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Tudo o que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação, 
e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais: 

o colorido e o perfume das fl ores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos 
astros, a organização da colméia, o funcionamento do corpo humano, entre outros 
magnífi cos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Como disse 
um estudioso do passado, “este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro”. 
Essa é a verdade que a Bíblia afi rma, como veremos no presente estudo.
  

1. Como era a Terra antes de ser criada? Gênesis 1:2 
A Terra era sem     e  .

2. Como foi formado o Universo? Hebreus 11:3; Salmo 33:6, 9
Mediante a Palavra de                            Ele falou e tudo se                          , 
ordenou e tudo passou a                                  .  “Porque em seis dias fez o 
Senhor os céus e a Terra, o mar e tudo o que neles há” (Êx 20:11).

3. Quem participou do ato da criação? Gênesis 1:1-2; João 1:1-3
No princípio criou                     os céus e a Terra. O                          de Deus, 
pairava sobre as águas. Todas as coisas foram feitas por meio de            
(Cl 1:16). Embora a Bíblia não use a palavra Trindade, há vários textos que 
mencionam as três Pessoas da Divindade: Pai, Filho e Espírito Santo (Mateus 
28:19; 2Coríntios 13:13). Há, portanto, um só Deus: Pai, Filho e Espírito Santo, 
uma unidade de três Pessoas coeternas. 

4. Como foi o processo diário da criação? Gênesis 1
1º Dia – versos 3-5  
2º Dia – versos 6-8  
3º Dia – versos 9-12  
4º Dia – versos 13-19  
5º Dia – versos 20-23  
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6º Dia – versos 24-26, 31  
7º Dia – Gênesis 2:1-3  

A palavra hebraica para “dia” na expressão “tarde e manhã, o primeiro dia” é yom, 
que significa um período de 24 horas (quando é acompanhada de numeral ordinal).

5. Como se deu a criação do homem e da mulher? Gênesis 1:26, 27; 2:7, 18-25
Homem, criado do         da                Mulher, criada da 
                         de                  . Coroando a obra da criação, Deus fez o 
homem “à Sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou”. 
Diferentemente do restante da criação, que veio à existência pela palavra de 
Deus, o ser humano foi feito à Sua imagem. Foi moldado pelas mãos divinas e 
recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. Você é muito especial para Deus.

6. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Gênesis 2:8, 15 
Receberam de Deus um lindo e maravilhoso  .

7. Sob que condição eles viveriam eternamente no Jardim do Éden? Gênesis 2:15-17
Não comer da árvore do conhecimento do bem e do                  . A 
desobediência às orientações de                        acarretaria duas conseqüências:  
1) deixar o jardim e 2) ficar sujeitos à morte.

Recapitulação:.Hoje aprendemos que a                     antes de ser                      
era sem                      e vazia. Deus falou e tudo se                  . Os céus e a Terra 
foram criados por                       em             dias. Estavam presentes na criação, 
Deus, o Pai; o Espírito                           e                      . O homem foi criado do 
             da terra; e a mulher, da                            de Adão. Adão e Eva deixaram  
o jardim e se tornaram sujeitos à morte, por causa da desobediência à Palavra de  
                          .
  

Compromisso de Fé:

(    )  Aceito que o Universo foi criado com a participação das três Pessoas da 
Divindade.

(    ) Creio no poder de Deus que criou a Terra em seis dias literais.
(    ) Quero conhecer mais a respeito do Deus Criador.
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