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Capítulo 1
O Deus Trino criou ou mundo

Donde vem este mundo? Como chegaram a existir os seres humanos? Estas 
são perguntas que muitas pessoas fazem. Onde vamos achar as respostas 
certas para estas perguntas? Para ter respostas certas, vamos sempre à pessoa 
que sabe as respostas porque presenciou o fato ou fez parte do fato que 
queremos saber. Por exemplo, para saber o resultado da partida de futebol, não 
perguntamos a alguém que não assistiu o jogo, não tem interesse e nem presta 
atenção às notícias esportivas. Perguntamos alguém que estava no estádio, ou 
assistiu pela televisão.

Da mesma maneira, quando queremos saber como chegou a existir nosso 
mundo, vamos diretamente a quem estava presente no princípio. Deus estava 
presente. Ele criou o mundo. Assim, para as respostas vamos ao livro em que 
Deus nos revelou tudo - a Bíblia. 



Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos diz: "No começo Deus criou o céu e a 
terra" (Gênesis 1.1). Quem criou o mundo? Deus o criou. Não existe outro ser 
capaz de criar um mundo novo, senão Deus. E este Deus da criação é o único 
Deus que verdadeiramente existe. Na sua Palavra, a Bíblia, ele nos diz sobre si 
mesmo: "Meu povo, eu sou o seu Criador; antes que você tivesse nascido, eu já 
o havia criado. Sozinho, eu criei todas as coisas; estendi os céus e firmei a terra 
sem a ajuda de ninguém" (Isaías 44.24). 

Só existe um Deus (1 Coríntios 8.4). A Bíblia nos diz: "Escute, povo de Israel! O 
SENHOR, e somente o SENHOR, é o nosso Deus" (Deuteronômio 6.4). Ao 
mesmo tempo, ele é três pessoas em um só Deus. Chamamos isto o Deus Trino 
(três em um). Jesus, que é Deus Filho, fala do Deus Trino quando ele diz: 
"Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus 
seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo" (Mateus 28.19). Deus Pai (Gênesis 1.1),  Deus Filho (João 1.3) e Deus o 
Espírito Santo (Gênesis 1.2) é o único Deus verdadeiro,e é quem criou o mundo. 
Deus não espera que entendamos esta idéia de três em um, porque a nossa 
mente não é igual à mente de Deus. Mas acreditamos que é assim, porque 
Deus revela a si mesmo na Bíblia.

Como Deu criou o mundo? Quando nós fazemos algo, precisamos de matéria 
prima. Para fazer uma casa, precisamos de tijolos e cimento. Podemos até dizer 
que um artista "cria" um objeto de arte, mas este artista precisa de material para 
fazer sua criação. Não foi assim com Deus. Ele não precisava de material. Ele 
FEZ o material. Ele criou o mundo do nada (Hebreus 11.3). Ele somente falou, e 
o mundo chegou a existir. Deus criou a matéria prima e deu a forma do mundo a 
ela, incluindo tudo o que existe no mundo. Já que ninguém mais estava 
presente quando isto aconteceu, acreditamos o que Deus nos conta sobre a 
criação. Ao final, Deus é santo e não pode mentir. Nossa fé é baseada no que 
Deus nos revela na Bíblia.

1. O livro de ___________________ nos ensina que __________ criou o 
mundo.

2. Deus é ______________. As três pessoas em Deus são Deus 
___________, Deus o _____________ e Deus o _____________ 
________________.

3. Deus criou o mundo de _________________.

Muitas pessoas acreditam que o mundo chegou a existir por si mesmo, ao longo 
de muitos milhões de anos. A Bíblia, porém, nos ensina que Deus criou o 
mundo em seis dias normais. Sabemos que eram dias normais, porque cada um 
tinha uma manhã e uma noite. "A noite passou, e veio a manhã. Esse foi o 
primeiro dia" (Gênesis 1.5).  A Bíblia também compara os seis dias da criação 
aos seis dias que o povo de Deus foi mandado trabalhar a cada semana. Deus 
disse para Moisés: "Em seis dias eu, o SENHOR, fiz o céu, a terra, o mar e tudo 
o que há neles, mas no sétimo dia descansei" (Êxodo 20.11). 



No primeiro dia Deus criou a terra, o planeta em que vivemos. Ele fez os céus, 
onde mais tarde ele ia colocar o sol, a lua e as estrelas. "No começo Deus criou 
os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava 
coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se 
movia por cima da água" (Gênesis 1.1,2). No mesmo dia Deus criou uma 
espécie de luz, para distinguir o dia e a noite. (Esta luz era geral, e não era o sol 
que viria em outro dia.) Deus disse: " -Que haja luz! E a luz começou a existir." 
(Gênesis 1.3). Este novo mundo que Deus criou estava vazio. Não tinha plantas, 
animais ou pessoas. Deus criou estas em dias seguintes. Água cobria a terra. 

No segundo dia, Deus separou a água na terra da água acima da terra. Ele 
chamou o espaço entre as águas "o céu", a atmosfera onde os pássaros voam e 
que tem o oxigênio para os seres vivos respirarem. 

No terceiro dia, Deus separou as águas na terra da terra seca, formando mares, 
lagos e rios. Na terra seca ele criou todo tipo de planta, tanto para comer e para 
a beleza. Cada planta tinha em si a habilidade de se reproduzir, e fazer outras 
plantas iguais ao original. Novamente, Deus só tinha que mandar que 
aparecesse, e apareceram. Só Deus é capaz de criar as coisas com somente o 
poder da sua palavra.

No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. O sol supre calor e luz para 
a terra, para que as plantas possam sobreviver. A lua reflete a luz do sol. As 
estrelas serviam de guia para as pessoas que viajaram sobre a terra. Deus criou 
tantas estrelas que não é possível contá-las. Mesmo assim, Deus conhece cada 
uma delas, e as chama por nome. O autor do Salmo 147 no diz: "Foi ele quem 
resolveu quantas estrelas deviam existir e chama cada uma pelo nome" (Salmo 
147.4). Ele deu a estes corpos celestiais órbitas para seguir no céu, e nenhum 
deles bate em outro.

No quinto dia Deus criou os peixes e outros habitantes das águas, sempre com 
somente a ordem da sua boca. Ele falava, e as coisas apareciam. Também 
criou os pássaros que voam no ar. A cada uma destas criaturas ele deu a 
habilidade de se reproduzir. 

No sexto dia Deu criou as criaturas que vivem na terra seca, os animais 
domésticos e selvagens, os insetos, os repteis, etc. A cada espécie ele deu o 
poder de se reproduzir outros da mesma espécie. Neste dia seis Deus também 
criou as primeiras duas pessoas, Adão e Eva. Deus fez estes seres humanos 
numa maneira especial, sobre que vamos aprender no próximo capítulo. 

No sétimo dia, Deus já tinha feito tudo o que queria, e a Bíblia nos diz que ele 
"descansou". (Gênesis 2.2). Isto não quer dizer que Deus estava cansado, 
porque Deus é perfeito e não cansa. Mas o descanso de Deus foi um dia para 
viver em alegria com o mundo que ele criou. A Bíblia também conta que quando 
Deus olhou tudo o que tinha criado, ele achou que tudo era muito bom (Gênesis 
1.31). No mundo que Deus criou não existia mal ou pecado. A criação foi 
perfeita em todos os aspectos. 



4. Deus criou o mundo em seis dias _____________.
5. Cada dia tinha uma ________________ e uma _______________.
6. A Bíblia compara os seis dias da criação aos seis dias da semana que o 

povo deve ____________________.
7. No primeiro dia Deus criou a ____________ e os ___________.
8. No segundo dia Deus fez a _______________.
9. No terceiro dia, Deus separou a __________ da terra ______________. 

Também fez as _______________.
10.No quarto dia Deus colocou no céu o __________, a ___________ e as 

__________.
11.No quinto dia Deus criou, com o poder da sua palavra, todo o que 

_________ na água e ______________ no ar.
12.No sexto dia Deus encheu a terra de ________________, e também criou 

os primeiros seres humanos chamados _____________ e ____________.
13.Tudo o que Deus criou era _________________.
14.No sétimo dia Deus _________________.

Capítulo 2
O homem e a mulher são a melhor criação de Deus

Como é que o ser humano chegou a existir? A Bíblia diz que Deus criou duas 
pessoas perfeitas para ocupar o mundo perfeito que Ele criou. Todas as 
pessoas no mundo vêm destas duas pessoas. Vamos ver como Deus criou 
estas pessoas.

Quando lemos um relato em um jornal, primeiro lemos os fatos mais básicos. 
Nos próximos parágrafos lemos os detalhes. Deus inspirou Moisés, o autor dos 
primeiros cinco livros da Bíblia, a escrever da mesma forma. No capítulo 1 de 
Gênesis, Moisés dá os fatos básicos da criação, e no segundo capítulo ele dá 
mais detalhes. E é em Gênesis 2 que ouvimos exatamente como Deus criou os 
seres humanos. 

A primeira pessoa no mundo não se desenvolveu de um animal como um 
chimpanzé. Também não foi criado do nada, com só o poder da Palavra. Deus 
fez o primeiro homem em uma maneira especial. Ele o fez de barro, da mesma 
forma que um oleiro pega uma quantidade de barro e dele cria um vaso lindo e 
delicado. Deus cuidadosamente formou o primeiro homem, de dentro e de fora, 
de barro, do pó da terra. Mas a estátua que resultou, maravilhoso que era, não 
era uma pessoa. A Bíblia nos conta que Deus "soprou no nariz dele uma 
respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo" (Gênesis 2.7). Deus tinha 
dado para o primeiro homem uma alma. A alma é vida. A alma e o corpo juntos 
fazem um ser humano vivo. A alma dá para a pessoa a habilidade de pensar e 
raciocinar, e dá emoções e sentimentos. Quando a alma deixa o corpo, a 



pessoa morre. Mas a alma continua viva. O corpo, depois da morte, apodrece. 
Mas a alma continua a existir. No dia do julgamento, Deus vai reunir a alma com 
o seu corpo. 

Deus criou Adão, o primeiro homem, com inteligência. Ele não era uma espécie 
de animal com só instintos. Prova disso é que Deus pediu para Adão dar nomes 
a todos os animais, e esta tarefa foi fácil para este homem inteligente. Adão 
também tinha a habilidade de cuidar da terra que Deus tinha criado.

1. ___________ fez a primeira pessoa na terra.
2. Ele fez esta pessoa com o ________________.
3. Para tornar esta figura em ser vivo, Deus soprou no seu nariz a 

_______________ da ___________.
4. Deus criou o primeiro homem a ser uma criatura ______________, com 

muitas habilidades.

Deus fez o homem primeiro. É dele que toda a raça humana vem. Mas, donde 
veio a primeira mulher? A Bíblia explica que Deus fez a primeira mulher do 
homem. Eva, a primeira mulher na terra, veio do homem Adão.

Deus fez a mulher para ser um ajudante para o homem aqui na terra. Ele disse: 
"Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, 
como se fosse a sua outra metade" (Gênesis 2.18). Então, ele criou Eva para 
ser a esposa de Adão.  Ele colocou Adão num sono profundo, igual ao sono de 
anestesia para uma cirurgia. Enquanto Adão dormia, Deus pegou uma das 
costelas dele e fechou o lugar novamente. Da costela Deus fez uma mulher. 
Como Ele fez isto Ele não fala na Bíblia, mas acreditamos que foi assim porque 
Deus não mente. 

Então, Deus trouxe Eva para Adão e os uniu em casamento. Adão sabia que 
Deus tinha feito a mulher da sua própria costela. Então ele a chamou de 
"mulher" que significa "do homem". Adão disse: "Agora sim! Esta é carne da 
minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de 'mulher' porque 
Deus a tirou do homem (Gênesis 2.23). Deus uniu um homem e uma mulher em 
matrimônio. Com isso Ele deixou claro que casamento é de duas pessoas do 
gênero oposto, ou seja, um homem e uma mulher, e não de duas pessoas do 
mesmo gênero. Deus fez o matrimônio para que o homem e a mulher sejam 
companhia e amigo, um do outro, e que eles tenham filhos que sejam criados 
com dois pais. Matrimônio é uma bênção de Deus. 

5. Deus fez a _________________ do homem.
6. Matrimônio para Deus consiste na união de um _____________ e uma 

___________.
7. Matrimônio é uma _____________ de Deus. 

Deus também abençoou Adão e Eva de outra maneira. A Bíblia nos conta que 
Deus fez estes primeiros seres humanos na imagem dEle, Deus. Isto não quer 



dizer que eles tinham a aparência de Deus, porque Deus não tem aparência. 
"Deus é espírito (João 4.24) e seres humanos têm corpo e sangue. A imagem 
que Deus deu às primeiras duas pessoas foi uma imagem espiritual. Adão e Eva 
conheceram Deus como seu melhor Amigo. Eles conheceram bem a vontade de 
Deus, e queriam obedecê-lo em tudo. E, eles eram capazes de obedecer, 
porque não tinham pecado - eram puros. 

Muitas pessoas pensam que é chato fazer o que Deus pede, porque não tem 
graça e é difícil. Mas Adão e Eva eram perfeitamente felizes fazendo o que 
Deus queria, felizes em servir a Deus.

Deus fez do serviço e da obediência a Ele uma alegria. Servindo a Deus foi a 
maneira para Adão e Eva agradecerem a Deus pela sua bondade. Deus fez um 
jardim para Adão e Eva morarem. Eram uma maravilha, esse jardim, cheio de 
tudo o que é belo e gostoso de ver e comer. Deus deu para Adão e Eva a 
autoridade de cuidar deste jardim e de toda a criação. Isto era trabalho, mas 
trabalho gostoso. Os animais obedeceram a Adão e Eva. Não havia ervas 
daninhas nem pestes para arruinar as plantas. Quando Adão e Eva olharam ao 
redor, viram somente o amor de Deus para eles.

8. Deus fez o seu humano na sua própria ____________________.
9. Adão e Eva estavam contentes __________________ a Deus.
10.Deus criou para eles um ________________ especial e lindo, para 

mostrá-lhes o quanto Ele os amou.

Capítulo 3
Anjos e demônios também fazem parte do mundo

Deus criou um mundo perfeito. Ele colocou duas pessoas perfeitas no mundo 
perfeito. As duas pessoas eram perfeitamente felizes e contentes. Como, então, 
chegamos a ter um mundo como o conhecemos hoje, cheio de miséria e 
tristeza? A Bíblia nos ensina que, em primeiro lugar, o mundo arruinou quando 
alguns anjos que Deus tinha criado entraram em rebelião contra Ele. Estes 
anjos rebeldes se tornaram o diabo e os demônios aliados a ele, que ainda 
causam miséria no mundo de hoje. Os anjos que continuavam obedecendo a 
Deus são os anjos bons. Eles fazem a vontade de Deus neste mundo. O diabo e 
seus demônios são os anjos do mal. Eles agem sempre  contra a vontade de 
Deus. 

A Bíblia explica que Deus fez os anjos durante os seis dias da criação do 
mundo. São Paulo escreve:  "Pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na 
terra, tanto o que se vê como o que não se vê." (Colossenses 1.16). Em 
Gênesis 2.1 Moisés escreve: "Assim terminou a criação do céu, e da terra, e de 
tudo o que há neles." (Gênesis 2.1). 



A palavra "anjo" significa "mensageiro". Os anjos são seres espirituais criados 
por Deus para serem seus mensageiros, para fazerem a vontade de Deus. Deus 
não criou anjos maus. Ele criou anjos com a livre escolha de obedecer ou 
desobedecer. Ele queria que os anjos o servissem livremente e com vontade.

A Bíblia conta que o diabo escolheu desobedecer a Deus. Ele fez rebelião 
contra Deus, seu Criador. Outros anjos também escolheram desobedecer. 
"Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria 
autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados 
com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando 
para aquele grande dia em que serão condenados." (Judas 6). O diabo e seus 
anjos pecaram, porque rebelião contra Deus é pecado. Deus não lhes deu uma 
segunda oportunidade. Ele não mandou Jesus para salvá-los. Não, Ele os jogou 
fora do céu e disse que no dia de julgamento eles seriam jogado nas tormentas 
do inferno para sempre. Estes anjos maus não podem mais obedecer a Deus. E 
eles não desejam obedecer. A única coisa que podem fazer é pecar. E pecado é 
rebelião contra Deus.

Os anjos bons escolheram obedecer a Deus. Deus então selou sua obediência, 
e eles não podem mais escolher o mal. Eles sempre amam a Deus, e ficam na 
presença dEle. Jesus disse: "Os anjos estão sempre na presença do meu Pai, 
que está no céu." (Mateus 18.10). Os anjos bons não querem pecar. Eles 
servem a Deus e com alegria fazem a sua vontade.

Os anjos são seres poderosos. Eles têm poderes que nós não temos. Mesmo 
sendo poderosos, eles estão debaixo do controle de Deus, que é todo-
poderoso. 

Quantos anjos há? Não sabemos. A Bíblia diz que há muitos, sem poder contar. 
A quantidade de anjos não vai aumentar nem diminuir, porque anjos não 
morrem nem  procriam.

1. Quando Deus criou os anjos, eles podiam escolher ___________ ou 
__________ a Deus.

2. O diabo e seus colegas escolheram __________ a Deus.
3. Deus o fez impossível para os anjos ______ pecar.
4. O número de anjos é __________.

Deus usa os anjos para fazer sua vontade no mundo. Ele manda os anjos bons 
para proteger os seus filhos na terra. O escritor do Salmo 91 diz no versículo 11: 
"Deus mandará que os anjos dEle cuidem de você." Deus mandou os anjos 
bons  levarem mensagens sobre seu plano da salvação. Por exemplo, na 
Véspera de Natal os anjos bons anunciaram o nascimento de Jesus. Na manhã 
da Ressurreição, foram os anjos que anunciaram aos seus seguidores que 
Jesus ressuscitou. Deus também manda os anjos bons para levar as almas dos 
seus filhos ao céu quando morrem. 



O diabo e seus anjos maus são inimigos de Deus, e, por tanto, os nossos 
inimigos. Existem pessoas que dão risada da idéia de um diabo, e lembram da 
sua figura com um rabo bifurcado, chifres na cabeça, todo vestido de vermelho. 
Mas, a Bíblia toma a sério o diabo, como um mentiroso e assassino. O diabo 
fala mentiras para tentar-nos de pecar e de nos afastar do amor de Deus. Ele 
tenta fazer-nos pensar que servir a Deus não tem graça, mas que os caminhos 
do diabo são bem mais divertidos. Servir ao diabo, no entanto, não leva a 
diversão, mas leva ao inferno. O diabo é assassino. Ele gosta de ver pessoas 
sofrendo. Ele quer que todo o mundo sofra com ele no inferno. Como o mal 
entrou no mundo perfeito? Foi o diabo que trouxe o mal ao mundo quando 
pecou contra Deus.

5. Deus manda seus anjos bons a ______________ os filhos de Deus.
6. Os anjos bons levam as _____________ dos filhos de Deus ao ________ 

quando morrem.
7. A Bíblia descreve o diabo como ____________ e ____________.
8. O diabo fala ___________ para nós para tentar-nos a pecar.
9. O diabo quer que as pessoas _______________ com ele no inferno para 

sempre.
10.Foi o diabo que trouxe _____________ ao mundo.

Capítulo 4 
O pecado corrompeu a perfeita criação de Deus

O diabo trouxe pecado e maldade ao mundo. Mas, não foi por causa da queda 
em pecado do diabo que o mundo ficou corrompido. Este mundo ficou 
imperfeito e ruim porque Adão e Eva desobedeceram a Deus. 

Deus tinha falado para Adão e Eva que eles podiam comer de qualquer dos pés 
de fruta naquele lindo jardim, com a exceção de um só pé. Havia no meio do 
jardim uma árvore chamada "a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal" 
(Gênesis 2.17). Não sabemos que tipo de fruto esta árvore produzia. Foi uma 
árvore especial porque foi ligada ao mandato de Deus. Parece ser um 
mandamento injusto. Mas, lembre-se que o jardim estava cheio de todo tipo de 
pé de fruta, e todos eles com fruta perfeita, sem bichos ou pragas. Adão e Eva 
podiam escolher de qualquer uma dessas árvores. Mas Deus deu para eles uma 
maneira para mostrarem seu amor para com Deus, e isso foi obedecer sua 
ordem para não comer daquela única árvore. Parecia no momento uma ordem 
fácil de obedecer, e assim mostrar quanto eles amavam a seu Deus.

Mas, não contavam com o diabo astuto. Ele veio ao jardim dentro do corpo de 
uma cobra, e tentou Eva assim: "É verdade que Deus mandou que vocês não 
comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim?" (Gênesis 3.1). O diabo 
queria que Eva negasse que Deus deu esta ordem, ou que Deus era chato 
porque deu uma ordem para eles. Eva respondeu: "Podemos comer as frutas de 



qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos 
disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, 
morreremos" (Gênesis 3.2,3).

Então o diabo falou uma grande e terrível mentira para Eva. Ele disse que ela e 
Adão não morreriam se comessem daquela árvore. Ele disse que a única razão 
por que Deus proibiu de comer dessa árvore foi que eles se tornariam deuses 
ao comer da fruta. Estariam iguais a Deus! 

Eva acreditou no que o diabo disse. De repente aquela fruta parecia melhor e 
mais atraente do que todas as outras frutas do jardim. Como ela queria comer 
uma! Não pensava mais em obedecer o Deus que amava ela tanto. Ela 
duvidava da sabedoria e do amor de Deus, e pensava que Ele estava 
enganando ela e Adão. Pois, ela pegou uma fruta daquela árvore, a comeu, e 
deu também para Adão, e ele comeu - os dois desobedecendo a Deus.

1. Deus deu uma ordem para Adão e Eva de não comer da árvore do 
conhecimento do ___________ e do ______________.

2. Deus disse que eles podiam comer de _____________________ das 
outras árvores no jardim.

3. O ______________ tentou Eva a desobedecer a Deus.
4. Eva deu fruta para _____________ e ele também comeu.

Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles mudaram de pessoas 
perfeitas em pecadores. O pecado é a desobediência a Deus. Jamais amavam 
a Deus como antes. De repente, Deus virou, na mente deles, o seu inimigo. Eles 
não queriam mais guardar os mandamentos de Deus, mas, ao contrário, seu 
desejo natural agora era de desobedecer. E porque não amavam mais a Deus 
como antes, também deixaram de amar uns aos outros da maneira certa. Se 
tornaram egoístas. Adão culpou Eva, para poder salvar-se aos olhos de Deus, 
quando Deus perguntou se tinham comido da fruta proibida. Adão não somente 
culpou Eva, mas culpou Deus por ter-lhe dado essa mulher. E Eva culpou o 
diabo, e não quis aceitar a responsabilidade pelo pecado que ela mesmo 
cometeu, sem ser forçada pelo diabo. A conversa foi assim: "O homem disse: -A 
mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta, e comi. 
Então o Senhor Deus perguntou à mulher: -Por que você fez isso? A mulher 
respondeu: - A cobra me enganou, e eu comi." (Gênesis 3.12,13). A perfeição 
do ser humano já não existia mais. Que tristeza!

Este estado de pecador imperfeito agora passa de pais para filhos. Deus tinha 
criado Adão e Eva na sua própria imagem puro e santo. "Deus criou os seres 
humanos; ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher." 
(Gênesis 1.27) Isto significa que Deus criou os seres humanos para fazer a 
vontade dEle. Eles conheciam a vontade de Deus, queriam fazer esta vontade e 
tinham a capacidade de fazê-la. 

Mas quando Adão teve um filho, a Bíblia nos explica que: "Com a idade de 
cento e trinta anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele" (Gênesis 



5.3). Mas agora não era mais um filho puro e santo na imagem de Deus, mas 
pecador e rebelde, na imagem do seu pai Adão. Desde então, todos os filhos 
nascem na imagem pecadora dos seus pais. Não nascemos como filhos de 
Deus, puros e santos, mas nascemos já corrompidos pelo pecado. Não somos 
santos como Deus exige, mas temos desejos maus, e a vontade de contrariar 
Deus em tudo. Este pecado com que nascemos, que herdamos dos nossos 
pais, se chama pecado original.  

5. A desobediência de Adão e Eva se chama _______________________.
6. Depois de pecar, eles encararam Deus como seu ______________, e não 

seu _____________.
7. Agora, por causa do pecado que herdamos dos nossos pais, não 

nascemos ___________ como Deus quer.
8. Este pecado herdado se chama ___________________ 

__________________.

Porque nascemos com pecado, continuamos a nossa vida pecando em 
pensamento, palavra e ação. Deus quer que amemos a Ele sobre tudo, mas nós 
amamos a nós mesmos, ou ao dinheiro, ou ao poder, fama, bens ou outras 
pessoas em vez de amar a Deus em primeiro lugar. Deus quer que amemos aos 
outros como amamos a nós mesmos. Mas, não obedecemos as autoridades 
que Deus mesmo coloca no mundo, como pais e governos. Machucamos os 
outros em vez de ajudá-los. Enchemos os nossos corações com raiva e ódio 
dos outros, em vez de amor. Em vez de amar e respeitar aos nossos esposos, 
enchemos os nossos corações com pensamentos sujos e desejos para os 
esposos dos outros. Devemos ajudar aos outros a cuidarem dos seus bens, 
mas nós não fazemos isso, e até roubamos dos outros. Mentimos em vez de 
falar a verdade. Os nossos corações se enchem com inveja dos bens dos 
outros, e não ficamos contentes com o que Deus nos deu.

O pecado traz consequências. Pecado quebra a nossa relação com Deus, e faz 
com que Ele fique bravo conosco. Deus é santo e perfeito. Ele quer que 
sejamos perfeitos como Ele é. Jesus o disse assim: "Sejam perfeitos em amor, 
assim como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu" (Mateus 5.48). Isto quer 
dizer que um só ato de desobediência corrompe a perfeição, e nos coloca baixo 
o julgamento de Deus.  "Quem quebra um só mandamento da lei é culpado de 
quebrar todos" (Tiago 2.10).  Nós todos temos cometido muito mais do que só 
um pecado contra Deus. Pecamos muitas vezes em muitas maneiras todos os 
dias. Todos nós estamos longe da perfeição que Deus exige. O apóstolo Paulo 
escreve: "Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de 
Deus."(Romanos 3.23). Todos nós merecemos sofrer o castigo dos nossos 
pecados, o sofrimento eterno no inferno.

Se Deus nos desse o que merecemos, passaríamos a eternidade no inferno. 
Mas, em vez disso, Deus deu o nosso castigo para o seu Filho, Jesus. Deus 
mandou Jesus para pagar pelos pecados de todo o mundo, para que, pela fé 
neste mesmo Jesus, tenhamos a vida eterna.  "Porque Deus amou o mundo 



tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, 
mas tenha a vida eterna" (João 3.16). Estas são as boas notícias que vamos ver 
mais de perto no próximo capítulo.

9. Porque somos pecadores, nós __________, ____________ e 
____________ o que é pecaminoso.

10.O pecado traz __________________.
11.Deus exige que sejamos _________________.
12.Nós pecamos _____________ vezes em _______________ maneiras 

todos os dias. 
13.Todos nós merecemos sofrer o eterno ________________ de Deus no 

inferno.
14.Deus mandou Jesus para pagar pelos de __________________.

Capítulo 5   
Deus prometeu e mandou o Salvador

Os  dois capítulos anteriores estavam cheios de más notícias. O diabo e seus 
anjos desobedeceram a Deus, e causaram todo tipo de sofrimento neste 
mundo. Adão e Eva desobedeceram a Deus e trouxeram o julgamento de Deus 
em toda a raça humana. Mas, ainda tem boas notícias na Bíblia. As boas 
notícias são que Deus ainda quer que nós estejamos no céu com Ele. Ele ainda 
ama a raça humana, e mandou seu Filho para este mundo para salvar todas as 
pessoas do castigo dos seus pecados.

Parecia, no princípio, que o diabo ganhou. Adão e Eva tinham desobedecido a 
Deus. o Pecado tinha corrompido eles. O diabo pensava que Deus ia mandar 
Adão e Eva diretamente para o inferno do mesmo modo que mandou o diabo e 
seus anjos. Mas o diabo estava errado. Sim, Deus sabia que Adão e Eva e toda 
a raça humana foi corrompida pelo pecado. Sim, Deus é santo e fica bravo com 
os pecadores. Sim, Deus não pode ignorar o pecado dos seres humanos. Sim, 
Deus ameaça castigar todos que não obedeçam os seus mandamentos. Mas - 
Deus ainda é um Deus de amor. Ele sabia que a raça humana merecia o castigo 
eterno. Porém, Ele ainda queria as pessoas no céu com Ele. Por isso, Deus 
prometeu mandar seu Filho para salvar os seres humanos dos seus pecados.

Deus falou para o diabo, aquele dia no jardim: "Eu farei com que você (diabo) e 
a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua 
descendência (Jesus) e a descendência dela. Esta (Jesus) esmagará a sua 
(diabo) cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela"(Gênesis 3.15). 
Esta era a primeira promessa do Salvador. Deus planejou mandar seu Filho 
para o mundo para ser o Salvador da raça humana. Por isso, o Filho teria que 
tornar-se um ser humano, também. Ele faria a batalha contra o diabo, e venceria 
o diabo em nosso lugar. O diabo iria ferir o Salvador, mas neste sofrimento o 



Salvador daria o golpe mortal no diabo. 

1. Deus é santo e fica ____________ com os pecadores.
2. Mas Deus também é um Deus de ___________.
3. Deus prometeu mandar seu __________ para salvar ___________ as 

pessoas dos seus pecados. 

Ao longo dos tempos do Antigo Testamento, Deus lembrava seu povo que o 
Salvador ia vir. Deus falou esta promessa para Abraão, e disse que o Salvador 
seria um dos seus descendentes. Deus disse: "Abençoarei os que o 
abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu 
abençoarei todos os povos do mundo"(Gênesis 12.3). Deus falou para o rei Davi 
que o Salvador viria da sua família. Ele disse para Davi: "Você sempre terá 
descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre. E a sua 
descendência real nunca terminará"(2 Samuel 7.16). Deus indicou que o 
Salvador seria verdadeiro Deus e verdadeiro homem à mesma vez. Deus 
inspirou o profeta Isaías para escrever: "Pois já nasceu uma criança, Deus nos 
mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de "Conselheiro 
Maravilhoso", "Deus Poderoso", "Pai Eterno", "Príncipe da Paz".(Isaías 9.6). 
Deus profetizou por meio de Isaías que o Salvador nos salvaria por sofrer o 
castigo do pecado em nosso lugar. (Isaías 53) Os sacrifícios de animais que 
Deus mandou seu povo fazer no Antigo Testamento mostravam para eles como 
o Salvador derramaria sangue para salvar o mundo.

Finalmente, quando tudo estava certo aos olhos de Deus, Ele mandou seu Filho 
para salvar a raça humana do castigo dos seus pecados. "Mas, quando chegou 
o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe 
humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim 
de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus"(Gálatas 4.4,5). Deus falou, 
através de um anjo, com Maria, uma virgem de Nazaré, que ela seria a mãe do 
Salvador. (Lucas 1.26-38).  O Salvador prometido não nasceu de um pai 
humano, mas sim, foi concebido pelo poder de Deus o Espírito Santo e nasceu 
da virgem Maria. Porque Jesus foi concebido pelo Espírito, Ele não tinha 
pecado. Lucas escreve no seu evangelho: "O anjo respondeu: -O Espírito Santo 
virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. 
Por isso o menino será chamado de santo e Filho de Deus"(Lucas 1.35).Jesus 
era homem, ser humano, verdadeiro, igual a nós em quase todos os aspectos. 
Mas Ele não nasceu com pecado herdado dos seus pais, porque seu Pai era o 
perfeito Espírito Santo. Pedro repetiu uma profecia de Isaías quando ele 
escreveu, pela inspiração: "Ele não cometeu nenhum pecado, e nunca disse 
uma só mentira"(1 Pedro 2.22)

4. Deus falou para _________ que o Salvador viria dos seus descendentes.
5. Deus profetizou que o _______________ nos salvaria por sofrer o 

______________ dos nossos pecados.
6. Deus mandou seu Filho para ______________ todo o mundo dos seus 

pecados.



7. Jesus não foi _____________ em pecado, e nunca fez nenhum 
____________.

Quem era Jesus? Ele era verdadeiro homem, nascido da virgem Maria. O anjo 
falou para Maria: "Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de 
Jesus"(Lucas 1.31). Ele também era verdadeiro Deus, igual ao Deus Pai e o 
Espírito Santo desde a eternidade. Jesus mesmo disse: "Eu e o Pai somos 
um"(João 10.30). Jesus era, e é, Deus e homem em uma só pessoa. "Jesus foi 
para a região que fica perto da cidade de Cesaréia de Filipe. Ali perguntou aos 
discípulos: -Quem o povo diz que o Filho do Homem é? Simão Pedro 
respondeu: -O senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo"(Mateus 16.13,16). 
Como isso pode ser é um mistério para nós. De que é a verdade, a Bíblia 
claramente diz. Para poder obedecer todos os mandamentos de Deus e pagar 
pelos nosso pecados, Ele teve que ser homem verdadeiro.  "Mas, quando 
chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de 
mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, 
a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus"(Gálatas 4.4,5). Para 
ser o substituto para todas as pessoas, Ele teve que ser verdadeiro Deus. "No 
entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que 
ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias 
culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. 
Porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo 
castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que 
ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos 
como ovelhas que se haviam perdido; cada um de nós seguia o seu próprio 
caminho. Mas o SENHOR castigou o seu servo; fez com que ele sofresse o 
castigo que nós merecíamos"(Isaías 53.4-6). Nenhum ser humano pode pagar 
pelos pecados de todo o mundo. Somente Jesus, o Deus-homem, podia fazer 
isso.

Jesus guardou perfeitamente todos os mandamentos de Deus. Ele era a única 
criança perfeita que jamais existiu. Somente Jesus podia desafiar as pessoas a 
acharem um pecado nEle. Jesus falou para as pessoas: "Qual de vocês pode 
provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não crêem em 
mim?"(João 8.46). Ninguém pôde provar que Ele pecou, porque Ele nunca fez 
nada contra a vontade de Deus. 

Para salvar-nos, Jesus tinha que pagar o preço dos pecados do mundo. Este 
preço era sofrer as tormentas do inferno. Isto Jesus fez por todo o mundo. 
Quando na cruz Ele gritou: "Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?" 
(Mateus 27.46) Ele estava sofrendo o que o inferno realmente é - o abandono 
do Deus Pai. Deus colocou em Jesus todos os pecados de todo o mundo, e o 
castigou por esses pecados. Jesus pagou completamente o preço dos pecados 
do mundo. Quando Ele terminou seu sofrimento, Ele disse: "Tudo está 
completado!" (João 19.30). Não precisava mais nada. Jesus tinha feito tudo.

Quando Jesus terminou seu sofrimento, Ele disse: "Pai, nas tuas mãos entrego 
o meu espírito!" (Lucas 23.46). Então Ele morreu e sua alma foi para o céu. Seu 



corpo foi removido da cruz e sepultado no túmulo de José de Arimatéia. Jesus, 
porém, não ficou morto. Ele foi sepultado na tarde de sexta-feira. Até o 
amanhecer do domingo Ele tinha ressuscitado. O túmulo não pôde segurá-lo.

8. Jesus era verdadeiro ______________ e verdadeiro ____________ ao 
mesmo tempo.

9. Para poder guardar os mandamentos de Deus perfeitamente e pagar 
pelos nossos pecados, Ele tinha que ser _________________.

10.Para poder ser substituto por todas as pessoas, Ele tinha que ser 
verdadeiro ____________________.

11.Deus colocou os pecados de todas as pessoas em _______________ e 
o ________________  por eles.

12.Quando Jesus terminou o seu sofrimento, Ele disse: 
"____________________".

13.O corpo de Jesus foi __________________ no túmulo de José de 
Arimitéia. Sua ______________ foi para o céu.

14.Até o amanhecer de domingo, Jesus tinha _______________ da morte.

A ressurreição de Jesus da morte prova que Ele é Deus verdadeiro. O apóstolo 
Paulo escreveu: "A sua ressurreição provou, com grande poder, que ele é o 
Filho de Deus"(Romanos 1.4). Jesus disse que iria ressuscitar-se da morte, e o 
fez. Somente Deus pode fazer isto. A sua ressurreição nos prova que Jesus 
pagou inteiramente a dívida do nosso pecado. Se Jesus tivesse ficado morto, 
sua missão de salvar o mundo teria fracassado. Paulo nos diz: "E, se Cristo não 
foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos 
nos seus pecados"(1 Coríntios 15.17). Mas porque Ele ressuscitou, temos a 
certeza de que Ele cumpriu o que começou a fazer. Deus aceitou o pagamento 
pelo pecado de todos. Deus declarou todo o mundo "inocente" porque Jesus 
tinha sofrido o castigo que nós deveríamos sofrer. 

"A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres 
humanos e, por meio de Cristo, ele está fazendo com que eles sejam seus 
amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como 
ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando 
em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. 
Em nome de Cristo nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme 
de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado. Mas Deus colocou 
sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com ele, 
vivamos de acordo com a vontade de Deus"(2 Coríntios 5.19-21).

Pela fé neste Jesus, o Salvador dos pecados, nós recebemos o benefício deste 
perdão que Jesus ganhou por todos. Mas as pessoas que não querem acreditar 
nisto, ou que rejeitam Jesus e tudo o que Ele fez para pagar pelos pecados, 
perdem os benefícios deste perdão. Jesus mesmo disse: "Quem crer e for 
batizado será salvo, mas quem não crer será condenado"(Marcos 16.16).

A ressurreição da morte de Jesus também nos ensina que Ele vive para 



ressuscitar-nos da morte. "Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é 
a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados"(1 Coríntios 
15.20). A morte não podia segurar Jesus. Não vai poder segurar-nos também. 
Quando as pessoas que têm fé em Jesus morrem, suas alma vão para estar 
com Jesus no céu. Jesus disse para o ladrão morrendo ao lado dEle numa cruz: 
"Hoje você estará comigo no paraíso"(Lucas 23.43). Porém, quando os 
incrédulos morrem, suas almas vão para o inferno. Jesus contou uma história 
sobre um homem rico e incrédulo, e disse: "O rico também morreu e foi 
sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos"(Lucas 16.23). No dia do 
julgamento, Jesus vai levantar todos os corpos mortos. Ele mandará seus anjos 
para recolherem estas pessoas de todos os cantos da terra e as apresentarem 
diante dEle para serem julgadas. Jesus vai levar as pessoas, as que 
acreditaram nEle como seu Salvador do pecado, para viver com Ele para 
sempre. As pessoas que rejeitaram Jesus e sua salvação Ele mandará para 
passar a eternidade sofrendo no inferno, para sempre separadas da presença 
de Jesus. Jesus nos ensina: "Não fiquem admirados por causa disso, pois está 
chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e 
sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, 
e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados"(João 5.28,29).

Nós somos pecadores, vivendo num mundo corrompido pelo pecado. Ainda 
temos que lidar com a nossa velha natureza pecaminosa diariamente. Por isso, 
diariamente queremos arrepender-nos, dizendo para Deus que lamentamos o 
nosso pecado. E diariamente ficaremos contentes ao acreditar que Jesus pagou 
por nossos pecados e somos perdoados de todos eles. Diariamente queremos 
fazer a vontade de Deus para mostrar a nossa gratidão pela salvação.

Neste mundo, os seguidores de Jesus ainda ficam machucados e doentes. Eles 
também sofrem as consequências dos seus pecados. Eles têm sofrimento e 
tristeza. Mas, porque Jesus foi castigado pelos nossos pecados, Deus não nos 
castiga pelos nossos pecados. Falando com Nicodemos, Jesus disse: "Aquele 
que crê no Filho não é julgado; mas quem não crê já está julgado porque não 
crê no Filho único de Deus"(João 3.18). Sempre temos o consolo em saber que 
Jesus nos ama, e que pela fé nEle temos o perdão de todos os nossos 
pecados. Podemos ter a certeza de que Jesus quer que vivamos para sempre 
no céu com Ele. Deus inspirou o profeta a escrever: "Diga-lhes que juro pela 
minha vida que eu, o SENHOR Deus, não me alegro com a morte de um 
pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse"(Ezequiel 33.11). 
Este mundo corrompido pelo pecado não vai durar para sempre. Na verdade, 
está rumo a desaparecer. Paulo disse pela inspiração:  "Pois este mundo, como 
está agora, não vai durar muito"(1 Coríntios 7.31).

Um dia Deus vai causar que o universo inteiro queime. Sobre esse dia ele disse 
por Pedro: "Porém o Dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os 
céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no Universo 
será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Sabendo que tudo 
isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A 
vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a ele"(2 Pedro 3.10,11). 



Ele fará um novo lar para nós, um paraíso, como fez para Adão e Eva. Pedro 
também escreveu: "Porém Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo 
céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele"(2 
Pedro 3.13). Nenhum pecado vai poder corromper este novo lar. Não haverá 
tristeza, doença, calor, frio, fome ou sede. Ninguém fará coisas com raiva, 
porque todos serão perfeitos e sem pecado no céu. Não haverá morte. Nada 
nos separará uns dos outros, Para sempre veremos a face do Salvador e 
viveremos com Ele em completa felicidade. Deus descreveu isto em Apocalipse 
7.16,17: " Elas nunca mais terão fome nem sede. Nem o sol nem qualquer outro 
calor forte as castigará. Pois o Cordeiro, que está no meio do trono, será o 
pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus 
enxugará todas as lágrimas dos olhos delas".

Isto é o que Jesus promete para as pessoas que acreditam que Ele é seu 
Salvador. Jesus sempre cumpre as suas promessas. Ele veio a este mundo, 
viveu, morreu e ressuscitou para salvar todos dos seus pecados. Ele voltará 
para levar-nos para viver com Ele para sempre. Disto temos absoluta certeza!

15.A ressurreição de Jesus nos prova que Ele é verdadeiro ____________.
16.Também nos ensina que Jesus ________________ por todos os nossos 

pecados.
17.Pela ________ em Jesus, recebemos o benefício do __________ que 

Ele ganhou por todas as pessoas.
18.A ressurreição de Jesus no ensina que Ele _____________ para 

______________-nos da morte. 
19.Neste mundo teremos ____________ e ___________, mas sempre 

teremos o consolo de que Jesus nos __________.
20.Podemos ter a certeza de que Jesus quer que ______________ com Ele 

para sempre no ______________.
21.No céu, poderemos sempre _____________ a face do nosso Salvador.
22. jesus sempre _____________ as suas promessas.



Capítulo 1
1. Gênesis, Deus
2. trino (três em um),  Pai, Filho, 

Espírito Santo
3. nada
4. normais
5. noite, manhã
6. trabalhar 
7. terra, céus
8. atmosfera
9. água, seca, plantas
10. sol, lua, estrelas
11. vive, voa
12. animais, Adão, Eva
13. bom (perfeito)
14. descansou

Capítulo 2
1. Deus
2. barro
3. respiração, vida
4. inteligente
5. mulher
6. homem, mulher
7. bênção
8. imagem
9. obedecendo
10. jardim

Capítulo 3
1. obedecer, desobedecer

2. desobedecer
3. bons
4. sem contar
5. proteger
6. almas, céu
7. assassino, mentiroso
8. mentiras
9. sofrerem
10. pecado

Capítulo 4
1. bem, mal
2. qualquer (todas)
3. diabo
4. Adão
5. pecado
6. inimigo, amigo
7. santos
8. pecado original
9. pensamos, fazemos
10. consequências
11. santos (perfeitos)
12. muitas, muitas
13. castigo
14. pecados, todos

Capítulo 5
1. bravo
2. amor
3. Salvador, todas
4. Abraão

5. Filho, castigo
6. salvar
7. nascido, pecado
8. homem, Deus
9. Deus
10. homem
11. Jesus, castigou
12. Tudo está completado
13. enterrado, alma
14. ressuscitado
15. Deus
16. pagou
17. fé, perdão
18. morreu, livrar
19. sofrimento, tristeza
20. vivamos, céu
21. ver
22. guarda


