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DEUS CRIOU TODAS AS
COISAS! Quando Deus criou o
primeiro homem, Adão, ele vivia no
Jardim do Eden com sua esposa,
Eva. Eles eram felizes
obedecendo Deus e
gozando de Sua
presença até
que um dia ...

"Foi Deus quem
disse que vocês não
deviam comer daquela
árvore?" perguntou a
serpente a Eva. "Nós podemos comer
de todas as frutas menos aquela",
respondeu ela. "Se nós comermos
ou tocarmos naquela
fruta, nós morreremos".
"Vocês não vão morrer",
retrucou a serpente.
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"Vocês se
tornarão como
Deus." Eva
queria aquela
fruta. Ela
escutou a
serpente e
comeu a fruta.

Depois que Eva desobedeceu a
Deus, ela levou Adão a comer
também. Adão deveria ter
dito: Não! Eu não vou
desobedecer a
Palavra de
Deus.

3

4
Numa suave brisa de fim de tarde,
Deus foi ao jardim. Ele sabia o que
Adão e Eva tinham feito. Adão
culpou Eva. Eva culpou a serpente.
Deus disse: Que a serpente
seja amaldiçoada. A mulher
terá dores quando nascerem
os seus bebês.

Quando Adão e Eva pecaram, eles
sabiam que estavam nus. Costuraram tangas
com folhas de uma figueira, se cobriram
e se esconderam da presença de Deus.
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Adão, por causa do seu pecado,
a terra será amaldiçoada
e produzirá espinhos e
ervas daninha. Você terá
que trabalhar duro para
conseguir sua comida
todos os dias.
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Deus expulsou Adão e Eva para
fora do maravilhoso Jardim. Por
causa do pecado deles, eles
foram separados da
presença do
Criador
da vida.
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Com o tempo, a família de Adão e Eva foi formada.
O primeiro filho, Caim, era agricultor. O segundo,
Abel, pastor de ovelhas. Um dia Caim levou a Deus
alguns frutos da terra como oferta.
Abel levou o que tinha de melhor de
suas ovelhas como
oferta. Deus
se agradou
da oferta de
Abel.

Deus criou espadas de fogo
para mante-los fora. Deus fez
casacos de pele para Adão e
Eva. Onde será que Deus
achou as peles
para os
casacos?
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O ódio de Caim não diminuiu.
Algum tempo depois ele atacou
Abel no campo – e o matou!

Deus não se agradou da oferta
de Caim. Caim ficou muito
aborrecido. Mas Deus disse:
Se você tivesse feito o que é
certo, você estaria sorrindo.
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Deus disse a Caim: Onde está seu irmão, Abel? Eu
não sei, disse Caim mentindo, por acaso sou o
guardião do meu irmão? Deus
castigou Caim tirando sua
habilidade de cultivar e
fazendo dele um andarilho.
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Caim saiu da presença de Deus. Ele casou com uma
filha de Adão e Eva. Eles formaram uma família.
Depois disso, os netos e bisnetos de
Caim povoaram a cidade que ele
tinha fundado.
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Enquanto isso, a família de Adão e
Eva crescia rapidamente. Naqueles
dias, as pessoas viviam muito mais
que hoje.

Quando seu filho Sete nasceu, Eva
disse: "Deus me deu Sete no lugar de
Abel." Sete foi um homem de Deus que
viveu 912 anos e teve muitos filhos.
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… todas as criaturas e aves.
Deus estava se lamentando de
ter criado o homem. Mas um
homem agradou a Deus ...

As pessoas na terra ficaram cada
vez mais perversas, uma geração
após outra. Até que finalmente,
Deus decidiu destruir os
homens e ...

17
Esse homem era Noé. Um dos
descendentes de Sete, Noé era
justo e obediente. Ele
andou com Deus.
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Ele também ensinou seus três filhos a
obedecer a Deus. Então Deus planejou
usar Noé de um modo estranho
e muito especial.
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O INÍCIO DA TRISTEZA DO HOMEM
Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia,
se encontra em
Genesis 3-6

'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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