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 “Que Haja Luz” disse Jeová*. De repente, a 
luz brilhante irrompeu na escuridão do 
espaço. O Pai Celestial e Jeová viram 

que a luz era boa. Eles chamaram a luz dia 
e a escuridão noite. Um novo mundo havia 

começado. 
O Pai Celestial encarregou 

Jeová de criar a Terra. Juntos 
Eles planejaram tudo cuida-
dosamente para que houvesse 
comida, água, animais e tudo de 
que precisaríamos em nosso lar 
terreno.

Jeová usou o poder do 
sacerdócio para organizar os 
elementos. Tudo obedeceu ao 
Seu comando. Ele criou um pla-
neta com pedras, terra e água. 
Ajuntou as águas para formar 
mares e oceanos.

Quando Ele disse, “Que haja 
terra seca”, montanhas, outeiros 
e vales se ergueram ao lado dos 
mares. Acima da terra e da água, 
Ele criou o céu e as nuvens.

A Terra inteira se tornou 
o jardim de Deus. Sementes 
foram plantadas na terra para 
se transformarem em árvores 
com laranjas suculentas, ramos 
com frutos para os pássaros 
bicarem e grama para cobrir os 

campos montanhosos.
Jeová criou o sol 

para brilhar todos os 
dias, para que as plan-
tas pudessem crescer. 
Ele criou a lua e as 
estrelas para brilharem à 
noite. Fez a Terra girar em 
sua órbita para que houvesse 
dias, estações e anos.

Criou toda criatura que nada e 
encheu os céus com todas as aves que 
voam. Baleias mergulhavam nas ondas. 
Águas-vivas se moviam de um lado para  
o outro. Patos nadavam nos lagos e rios.  
E pelicanos batiam as asas. 

Jeová criou cangurus que levam os 
filhotes em sua bolsa enquanto pulam, 
e macacos que balançam nas árvores 
com seus rabos. Todo inseto que se 
arrasta; todo lagarto que rasteja; 
toda criatura que ruge, galopa 
ou bufa — Jeová criou todos 
eles. Cada um foi criado para 
ter filhotes que seriam como 
seus pais. Finalmente a Terra 
estava pronta para ser o lar dos filhos do 
Pai Celestial.

Adão e Eva foram os primeiros filhos 
espirituais do Pai Celestial a virem para 
a Terra e receberem um corpo. O Pai 
Celestial os abençoou como marido e 
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Muitas dessas informações vêm 
de Gênesis 1. Você pode ler 

esse capítulo com seus filhos e conver-
sar com eles a esse respeito.

Jeová formou um planeta que possui 
terras, oceanos, céu e nuvens.
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mulher. Jeová viu que tudo o que havia sido 
criado era bom!

O Pai Celestial disse à Adão e Eva 
“Frutificai e multiplicai-vos” para que seus 
filhos e os filhos de seus filhos vivessem 
sobre toda a Terra.

Cada novo bebê que nasce recebe um 
corpo físico de seus pais terrenos e é um 
filho espiritual do Pai Celestial. E cada 
criança que vem à Terra é abençoada com 
o belo mundo que o Pai Celestial e Jeová 
criaram. ◼
*No Velho Testamento, Jesus era chamado 
“Jeová”. É o nome pelo qual Ele era cha-
mado no mundo espiritual, antes de nascer 
em Belém.

Cada criança que vem à Terra é abençoada 
com o belo mundo que o Pai Celestial e Jeová 
criaram.

Jeová criou o sol para 
brilhar para que as 
plantas pudessem 
crescer.
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