


Quando 
contemplo os teus 
céus, obra dos teus 

dedos, a lua e as 
estrelas que ali 

firmaste,  
Sl 8.3 



pergunto: Que é o 
homem, para que 

com ele te importes? 
E o filho do homem, 
para que com ele te 

preocupes? 
Sl 8.4 



Senhor, Senhor 
nosso, como é 

majestoso o teu 
nome em toda a 

terra! Tu, cuja glória 
é cantada nos céus. 
Sl 8.1 



Ó SENHOR, senhor 
nosso, quão magnífico 

em toda a terra é o 
teu nome! Pois 

expuseste nos céus a 
tua majestade. 

Sl 8.1 (RA) 



Deus projeta para a sua glória 



A glória do 
SENHOR se 

manifestará, e toda 
a carne a verá, pois 
a boca do SENHOR 

o disse. 
Is 40.5 



uma voz diz: clama; e 
alguém pergunta: 

que hei de clamar? 
toda a carne é erva, e 

toda a sua glória, 
como a flor da erva; 
Is 40.6 



eu sou o SENHOR, este 
é o meu nome; a 

minha glória, pois, não 
a darei a outrem, nem 

a minha honra, às 
imagens de escultura. 

  

Is 42.8 



dêem honra ao 
SENHOR e 

anunciem a sua 
glória nas terras 

do mar.  
Is 42.12 



a todos os que são 
chamados pelo meu 

nome, e os que 
criei para minha 

glória, e que 
formei, e fiz.   

Is 43.7 



por amor de mim, por 
amor de mim, é que 

faço isto; porque 
como seria profanado 
o meu nome? A minha 

glória, não a dou a 
outrem.   Is 48.11 



pois nele foram criadas 
todas as coisas nos céus e 

na terra, as visíveis e as 
invisíveis, sejam tronos ou 

soberanias, poderes ou 
autoridades; todas as 

coisas foram criadas por 
ele e para ele. 

Cl 1.16 



Deus projeta para o nosso bem 



3 Disse Deus: Haja 
luz, e houve luz. 
 4 Deus viu que a 

luz era boa, e 
separou a luz das 

trevas.  Gn 1 



Deus chamou à luz 
dia, e às trevas 
chamou noite. 

Passaram-se a tarde 
e a manhã; esse foi o 

primeiro dia. 
Gn 1.5 



Depois disse Deus: 
Haja entre as águas 

um firmamento 
que separe águas 

de águas.  

Gn 1.6 



 Então Deus fez o 
firmamento e separou 
as águas que estavam 

embaixo do 
firmamento das que 
estavam por cima. E 

assim foi. 
Gn 1.7 



Ao firmamento 
Deus chamou céu. 

Passaram-se a 
tarde e a manhã; 

esse foi o segundo 
dia.  Gn 1.8 



E disse Deus: 
Ajuntem-se num só 
lugar as águas que 

estão debaixo do céu, 
e apareça a parte 
seca. E assim foi.   

Gn 1.9 



À parte seca Deus 
chamou terra, e 

chamou mares ao 
conjunto das águas. E 

Deus viu que ficou 
bom.   

Gn 1.10 



Então disse Deus: Cubra-se 
a terra de vegetação: 

plantas que dêem 
sementes e árvores cujos 

frutos produzam sementes 
de acordo com as suas 
espécies. E assim foi.   

Gn 1.11 



A terra fez brotar a 
vegetação: plantas que dão 
sementes de acordo com as 

suas espécies, e árvores 
cujos frutos produzem 

sementes de acordo com as 
suas espécies. E Deus viu 

que ficou bom.    

Gn 1.12 



Passaram-se a 
tarde e a 

manhã; esse foi 
o terceiro dia.   

  
Gn 1.13 



Disse Deus: Haja 
luminares no 

firmamento do céu para 
separar o dia da noite. 
Sirvam eles de sinais 

para marcar estações, 
dias e anos,  

Gn 1.14 



e sirvam de 
luminares no 

firmamento do céu 
para iluminar a 

terra. E assim foi.   

Gn 1.15 



Deus fez os dois 
grandes luminares: o 
maior para governar 
o dia e o menor para 
governar a noite; fez 
também as estrelas.   
Gn 1.16 



Deus os colocou 
no firmamento 

do céu para 
iluminar a terra,            

  
Gn 1.17 



governar o dia e a 
noite, e separar a 
luz das trevas. E 

Deus viu que 
ficou bom.   

Gn 1.18 



Passaram-se a 
tarde e a 

manhã; esse foi 
o quarto dia.   

Gn 1.19 



Disse também Deus: 
Encham-se as águas 

de seres vivos, e 
sobre a terra voem 

aves sob o 
firmamento do céu.   
Gn 1.20 



Assim Deus criou os grandes 
animais aquáticos e os 
demais seres vivos que 

povoam as águas, de acordo 
com as suas espécies; e todas 

as aves, de acordo com as 
suas espécies. E Deus viu que 

ficou bom. 

Gn 1.21 



Então Deus os 
abençoou, dizendo: 

Sejam férteis e 
multipliquem-se! 

Encham as águas dos 
mares! E multipliquem-

se as aves na terra.  
Gn 1.22 



Passaram-se a 
tarde e a 

manhã; esse foi 
o quinto dia. 

Gn 1.23 



E disse Deus: Produza a terra 
seres vivos de acordo com as 

suas espécies: rebanhos 
domésticos, animais 

selvagens e os demais seres 
vivos da terra, cada um de 

acordo com a sua espécie. E 
assim foi.  

Gn 1.24 



Deus fez os animais selvagens 
de acordo com as suas 
espécies, os rebanhos 

domésticos de acordo com as 
suas espécies, e os demais 

seres vivos da terra de acordo 
com as suas espécies. E Deus 

viu que ficou bom.   

Gn 1.25 



Então disse Deus: Façamos o 
homem à nossa imagem, 

conforme a nossa semelhança. 
Domine ele sobre os peixes do 

mar, sobre as aves do céu, sobre 
os animais grandes de toda a 

terra e sobre todos os pequenos 
animais que se movem rente ao 

chão.   
Gn 1.26 



Criou Deus o 
homem à sua 

imagem, à imagem 
de Deus o criou; 

homem e mulher os 
criou.    

Gn 1.27 



Deus os abençoou, e lhes 
disse: Sejam férteis e 

multipliquem-se! Encham e 
subjuguem a terra! Dominem 
sobre os peixes do mar, sobre 
as aves do céu e sobre todos 

os animais que se movem 
pela terra.    

Gn 1.28 



E Deus viu tudo o que 
havia feito, e tudo 
havia ficado muito 
bom. Passaram-se a 

tarde e a manhã; esse 
foi o sexto dia.    

Gn 1.31 



Então o Senhor Deus 
declarou: Não é bom 
que o homem esteja 

só; farei para ele 
alguém que o auxilie 
e lhe corresponda.     

Gn 2.18 



Disse então o homem: 
Esta, sim, é osso dos 

meus ossos e carne da 
minha carne! Ela será 

chamada mulher, 
porque do homem foi 

tirada     
Gn 2.23 



Conclusão:  
Deus planeja a boa vida 



Hoje invoco os céus e a terra 
como testemunhas contra 

vocês, de que coloquei 
diante de vocês a vida e a 

morte, a bênção e a 
maldição. Agora escolham a 

vida, para que vocês e os 

seus filhos vivam,    

Dt 30.19 



e para que vocês amem o 
Senhor, o seu Deus, ouçam a 

sua voz e se apeguem 
firmemente a ele. Pois o 
Senhor é a sua vida, e ele 
lhes dará muitos anos na 

terra que jurou dar aos seus 
antepassados, Abraão, Isaque 

e Jacó.    Dt 30.20 



Obedeçam aos seus decretos 
e mandamentos que hoje eu 
lhes ordeno, para que tudo 
vá bem com vocês e com 

seus descendentes, e para 
que vivam muito tempo na 
terra que o Senhor, o seu 

Deus, lhes dá para sempre.  
Dt 4.40 



O ladrão vem apenas 
para furtar, matar e 

destruir; eu vim para 
que tenham vida, e 

a tenham 
plenamente. 

Jo 10.10 


