
Leia  Gênesis 1.1 - 2.25

Leia Mateus 1.1 - 2.12

Perguntas mais frequentes

 O que a Bíblia nos diz sobre a criação?
     O relato da criação em Gênesis é fundamental para a mensagem contida em toda a 
Bíblia, e não apenas para Gênesis ou o Pentateuco. Portanto, compreender os capítulos 
iniciais desse livro é crucial para a formação de uma cosmovisão bíblica.
     Seus dois primeiros capítulos lidam com questões fundamentais: quem criou o 
mundo e para que finalidade? E por que o mundo se encontra nessa condição atual? 
Gênesis responde a estas perguntas. Este livro ensinou a Israel que o único e verdadeiro 
Deus criou todas as coisas e tem autoridade absoluta sobre elas. Por essa razão, Ele é o 
único e digno de adoração. Tanto no Egito como em Canaã, o povo de Israel foi cercado 
pela adoração a coisas, e não a Deus. Sem o livro de Gênesis, ele acabaria, sem saber, 
cometendo os mesmos erros.
     Toda cosmovisão tenta explicar como surgiu o mundo, o que está errado com ele 
[no presente] e como ele pode ficar consertado de novo. O relato da criação em 
Gênesis ensina que quando Deus criou o mundo ele era muito bom (Gn 1.31). E por 
meio da criação, Ele transformou desordem em serena Ordem e o vazio em plenitude 
de vida. Nesse ambiente, os seres humanos desfrutavam de comunhão initerrupta com 
seu Criador até sua rebeldia prejudicar essa comunhão e implantar o mal no coração 
dos homens.
     O mal do Mundo não vem de algum defeito na criação; pelo contrário, Deus colocou 
o mundo sob uma maldição em função da rebelião humana.

Estudo de Hoje: Gênesis 1.26

     De que maneiras fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Ele não tem corpo 
físico, então, é fato que não nos criou exatamente iguais a si mesmo. alguns pensam 
que nossa razão, criatividade, autodeterminação é a imagem de Deus. Mas nunca 
seremos totalmente idênticos ao Senhor. Porque Ele é o nosso supremo criador. No 
entanto, expressamos Seu caráter quando demonstramos amor, paciência, perdão, 
bondade e fidelidade.

Estudo de Hoje: Mateus 1.1-17

     Na genealogia feita por Mateus, temos 26 indivíduos cujos anos de vida somados 
totalizam 2 mil anos. todos foram antepassados de Jesus, mas notavelmente divergiam 
em personalidade, experiência e espiritualidade. Alguns foram heróis da fé - como 
Abraão, Isaque, Rute e Davi. Outros, no entanto, tiveram má reputação - como Raabe e 
Tamar. E muitos foram pessoas comuns - como Esrom, Arão, Naassom e Aquim. E 
alguns foram até maus - como Manassés e abias.
     A obra de Deus na história não depende de sucessos humanos nem é limitada por
falhas ou pecados, pois o Senhor costuma trabalhar por intermédio de pessoas comuns.
 E assim como Deus usou todos os tipos de pessoas para trazer Seu Filho ao mundo, 
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Ele ainda as usa para realizar sua vontade. E ele convida você para fazer parte de sua 
obra, abençoando o próximo, andando com este ao longo da vida e cuidando do 
mundo que Ele criou.

Leia Salmos 1.1-6 
Leia Provérbios 1.1-6

Orando os Salmos

     O Salmo 1 ilustra como uma vida de oração deve ser. O salmo compara a vida dos 
fiéis a dos que não têm fé - uma vida de oração com uma vida sem oração.

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a respeito
 do que leu e deixar que o Espírito Santo trabalhe em você.


