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Quem nos criou? A Bíblia, Palavra de Deus, conta
como a raça humana começou. Há muito tempo,
Deus criou o primeiro homem e o chamou de Adão.

Deus criou Adão com o pó da terra. Quando Deus
deu o sopro da vida em Adão, ele começou a viver.
Ele estava num lindo jardim, chamado Éden.
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Antes que Deus criasse Adão, Ele criou um mundo
lindo com coisas maravilhosas. Deus criou cada
detalhe, as montanhas e as planícies, as flores
perfumadas e as grandes árvores, os pássaros com
plumas brilhantes e abelhas com seu zumbido,

De fato, Deus criou todas as coisas
que existem – todas.

baleias pulando no oceano
e as vagarosas
lesmas.
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No começo, antes que Deus criasse
todas as coisas, não existia
coisa alguma, a não ser Deus.
Não existiam pessoas,
lugares ou coisas.
Nada. Nem luz,
nem escuridão.
Nada em cima e
nada em baixo.
Não havia ontem e
nem amanhã. Havia
somente Deus, que não
No começo Deus
teve começo. Então
criou os céus e a
Deus entrou em ação.
terra.
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E a terra estava vazia
e sem forma. Havia
escuridão por todo
lado. Então
Deus disse:
"Haja luz."

6

5

E a luz passou a existir. Deus chamou a luz de dia, e
a escuridão de noite. E houve noite e manhã no
primeiro dia.
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No segundo dia, Deus criou as águas dos oceanos,
mares e lagos sob o firmamento. No terceiro dia,
Deus disse, "Haja uma parte seca de terra."
E assim aconteceu.

8

Então Deus criou o sol, a lua e
muitas estrelas, tantas que
ninguém consegue contá-las.
E houve noite e manhã
no quarto dia.

Deus também ordenou que a grama, as flores, a
vegetação e as árvores aparecessem.
E assim aconteceu. E
houve noite e manhã
no terceiro dia.
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Depois disso, Deus falou de novo. Ele ordenou que
a terra tivesse criaturas vivas. Todos os tipos de
animais, insetos e répteis passaram a existir. Os
tremendos elefantes e os castores. Agitados
macacos e crocodilos desajeitados. Insetos
voadores, longas girafas e manhosos gatinhos.
Todo tipo de animal foi criado por Deus naquele dia.

As criaturas do mar, os
peixes e os pássaros foram
os próximos na lista de
Deus. No quinto dia Ele
criou o grande peixe
espada e as pequenas
sardinhas, os avestruzes
e os sabiás. Deus criou
todos os tipos de peixes
para viver na água e todos
os tipos de pássaros para
viver na terra, nos céus
e no mar. E houve noite
e manhã no quinto dia.

E houve noite e manhã no sexto dia.
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Deus criou algo mais no sexto dia, algo muito
especial. Tudoestava pronto para o homem. Havia
comida no campo, animais para servir. E Deus disse,
"Vamos fazer o homem a nossa
imagem. Que ele comande
todas as coisas da terra".
ENTÂO DEUS CRIOU
O HOMEM A SUA
IMAGEM; À SUA
IMAGEM DEUS
O CRIOU ...
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Deus disse à
Adão: "Coma
o quiser do
jardim, mas não
coma da árvore
do bem e do mal.
Se você comer
daquela árvore,
certamente
morrerá."
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E Deus disse: "Não é
bom que o homem fique
sozinho. Eu vou fazer
para ele alguém que o
ajude." Deus trouxe
todas as aves e feras
até Adão.

Adão deu nome a todas
elas. Ele deve ter sido
muito inteligente para
fazer isso. Mas entre
todos os pássaros e
animais domésticos e
selvagens, ninguém era
adequado para Adão.
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Deus fez Adão cair em sono
profundo. Removendo uma costela
dele, Deus fez a mulher, a
partir da costela de Adão.
A mulher que Deus criou
era a companheira
perfeita para Adão.
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Deus criou todas as coisas no sexto dia.
Então Deus abençoou o sétimo dia e criou
o dia de descanso. No Jardim do Éden,
Adão e Eva, sua esposa, obedeciam a
Deus e viviam a perfeita felicidade.
Deus era o Senhor, o Provedor
e Amigo.
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QUANDO DEUS CRIOU TODAS AS COISAS
Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia,
se encontra em
Genesis 1 - 2

'HXVVDEH TXHWHPRVIHLWRVFRLVDVUXLQVTXH
FKDPDPRVGHSHFDGR$SXQLomRSDUDRSHFDGR
p DPRUWH
'HXVDPDWDQWRYRFr TXHHOHHQYLRXVHX~QLFR
ILOKR-HVXVSDUDPRUUHUQDFUX]HSDJDUSHORV
QRVVRVSHFDGRV-HVXVYROWRXDYLYHU HIRLSDUD
VXDFDVDQRSDUDtVR
6HYRFrTXLVHUVHOLYUDUGHVHXVSHFDGRVGLJD
LVVRD'HXV4XHULGR'HXVHXFUHLRTXH-HVXV
PRUUHXSRUPLPHDJRUDYLYHGHQRYR3RUIDYRU
HQWUHHPPLQKDYLGDHSHUGRHPHXVSHFDGRV
SDUDTXHHXSRVVDWHUXPDYLGDQRYDHSRVVD
HVWDUFRP9RFrSDUDVHPSUH$PHP-RmR

"A explicação da tua palavra traz luz."
Salmo 119.130
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