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Histórias do
Antigo Testamento

No início
Gênesis 1—2

No início, Deus fez os céus e a terra. Antes o
nosso mundo era apenas escuro e vazio, mas o
Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
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Depois Deus falou: “Haja luz”. De repente,
havia luz clara e brilhante — e Deus viu
como ela era boa.
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Ele chamou a luz de dia e a escuridão de
noite. Deus fez tudo isso no primeiro dia.
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No segundo dia, Deus disse: “Façamos um
espaço bem no alto”. Ele chamou o
espaço de céu.

E ele disse: “Cubra-se a terra de plantas e
árvores”, e Deus viu como isso ficou bom.

No terceiro dia, Deus disse: “Vamos juntar as
águas e deixar aparecer a parte seca”. Ele
chamou a parte seca de terra e as
águas de mares.
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No quarto dia, Deus disse: “Vamos pôr luzes
no céu para iluminar a terra”. Ele fez duas
grandes luzes: o sol, grande e brilhante, para o
dia, e a lua (junto com as estrelas) para a noite
— e Deus viu como isso ficou bom.

20
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No quinto dia, Deus disse:
“Precisamos de criaturas vivas para
nadar nas águas e aves para voar no
céu”. Deus viu como isso ficou bom.
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Ele abençoou a todos e disse-lhes
para que crescessem em
número e enchessem os céus
e os mares.
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No sexto dia, Deus disse: “Que haja
todos os tipos de animais sobre a terra”,
e Deus viu como isso ficou bom.
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Depois, Deus disse: “Façamos o homem
semelhante a nós, e ele deve cuidar dos peixes, e
das aves, e dos animais”. Assim, Deus os fez —
primeiro o homem e depois a mulher.
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E Deus os abençoou e lhes disse para que se
multiplicassem — e enchessem a terra e
tomassem conta dela. Ele também
mostrou que as plantas e as árvores
davam bons alimentos para
que comessem.
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Depois que Deus tinha acabado de
criar os céus e a terra,
Ele olhou tudo que tinha feito —
e, oh, tudo isso ficou muito bom!
No sétimo dia, Deus descansou
e tornou esse dia um
dia especial.
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Agora você e eu podemos dizer isso
para Deus:
Estou tão contente que o Senhor
me criou, como também criou esse
mundo muito bom em que vivemos! Obrigado
pelo dia e pela noite, e pelo sol, pela lua e as
estrelas. Obrigado pelo céu, pela terra, pelos
mares, pelas plantas e pelas árvores. Eu o louvo
por cada peixe, cada ave, cada animal
e também por todas as pessoas!

Meu
louvor a
Deus
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