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Quen nos fixo? A Biblia, a Palabra de Deus, conta 
como comezou a raza humana. Hai moito tempo, 
Deus fixo o primeiro home e chamouno Adán. Deus 
fixo a Adán do po da terra. Cando Deus insuflou vida 

a Adán, tivo vida.  Atopouse nun fermoso 
xardín chamado Edén.
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Deus tamén mandou que aparecesen a herba, 
as flores, os arbustos e as árbores. 

E apareceron.  E a noite e 
a mañá foron o 
terceiro día.

E había luz. Deus chamou Día á luz e ás tebras 
Noite. E a noite e a mañá foron escuridade 

estaba o primeiro día.

Ao principio, antes de 
que Deus fixera nada, 
non había nada excepto
Deus. Sen persoas nin
lugares nin cousas. 
Nada. Sen luz nin
escuridade. Non 
arriba nin abaixo. 
Non onte e non mañá. 
Só había Deus que 
non tiña principio. 
Entón Deus actuou!

No principio, Deus creou 
os ceos e a terra.

O segundo día, Deus puxo en orde as augas dos 
océanos, mares e lagos baixo o ceo.  O terceiro 
día, Deus dixo: "Que apareza o seco". E pasou.

E a terra estaba sen 
forma e baleiro. E a 
escuridade estaba na 
cara do abismo. 
Entón Deus 
falou.  "Que 
haxa luz".

Antes de que Deus fixera a Adán, fixo un mundo 
fermoso cheo de cousas marabillosas. Paso a paso 
Deus fixo lugares montañosos e espazos de pradaría, 
flores perfumadas e árbores altas, paxaros de 
plumas brillantes e abellas zumbantes, baleas 
revolcándose e caracois esvaradíos. 

De feito, Deus fixo 
todo o que hai, todo.
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E dixo o Señor Deus: "Non é bo que o home estea 
só. Vou poñerlle un axudante".  Deus trouxo a Adán 
todos os paxaros e animais. Adán púxoos a todos. 
Debeu ser moi intelixente para facelo. 
Pero entre todos os paxaros e 
bestas non había un compañeiro 
axeitado para Adán.

Deus fixo outra cousa no sexto día, algo moi 
especial. Xa estaba todo listo para Man.  Había 
comida no campo e animais para servilo. E dixo 
Deus: "Fagamos o home á nosa imaxe. Que sexa 
o señor de todo o que hai na 
terra". ASÍ DEUS CREO O 
HOME NA SÚA PROPIA 
IMAXE; A IMAXE DE 
DEUS CREOUNO...

As criaturas mariñas e os 
peixes e as aves foron os 
seguintes na lista de Deus. 
O quinto día fixo grandes 
peixes espada e sardiñas 
minúsculas, avestruces de 
patas longas e alegres 
colibríes. Deus fixo todo 
tipo de peixes para encher 
as augas da terra e toda 
clase de paxaros para gozar 
da terra, do mar e do ceo. 
E a noite e a mañá foron 
o quinto día.

Deus falou con Adán. 
"Come do xardín o 
que queiras.  Pero non 
comas da árbore do 
coñecemento do ben e 
do mal. Se comes desa 
árbore, seguramente 
morrerás".

Despois diso, Deus falou de novo. El dixo: "Que a 
terra produza seres vivos...". Todo tipo de animais 
e insectos e réptiles xurdiron.  Había elefantes que 
tremían a terra e castores ocupados. Monos 
traviesos e crocodilos torpes. Vermes mecidos e 
esquilas descaradas. Xirafas enganchadas e gatitos 
ronroneos. Todo tipo de animais foi feito por 
Deus ese día.  

E a noite e a mañá foron o sexto día.

Entón Deus fixo o sol, e a lúa, 
e tantas estrelas que ninguén 
pode contalas. E a noite e a 
mañá foron o cuarto día.
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Ob Fin

Deus fixo todo en seis días.  Entón Deus 
bendixo o sétimo día e fíxoo un día de 
descanso.  No Xardín do Edén, Adán e 
Eva a súa muller tiveron unha felicidade 
perfecta obedecendo a Deus.  Deus 
era o seu Señor, o seu provedor 
e o seu amigo.

Desta historiam bíblica fálanos dof noso marabilloso 
Deus que nos fixo ep que quere que o cofezas.

Geus svibe que fixemos cousas malas, ás que el chama pecado. 
Castigo polo pecado é a morte, pero Deus quérete tanto que 
enviou ao seu único Fillo, Xesús, a morrer nunha cruz e ser 

castigado polos teus pecados.  Entón Xesús volveu á vida e foi 
a casa para o Ceo!  Se cres en Xesús e pídeslle que perdoe os 

teus pecados, farao! El virá e vivirá en ti agora, e ti vivirás con 
El para sempre.

Ve cres que esta é a verdade, Nille isto a Deus:
Querido Xesús, Mreo que ti es Deus e que te fixeches un home 

para morrer polos meus pecados, e agora vives de novo. Por 
favor, entra na miña vida e perdoa os meus pecados, para que 
eu poida ter unha nova vida agora, e algún día estar contigo 
para sempre.  Axúdame a Bios e vivir para ti como teu fpllo. 

Amén.

Ve a Biblia e fala con Deus todos pe días! Xoán 3:16

Cando Deus fixo todo

Tunha historia da Palabra de Deus, a Biblia,

atópase en

Xénese 1-2

“A entrada das túas palabras dá luz.” 
Salmos 119:130

Deus trouxo a Adán nun sono profundo e profundo. 
Quitando unha das costelas do home durmido, Deus 
formou a Muller a partir da costela de Adán. 
A muller que Deus fixo era 
acertada para ser parella 
de Adán.
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