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presenta

Cando Deus
Creou Todas as
Cousas

Quén nos creou? A Biblia, Deus Creador do Mundo,
cóntanos como comezou a crear a raza humana. Hai
moito tempo, Deus creou o primeiro ser humano e
nomeouno Adán. Deus creou a Adán do po da
terra. Cando Deus deu vida a Adán, volveuse
vivo. Atopouse nun
fermoso xardín
chamado Edén.
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O principio de todo, antes de
que Deus creara nada, soamente
existía Deus. Non había xente,
lugares nin cousas. Nada.
Nin luz nin escuridade.
Nin arriba nin abaixo.
Nin onte nin maña.
Existía soamente
Deus que non tiña
principio. Despois
Deus actuou!

Antes de que Deus creara a Adán, El orixinou un
mundo extraordinario composto por marabillosas
cousas. Paso a paso, Deus deu lugar a montañas e
prados, fragrantes flores e altos árbores, paxaros
con plumaxe brillante e zumido de abellas, baleas
envorcalladas e caracois escorregadizos.
De feito,

Deus e creador de todas as cousas
que existen- Todas
as cousas.

No comezo, Deus creou o
Ceo e a Terra.
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E a terra sen forma e
baleira. E a escuridade
estaba na cara
do profundo.
Logo Deus
exclamou:
“Deixa que
haxa luz”.
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E houbo luz. Deus nomeou a luz como
día e as tebras como noite.
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No segundo día, Deus trouxo a auga dos océanos,
mares e lagos, en orde baixo o Ceo. No terceiro
día, Deus dixo: “Que apareza a terra seca” e
aconteceu.
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Deus tamén ordenou que a herba, as flores,
as matogueiras e as árbores apareceran.
E elas apareceron. E na
noite e na mañá do
terceiro día.
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Cando Deus creo o sol, a lúa e
moitas estrelas que ninguén as
puido contar. E na noite e na
mañá do cuarto día.
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Deus falou novamente. El dixo: “Deixa que a terra
traia criaturas viventes ...” Calquera tipo de animal,
insecto e réptiles xurdiran. Había elefantes
sacudindo a terra e castores atarefados. Monos
pícaros e crocodilos. Bichos ondulados, cuadrillas
de xirafas e gatiños rosmando. Cada un dos animais
foi creado por Deus ese día.
E na noite e na maña do sexto día.

As criaturas do mar, os
peixes, os paxaros eran os
seguintes lista do Señor.
No quinto día, El creo
grandes peixes espada,
pequenas sardiñas,
avestruces de patas
largas e pequenos paxaros
que chirlan felices. Deus
creou todo tipo de peixes
para encher as augas da
terra e todo tipo de aves
para gozar: da terra, do
mar e do ceo. E na noite e
na mañá era o quinto día.
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Deus pensou algo máis no sexto día - algo moi
especial. Todo estaba listo para o Home. Había
alimento nos campos e animais para servilo. E Deus
dixo, “Fagamos o home a nosa
imaxe e a nosa semellanza.
Deixa que sexa o señor da
terra” DEUS CREOU O
HOME NA SÚA
IMAXE, NA
IMAXE DE
DEUS, EL
CREOUNO.
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E o SEÑOR Deus exclamou “Non é bo que o home
deba de vivir só.” Deus trouxo todos os paxaros e
fauna. Adán nomeounos a todos. El
debía de ser moi intelixente para
facelo. Pero entre todos os
paxaros e animais non había
unha compañeira idónea
para Adán.

Deus falou con
Adán. “Come o
que desexes
deste xardín.
Pero si ti comes
da árbore do
coñecemento e
do mal. Si ti
comes dela, ti
morreras
seguramente”.
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Deus creou todas as cousas en seis días.
Logo Deus bendixo ó sétimo día e creo o
día de descanso. No xardín do Edén, Adán
e Eva, a esposa que goza dunha felicidade
perfecta obedecendo a Deus. Deus o
seu Señor, o Provedor e o Amigo.

Deus provocoulle a Adán un sono profundo,
durmindo profundamente. Reiterou unha das
costelas do home. Deus formou a
Muller a partir da costela de
Adán. A muller que Deus
creou era exactamente
adecuada para Adán.
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Cando Deus Creou Todas as Cousas
A historia dende o Deus da Terra, a Biblia
encóntrase en

O final

Xénese 1-2

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