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DEUS CREOU TODAS AS  
COUSA!  Cando Deus creou o  
primeiro home, Adán, El viviu no  
Xardín do Edén cá súa esposa, Eva.   
                 Eles eran perfectamente  
                       felices obedecendo a  
                       Deus e desfrutando da Súa  
                                           presenza, ata  
                                           que un día ... 



“Díxoche Deus  
que non comeras de  
todas as árbores?”  A  
serpente preguntoulle  
a Eva.  “Nós podemos comer de todas as 
árbores excepto dunha,” Ela responde.  “Si 
nós comemos ou tocamos esa froita, nós 
morreremos” a serpente  
sorriu.  “Ti comenzaras  
a ser como Deus.”  Eva  
quería a froita desa árbore.   
Ela escoitou a serpente e 
          comeu a froita. 



Despois Eva desobedeceu 
a Deus, ela deixou a Adán 
comer a froita tamén.  
Adán debería de dicir 
“Non!  Eu non desobedezo 
a palabra de Deus.” 



Cando Adán e Eva pecaron,  
eles dous sabían que  estaban  
espidos.  Cosendo un mandil con follas de figo,  
eles cubriron os seus corpos.  Escondéronse  
nun arbusto ante a presenza de Deus. 



No fresco da noite Deus veu ao xardín.  El sabía  
que Adán e Eva caeran na tentación.  Adán  
culpou a Eva. Eva acusou a serpente.  Deus  
dixo, “A serpente está maldita.  As  
mulleres sufriran dor cando os  nenos  
nazan.”  “Adán, porque ti pecaches,  
a terra é maldita con espiñas e  
cardos.  Ti suarás e traballarás  
                     para conseguir a  
                     comida diaria.” 



Deus botou a Adán e Eva  
do marabilloso xardín.  
Porque eles pecaron, 
eles foron separados  
da vida dada  
por Deus! 



Deus fixo unha espada ardendo  
para expulsalos.  Deus creou 
abrigos de pel para Adán e  
Eva.  De ónde Deus  
saca as peles? 



Nese tempo, a familia naceu para Adán e Eva.   
O primeiro fillo, Caín, foi o xardineiro.  O segundo 
fillo, Abel, foi pastor.  Un día Caín tróuxolle a Deus 
algúns vexetais como agasallo.  Abel  
trouxo algunhas das mellores ovellas.   
                          Deus recompensou  
                          a Abel cun  
                          agasallo. 



Deus non foi satisfeito polo 
regalo de Caín.  Caín enfadouse.  
Pero Deus dixo, “Si ti non fas o  
correcto, ti non serás 
aceptado?” 



Caín anoxado non se foi.  
Algo máis tarde no campo, el 
atacou a Abel- e matouno! 



Deus falou con Caín.  “Ónde esta o teu irmán, Abel?”  
“Eu non sei” Caín mentiu.  “Son eu o gardián do meu 
irmán?”  Deus castigouno, quitándolle a habilidade 
de granxeiro e fixo excursionista. 



Caín saíu da presenza de Deus.  El estaba casado 
coa filla de Adán e Eva.  Eles levantaron a familia.  
O fillo, o neto de Caín e o bisneto  
completaron o que el fundou. 



Entrementres, a familia de Adán e 
Eva creceu rapidamente.  Neses días, 
a xente vivía moito máis que hoxe. 



Cando o seu fillo Set naceu, Eva dixo: 
“Deus deume a Set para suplir a Abel” 
Set foi un home piadoso que viviu  
912 anos e tivo moitos fillos. 



    No mundo, a xente comenzou a ser máis e   
    máis malvada, unha xeración seguiu  
a outra.  Finalmente, Deus decidiu  
destruír a humanidade todos os  
animais e paxaros.  Deus sentiuse  
triste, El creou o  
             home.   
 
 
 
 
 

Pero un home 
                                                   satisfixo  
                                                   a Deus. 



Ese home foi Noé.  O descendente de Set, Noé  
foi xusto e impecable. El camiñou con Deus. El 
tamén ensinou os seus tres fillos a 
obedecer a Deus. Agora Deus 
             planeaba usar a Noé 
                dunha forma  
                especial e 
                curiosa. 



O comezo da Tristeza do Home 
 

A historia dende o Deus da Terra, a Biblia 
 

encóntrase en 
 

Xénese 3-6 

“A entrada das súas palabras danos luz.” 
Salmo 119:130 



O final 



Esta historia bíblica fálanos sobre o noso  
marabilloso Deus, quen nos creou e quere que ti o coñezas. 

 
Deus sabe que nós fixemos malas cousas, ás que El  

chama pecados.  O castigo dese pecado é a morte, pero Deus 
ámanos moito.  El enviounos o seu único Fillo, Xesús, para morrer 

na Cruz e ser castigados polos nosos pecados.  Entón Xesús volveu 
a vida e foi á casa, ó Ceo!  Si ti cres en Xesús e lle preguntas  

que esqueza os teus pegados, El farao!  El volverá e  
vivirá en ti agora, e ti vivirás con El para sempre. 

 
Si ti crees nesta verdade, dille isto a Deus: 

Querido Xesús, Eu creo que ti es Deus, convertícheste en  
home para morrer polos nosos pecados e agora ti estás vivo  
outra vez.  Por favor, entra na miña vida e perdoa os meus  

pecado, así eu poderei ter agora unha nova vida, un día  
estarei contigo para sempre.  Axúdame a obedecerche  

e vivir por ti como o teu fillo.  Amén. 
 

Lee a Biblia e fala con Deus todos os días!   Xoán 3:16 
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