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Igreja de Deus
Escola Dominical
A CRIAÇÃO
Genesis 1:1 – 2:8
O primeiro verso da
biblia diz o seguinte: "No
principio Deus fez o céu e
a terra." Deus existiu
mesmo, muito antes da existência de plantas, flores,
animais, rios e oceanos e nem mesmo o homem. Deus
existiu e sempre existirá ou seja para sempre será.
Alguma vez te perguntaste porque é que Deus te criou?
Ele teve um plano especial. Ele quis fazer alguem, que
podesse ter amizade com Ele, alguem que podesse adorar
e O agradar. Deus recompensaria o homem por lhe ser fiel.
Deverás, Ele abençoaria a pessoa em todo o seu tempo o
quanto viver de baixo dos céus, até a sua partida de volta
para casa (os céus). Esse foi o seu plano. Portanto, Deus
começou por fazer o mundo especial e maravilhoso para a
sua criatura viver-no.
O Primeiro Dia—No princ ípio, a terra estava sem
forma. As águas estavam sobre tudo e ainda escuro. Deus
disse, "hajá luz" e de imediato a luz surgiu. E ele separou
a luz das trevas. "E Deus chamou a luz dia, e as trevas
noite." Ora, já era manha e tarde do primeiro dia.
O Segundo Dia—Deus fez um espaço (um firmamento,
uma divisão) entre as águas. Havia águas sobre e debaixo
do firmamento. Deus chamou o firmamento "Céus." (Onde
posteriormente, Deus pós o sol, a lua e as estrelas.)
O Terceiro Dia—Deus ordenou as águas para que
andassem juntas, a essa união de águas, chamou de
"Mares." Desta feita apareceu a terra, "E a parte seca Deus
passou a chama-la terra." Porém, a terra estava vazia, no
entanto, Deus continuou com suas actividades, fazendo um
lindo mundo e clorído de plantas. Ele falou e a terra
começou germinando relvas, ervas, flores, e árvores. Todas
essas espécies de plantas tinham as
suas sementes, para que podessem se
multiplicar dando novas plantas.
O Quarto Dia—Deus criou, "o sol
para iluminar o dia, e ... a lua e ... as
estrelas para iluminar a noite"
(Jeremias 31:35). Deus colocou o sol
no espaço para iluminar e aquecer a
terra. Todos esses fenomenos naturais,
o sol, a lua e estrelas sempre têm
brilhado como Deus ordenou. Essas
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luzes separam "O dia da
noite." As mesmas luzes
ou fenomenos naturais
também são para sinais,
épocas, e dias e anos.
O Quinto Dia—Deus criou muitos tipos de peixe para
o mar, desde baleia até a criatura mais pequena das águas.
E ordenou os peixes que dai em diante se multiplicassem
enchendo os marés.
Também, Deus criou as áves para sobrevoar no ar.
Para todos os peixes e as avés Ele deu a mesma ordem de
se multiplicarem dando assim novas vidas. Que os peixes
encham-se nas águas do mar e as áves que se multipliquem
em grandes números, (a biblia internacional de crianças).
O Sexto Dia—No dia sexto, Deus criou todos outros
tipos de criaturas vivas, criou todos animais e bichos.
Pensem um pouco, quantos bichos, insectos e animais
existem na terra. Grandes e pequenos, rápidos e vagarosos,
Deus fez a todos!
Ora, Deus já estava pronto para criar o homem. Deus
levou pó da terra para fazer o primeiro homem, - O Adão.
Ele foi feito na imagem e semelhança de Deus. Veja, como
todo cuidado Deus fez o homem, Ele não disse hajá homem
como fez com outras criaturas, mas sim, o fez com as suas
próprias mãos, com toda delicadeza. E em seguida, Deus
soprou no Adão o folego da vida, e "homem tornou-se uma
alma vivente."
E ao leste do Éden, Deus plantou um jardim, no qual
pós o Adão. E tudo que o Adão precisava estavá lá. "E
Deus viu que tudo que ele tinha feito, contemplando estava
muito bom."
O Sétimo Dia— Os céus, a terra, o homem e todas as
coisas vivas, tudo estava feito como
Deus tinha planificado. Deus já estava
feliz, então Ele descansou de todo o seu
trabalho. Deus já tinha concluido e
completado a sua primeira parte de pôr
o homem na terra.

Versículo Para Memorizar:
“No princípio criou Deus os
céus e a terra.”
—Gênesis 1:1
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Faça ligação de cada número com o quadro, daquilo que Deus criou.

Dia e Noite

Firmamento
(o céu)

O sol, a lua e as
estrelas

Peixes e
Avés

Terra Seca,
Ervas, Árvores
e Flores

O Adão

Animais
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No principio Deus criou

Desenha uma figura de si próprio

E ele viu que era bom
© 2009 The C hurch of God, Inc.

3

A Criação

A Educação Primária

www.PrintableLessons.com

A Criação
© 2009 The C hurch of God, Inc.

4

A Criação

