em 2017, a Shell fez uma parceria com o Plastic Bank para coletar e reciclar quase 1.2 
milhões de quilogramas de resíduos plásticos no Haiti.

Para realizar este feito, a Shell projetou uma garrafa de água reutilizável, 
comprometendo-se a financiar a recuperação de 1.81 quilos (4 libras) de plástico para 
cada garrafa vendida. 500 mil garrafas de plástico social foram produzidas e vendidas 
em lojas de varejo na Holanda e no Reino Unido.

Os coletores no Haiti foram pagos com o preço premium de Plástico Social da Shell, 
acima do valor de mercado de plástico, proporcionando uma renda estável e digna 
para centenas de coletores e suas famílias. E mais de 1 milhão de quilos de plástico 
foram coletados!  

Encerramento

Círculo de reflexão:

• Faça que todo o grupo forme um círculo, sentados ou em pé (para grupos de mais 
de 15 pessoas, forme mais círculos).

• Cada participante compartilha algo aprendido na lição de hoje que pode mudar a 
sua vida.

• Começa aquele a quem você joga a bola.
• Cada pessoa escolhe outro a quem jogar a bola depois de compartilhar.
• Termine com uma oração.

TAKE MAKE USE DISPOSE

TAKE MAKE USE DISPOSE
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SEMANA 6:

1. Guia para o facilitador
A ideia principal

• Jesus veio até nós para trazer a Boa Nova. Como seus 
seguidores, somos convidados a ser seus embaixadores. Somos 
embaixadores da Shalom, o que significa que promovemos e 
defendemos a revelação do valor do plástico através de nossas 
vidas.

Resultados da aprendizagem
Nesta lição, os alunos

• Revisarão o conteúdo das aulas anteriores.
• Examinarão o conceito de serem embaixadores.
• Terão atividades projetadas e planejadas para revelar o valor 

do plástico em sua comunidade.

Materiais necessários
• Todos os materiais para o jogo de perguntas “Jeopardy!” 
• Texto da Sagrada Escritura: 2 Coríntios 5,20.
• Ideias para formar o Clube de Embaixadores Rebeldes do 

Plástico.
• Leia a seção do kit de ferramentas de ação sobre como se 

organizar e como executar uma auditoria de resíduos.
• Certificados de conclusão do programa para todos os 

participantes.
 
2. Reflexão bíblica e atividades
Abertura
Jogo Jeopardy!

• Use as instruções do jogo no final desta sessão.
• Tenha alguns pequenos presentes para a equipe vencedora 

(livres de resíduos, se for possível).

Lição
Aprendemos muito sobre plástico, sobre o Plastic Bank, e como 
revelar o valor do plástico através da forma como consumimos e 
tratamos nossos resíduos.

Não basta apenas sabermos estas coisas, temos também a tarefa 
de sermos embaixadores deste conhecimento e transmiti-lo, e 
mobilizar a igreja toda e até mesmo toda a comunidade.

Descobrindo a Palavra:
“Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse 
fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes 
suplicamos: Reconciliem-se com Deus”. (2Cor 5,20 NVI-PT)

Paulo escreve na Segunda Carta aos Coríntios que somos chamados 
a sermos embaixadores de Deus. Isso inclui também a defesa de um 
estilo de vida que revela o valor do plástico e promove que sejamos 
bons administradores da criação.

Uma parte da nossa parceria com o Plastic Bank implica 
promovermos um Programa de Embaixadores, com o qual 

AGORA É COM VOCÊ - REBELDES DO PLÁSTICO 
MUDANDO O MUNDO

animamos e envolvemos a nossa comunidade para nos unirmos 
no seguimento de Cristo e darmos um bom testemunho sobre 
como lidar com os nossos resíduos plásticos de uma forma 
transformadora.

Portanto, agora estamos planejando as próximas atividades. Aqui 
estão algumas possibilidades para manter o grupo envolvido:

Formar um Clube de Embaixadores Rebeldes de Plástico (CERP)
RESUMO
Um Clube de Embaixadores Rebeldes de Plástico pode ser uma 
ótima maneira de trabalhar com um grupo de jovens interessados 
e ensinar-lhes mais sobre o plástico social de uma forma prática e 
divertida. Os projetos podem ser usados para educar os próprios 
CERPSs ou para educar uma comunidade mais ampla (outros 
alunos, funcionários da escola, pais, vizinhos).

MÉTODO
• Identifique um patrocinador adulto (professor ou pai) e outros 

voluntários adultos.
• Determine a faixa etária dos membros do Clube CERP. Os 

alunos podem ter todas as idades ou o clube pode apontar aos 
alunos segundo a série à qual pertencem.

• Marque um dia e hora para as reuniões. Alguns clubes se 
reúnem durante o almoço uma ou duas vezes por mês e outros 
se encontram depois do horário escolar.   

• Use as atividades listadas nesta lição para ajudar a planejar 
“reuniões divertidas” e projetos para o Clube CERP.

• Tire fotos divertidas para documentar o sucesso do Clube CERP.

Concurso de criação de cartazes 
Tempo: escolha a duração do concurso.

RESUMO
O Clube CERP pode planejar um concurso de cartazes para incentivar 
outros jovens a mostrar seu talento artístico e seu compromisso 
com o meio ambiente, participando de um concurso de cartazes 
sobre reciclagem ou reutilização.

MÉTODO
Faça que o Clube CERP planeje o concurso.

Os seguintes pontos podem ser considerados:
Prêmios:  
A seguir estão algumas ideias para recompensar os vencedores: 
exibir os cartazes vencedores na escola, na biblioteca local, no edifício 
municipal ou em uma empresa local, apresentar 12 vencedores no 
calendário do próximo ano, entregar aos vencedores uma cópia de 
suas obras de arte em uma moldura feita de material reciclado.

Participantes: Todos os jovens da paróquia ou igreja serão elegíveis? 
ou os jovens de toda a comunidade?

Requisitos do cartaz: os cartazes criados pelos jovens devem ser 
originais, obras feitas totalmente por eles. Personagens ou clip-
art protegidos por direitos autorais (como Super-homem) não 
serão aceitos. 

Materiais: considere estabelecer regras sobre o tamanho dos 
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cartazes, materiais e estilos a serem usados, etc. Se os cartazes 
vencedores serão exibidos ou emoldurados, defina o tamanho e o 
leiaute para atender às necessidades da exibição.

O seguinte é um exemplo de regras que você pode definir:
Os jovens podem usar uma variedade de materiais e estilos, tais como 
aquarela, caneta e tinta, lápis de cera, giz, marcadores, computação 
gráfica, etc. As cores mais brilhantes se mostram melhor, marcas 
leves de lápis não vão aparecer. Anime os participantes a incorporar 
materiais reciclados ou recicláveis em suas criações.

NOTA: se os participantes incorporarem materiais recicláveis em 
suas obras, a profundidade deve estar restrita a meia polegada 
(1.25cm).  

Tamanho e leiaute: mínimo: 21cm x 28cm (8 1/2” x 11”)
Máximo: 28cm x 43cm (11” x 17”).

SOMENTE LAYOUT DE PAISAGEM

TEMAS
O concurso de cartazes terá um tema? A seguir estão alguns 
exemplos a serem considerados:

• Plástico oceânico
• Reciclagem de plástico
• Uma comunidade livre de resíduos

Decida quem será o júri e quais serão os critérios para vencer.

3. Mês ou semana do Rebelde do plástico 
RESUMO
Reconheça o Rebelde Plástico da semana ou do mês. Os membros 
que fizeram a diferença fazendo algo para ajudar a reduzir os 
resíduos de plástico podem ser nomeados por outros membros, 
pelos líderes da igreja e pelos pais.

MÉTODO
Faça que o Clube CERP planeje o concurso.

Os seguintes pontos podem ser considerados:
Processo de nomeação: existe um formulário de nomeação a ser 
preenchido e enviado? Para quem serão enviadas as nomeações?

Processo de seleção: com que frequência serão anunciados os 
vencedores (semanalmente, mensalmente, etc.)? Os nomeados 
serão agrupados por idade ou serão considerados todos juntos? 
Quem elegerá os vencedores? O Pastor/Sacerdote? O Clube CERP? 

Reconhecimento: os vencedores serão reconhecidos através de 
um anúncio na igreja?  Em um quadro de avisos? Será comunicado 
à toda a comunidade eclesial (notificação enviada aos pais, 
reconhecimento em um jornal local)?

Prêmio: Existe um prêmio para o Rebelde do Plástico da Semana 
ou do Mês?Um certificado, uma fita ou troféu?
O Clube CERP pode fazer um troféu de lixo ou de itens reciclados 
que pode passar de vencedor para vencedor.

4. Campanha do Rebelde do Plástico24

RESUMO
Faça com que o Club CERP escolha e coordene uma campanha em 
toda a paróquia, igreja ou comunidade para torná-la mais verde. 
Esta poderia ser uma campanha de arrecadação de garrafas, ou 
qualquer outra ideia de zero resíduos para reduzir o desperdício e 
recuperar recursos.

MÉTODO
• Selecione um objetivo (melhorar a reciclagem, programa para 

usar ambos os lados do papel antes da reciclagem, desligar os 
carros que esperam na escola, não usar garrafas plásticas de 
água, etc.).

• Obtenha dados básicos. Conheça o que a escola já está fazendo 
antes de começar.

• Trabalhem em conjunto para decidir o que fará a diferença e 
que medidas devem ser tomadas.

• Divulgue a campanha, faça cartazes, anúncios, sinais e muito mais.
• Tire fotos durante todo o processo.
• Procure medir o impacto da campanha.
• Divulgue e celebre os resultados.

5. Concursos de vídeo 
RESUMO
Faça que Clube CERP planeje e produza um vídeo sobre como 
reciclar plástico. Este vídeo pode ser mostrado em todas as salas 
de aula ou em toda a igreja para ajudar a educar a todos sobre a 
importância da reciclagem e como pode ser fácil fazê-la.

MÉTODO
Faça que o Clube CERP crie um vídeo para educar os outros sobre 
como revelar o valor do plástico na igreja ou em casa. O Clube 
CERP pode escrever o roteiro, selecionar atores, preparar o palco e 
criar uma maneira divertida de educar os outros. Pode ser possível 
conseguir que um estudante do ensino fundamental ou do ensino 
médio seja o cinegrafista do seu projeto.

Outras coisas e ideias que você pode implementar:
• Limpar uma praia ou uma comunidade.
• Visitar uma fábrica de reciclagem.
• Solicitar permissão na sua escola para fazer uma apresentação 

aos alunos.
• Organizar de forma criativa, para toda a igreja ou paróquia, 

uma atividade chamada: Domingo do Plástico Social.

Encerramento (este é um momento para comemorar, pois o seu 
grupo viveu umas notáveis seis semanas e agora vai ajudar a mudar 
o mundo).

Cerimônia de premiação:
• Tenha certificados prontos para cada participante.
• Faça que o sacerdote ou outro líder da igreja entregue os 

certificados a todos os participantes e os felicite pelo sucesso 
alcançado no programa.

• Anuncie a próxima reunião do Clube CERP e crie com os 
membros um grupo de Facebook ou em outra mídia social para 
trocar atualizações e notícias.

• Peça ao padre ou pastor que faça uma oração ou bênção sobre 
todo o grupo.
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Jogo de perguntas e respostas ao estilo Jeopardy! 26

Objetivos: Aumentar o conhecimento dos jovens sobre conceitos 
simples e avaliar seu domínio do tema.

Idades:  Ensino Fundamental para cima.

Materiais: Para desenhar a placa de jogo e o placar, folhas grandes 
de papel (papel de flipchart, papel de embrulho, cartolina, etc.) ou 
o quadro-negro, uma parede, ou mesmo uma calçada; marcadores 
ou giz, papel e utensílios para a escrita das perguntas e respostas 
(para o seu uso).

Tempo:  30-45 minutos, dependendo da duração da discussão.

Procedimento:
Jeopardy! é um jogo popular na televisão americana em que os 
concorrentes recebem uma resposta, e eles têm que adivinhar a 
pergunta. Normalmente, há quatro ou cinco colunas, cada uma 
com um assunto diferente dentro de um tema geral e cinco linhas. 
A linha superior vale menos, normalmente 10 pontos, e é a resposta 
mais fácil na coluna. As respostas ficam progressivamente mais 
difíceis à medida que você se move para baixo da coluna, até que 
as respostas na linha inferior valem, digamos, 50 pontos. Veja a 
ilustração abaixo.

Esta é uma versão adaptada para grupos de jovens. Para jogar, 
organize os jovens em equipes.
Escolha uma equipe para começar, talvez pedindo a cada equipe 
que adivinhe o número de dedos que você está segurando pelas 
costas. A equipe escolhe uma categoria e uma linha, normalmente, 
a linha mais fácil, sem saber qual é a resposta. Em seguida, você 
lê a resposta para a equipe e se eles acertam a pergunta, são 
premiados com 10 pontos, então você passa para a próxima equipe.

Se a equipe não acerta a pergunta, você passa para equipe seguinte 
e lhes dá uma chance. Se essa equipe acerta a pergunta, recebe 10 
pontos e, em seguida, tem a chance de escolher a próxima categoria 
e ser o primeiro a adivinhar a pergunta certa. Se eles não acertam 
a pergunta, continue com a próxima equipe e assim por diante. 
Se nenhuma equipe acerta a pergunta, leia a pergunta e discuta 
brevemente para que todos a entendam (logo o valor educacional 
do jogo). Continue desta forma até ficar sem perguntas.

Para encerrar o jogo, você pode jogar “Jeopardy Final”. Anote a 
resposta e pergunta finais. Diga às equipes qual é a categoria da 
resposta, mas ainda não fale a resposta. Então, peça a cada equipe 
que decida quanto do seu total de pontos acumulados pretende 
apostar na tentativa para acertar a pergunta final. Em seguida, leia 
a resposta e peça a cada equipe que escreva em silêncio a pergunta. 
Peça-lhes que leiam as suas perguntas. Aqueles que têm a pergunta 
correta podem adicionar a quantidade da sua aposta ao seu total de 
pontos. Aqueles que não acertaram terão que deduzir a quantidade 
que apostaram do seu total de pontos. Esta possibilidade dá às 
equipes mais uma chance de ganhar e faz com que o resultado final 
seja imprevisível, e o jogo, portanto, mais emocionante.
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CATEGORY 1

10 POINTS

20 POINTS

30 POINTS

40 POINTS

50 POINTS

CATEGORY 2

10 POINTS

20 POINTS

30 POINTS

40 POINTS

50 POINTS

CATEGORY 3

10 POINTS

20 POINTS

30 POINTS

40 POINTS

50 POINTS

CATEGORY 4

10 POINTS

20 POINTS

30 POINTS

40 POINTS

50 POINTS

CATEGORY 5

10 POINTS

20 POINTS

30 POINTS

40 POINTS

50 POINTS

Obviamente, você tem a disposição um número ilimitado de 
assuntos e de perguntas e respostas para escolher. Aqui está um 
exemplo, com foco na administração de resíduos sólidos:

Categorias:
CATEGORIA 1: PLASTIC BANK
10 pontos:
Resposta: David Katz
Pergunta: Quem fundou o Plastic Bank?

20 pontos:
Resposta: Haiti
Pergunta: Qual é um país, onde o Plastic Bank coleta o seu plástico?

30 pontos:
Resposta: Plástico Social
Pergunta: Qual é o nome do plástico vendido pelo Plastic Bank?

40 pontos:
Resposta: Dinheiro, luzes LED a energia solar, e mensalidade 
escolar.
Pergunta: O que recebem os coletores no Haiti pela coleta de 
plástico?

50 pontos:
Resposta: Parar o plástico oceânico.
Pergunta: Qual é a visão do Plastic Bank?

CATEGORIA 2: POLUIÇÃO PLÁSTICA
10 pontos:
Resposta: Plástico oceânico
Pergunta: Qual é o nome dos resíduos plásticos que estão no 
oceano?

20 pontos:
Resposta: Microplásticos
Pergunta Qual é o nome das pequenas peças de plástico que 
flutuam no oceano?

30 pontos:
Resposta: 2050
Pergunta: Quando é que o volume de resíduos de plástico no oceano 
será igual ao volume de peixes?

40 pontos:
Resposta: Apenas 9%
Pergunta: Quanto do plástico que usamos está sendo reciclado?

50 pontos:
Resposta: 100 mil tartarugas e mamíferos marinhos por ano.
Resposta: Qual é o número de tartarugas e mamíferos marinhos 
que morrem por causa do plástico oceânico?

CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 CATEGORIA 4 CATEGORIA 5

10 PONTOS

20 PONTOS

30 PONTOS

40 PONTOS

50 PONTOS

10 PONTOS

20 PONTOS

30 PONTOS

40 PONTOS

50 PONTOS

10 PONTOS

20 PONTOS

30 PONTOS

40 PONTOS

50 PONTOS

10 PONTOS

20 PONTOS

30 PONTOS

40 PONTOS

50 PONTOS

10 PONTOS

20 PONTOS

30 PONTOS

40 PONTOS

50 PONTOS
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CATEGORIA 4: ECONOMIA CIRCULAR
10 pontos
Resposta: Toma-Produz-Usa-Descarta
Pergunta: Qual é o fluxo da economia linear?

20 pontos:
Toma-Usa-Recupera-Recicla
Pergunta: Qual é o fluxo da economia circular?

30 pontos:
O modelo da natureza
Pergunta: Em qual modelo se baseia a economia circular?

40 pontos
Resposta: Não desperdiçar recursos
Pergunta: Qual é a maior vantagem da economia circular?

50 pontos:
Resposta: círculo das 6R
Pergunta: Qual é o modelo circular para lidar com resíduos 
plásticos?

CATEGORIA 3: SOLUÇÕES PLÁSTICAS
10 pontos:
Resposta: Repensar, recusar, reduzir, reutilizar, reciclar, recuperar
Pergunta: Qual é o modelo das 6R para reduzir a nossa pegada de 
plástico?

20 pontos:
Resposta: sacolas de plástico, talheres de plástico, canudos, 
recipientes de isopor e sachês de condimentos.
Pergunta: Quais são os itens de plástico que você deve recusar?

30 pontos:
Resposta: Pegada de plástico
Pergunta: Qual é o nome do volume de plástico que consumimos?

40 pontos
Resposta: Fazer do plástico uma moeda.
Pergunta: Qual é a principal estratégia do Plastic Bank para revelar 
o valor do plástico?

50 pontos:
Resposta: Shell
Pergunta: Qual empresa inventou uma garrafa para reciclar 
resíduos plásticos do Haiti?

CATEGORIA 5: FÉ E PLÁSTICO
10 pontos:
Resposta: Pertence a Deus
Pergunta: A quem pertence a criação?

20 pontos:
Resposta: Administradores da criação
Pergunta: Qual é o nosso papel na criação?

30 pontos:
Resposta: falha humana
Pergunta: Qual é a causa da poluição plástica?

40 pontos
Resposta: A redenção através de Jesus Cristo
Pergunta: Como fomos reconciliados para ter uma relação certa 
com a criação?

50 pontos:
Resposta: Shalom
Pergunta: Qual é a visão de Deus para o nosso relacionamento com 
a criação?
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Nós queremos ouvir de você. Entre em contato conosco em interfaith@plasticbank.com 


