Ele deve ter sido muito inteligente
para fazer isso. Mas entre
todos os pássaros e animais
domésticos e selvagens,
ninguém era adequado
para Adão.

Deus fez Adão cair em sono profundo.
Removendo uma costela dele, Deus fez
a mulher, a partir da costela
de Adão. A mulher
que Deus criou era
a companheira
perfeita para
Adão.
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Deus criou todas as coisas no sexto dia.
Então Deus abençoou o sétimo dia e criou
o dia de descanso. No Jardim do Éden,
Adão e Eva, sua esposa, obedeciam a
Deus e viviam a perfeita felicidade.
Deus era o Senhor, o Provedor
e Amigo.
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'HXVVDEH TXHWHPRVIHLWRVFRLVDVUXLQVTXH
FKDPDPRVGHSHFDGR$SXQLomRSDUDRSHFDGR
p DPRUWH
'HXVDPDWDQWRYRFr TXHHOHHQYLRXVHX~QLFR
ILOKR-HVXVSDUDPRUUHUQDFUX]HSDJDUSHORV
QRVVRVSHFDGRV-HVXVYROWRXDYLYHU HIRLSDUD
VXDFDVDQRSDUDtVR

Português

Portuguese

Quem nos criou? A Bíblia, Palavra de Deus,
conta como a raça humana começou. Há muito
tempo, Deus criou o primeiro homem e o chamou
de Adão. Deus criou Adão com o pó da terra.

Quando Deus deu o sopro da vida em Adão, ele
começou a viver. Ele estava num lindo jardim,
chamado Éden.

6HYRFrTXLVHUVHOLYUDUGHVHXVSHFDGRVGLJD
LVVRD'HXV4XHULGR'HXVHXFUHLRTXH-HVXV
PRUUHXSRUPLPHDJRUDYLYHGHQRYR3RUIDYRU
HQWUHHPPLQKDYLGDHSHUGRHPHXVSHFDGRV
SDUDTXHHXSRVVDWHUXPDYLGDQRYDHSRVVD
HVWDUFRP9RFrSDUDVHPSUH$PHP-RmR
/HLDD%tEOLDHIDOHFRP'HXVWRGRVRVGLDV
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Deus criou algo mais no sexto dia, algo muito
especial. Tudoestava pronto para o homem. Havia
comida no campo, animais para servir. E Deus disse,
"Vamos fazer o homem a nossa
imagem. Que ele comande
todas as coisas da terra".
ENTÂO DEUS CRIOU
O HOMEM A SUA
IMAGEM; À SUA
IMAGEM DEUS
O CRIOU ...
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Deus disse à
Adão: "Coma
o quiser do
jardim, mas não
coma da árvore
do bem e do mal.
Se você comer
daquela árvore,
certamente
morrerá."
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E Deus disse: "Não é bom que o homem
fique sozinho. Eu vou fazer para ele
alguém que o ajude." Deus trouxe
todas as aves e feras até Adão.
Adão deu nome a todas elas.
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