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A água, a essência da vida, abençoada por Deus, é 
lar, alimento, mata a sede e garante a limpeza 

física e espiritual.
Só um Ser de grande sabedoria poderia criá-la.



  

Este pequeno planeta, inserido num grande 
universo criado por Deus, ainda carecia de mais 

uma espécie, a humana.
Aquela que teria a bênção de Deus e o privilégio 

de ser agraciada com uma alma.



  

Deus criou o homem e como esse estava só, em Deus criou o homem e como esse estava só, em 
seguida, criou a mulher!seguida, criou a mulher!



  

E pela primeira vez, o ser humano, não respeita a 
Lei de Deus.

Essa passagem é descrito no Antigo 
Testamento, onde Adão e Eva são os 

protagonistas da primeira desobediência.



  

  Nos nossos diasNos nossos dias
1. O ser humano não está respeitando as Leis de 1. O ser humano não está respeitando as Leis de 

Deus.Deus.
2. Como criação, o ser humano não poderia 2. Como criação, o ser humano não poderia 

destruir o que foi criado por Deus.destruir o que foi criado por Deus.
3. A natureza não é uma propriedade humana, 3. A natureza não é uma propriedade humana, 

mas sim do Criador, Deus.mas sim do Criador, Deus.
4. Destruí-la é ferir o coração de Deus, Jesus, 4. Destruí-la é ferir o coração de Deus, Jesus, 

São José, Nossa Senhora etc.São José, Nossa Senhora etc.
5. Será que não está na hora de termos mais Fé, 5. Será que não está na hora de termos mais Fé, 

crer e respeitarmos toda criação.crer e respeitarmos toda criação.



  

A vida é dada por Deus, seja a humana, animal, A vida é dada por Deus, seja a humana, animal, 
vegetal, aquática etc.vegetal, aquática etc.

Apenas Ele pode tirá-la.Apenas Ele pode tirá-la.



  

Usar a vida como alimento é a condição para a Usar a vida como alimento é a condição para a 
sobrevivência, mas a ganância, o egoísmo e o sobrevivência, mas a ganância, o egoísmo e o 

exibicionismo não respeitam esse limite.exibicionismo não respeitam esse limite.



  

Viver é o direito de todo ser vivo!Viver é o direito de todo ser vivo!
Os exemplos vem de Deus, seu Filho Jesus, São Os exemplos vem de Deus, seu Filho Jesus, São 

José, Santa Maria...José, Santa Maria...



  

Não fique parado, preserve o mundo que Não fique parado, preserve o mundo que 
nos foi emprestado por Deus e siga os nos foi emprestado por Deus e siga os 

exemplos da Sagrada família.exemplos da Sagrada família.
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