ÁRVORE DE JESSÉ
DIA 1
SÍMBOLO

O PLANETA

TEMA

A CRIAÇÃO DA TERRA E DO HOMEM

BÍBLIA

GÉNESIS 1, 26-31

ATIVIDADE

ASSAR MARSHMALLOWS
No exterior instalar-se à volta de uma pequena fogueira (ou numa
varanda do apartamento à volta de um assador). Enfiar um marshmallow
num espeto e colocar por cima do lume (ou das brasas do grelhador).
Rodar o espeto para cozinhar uniformemente. Poderá ser retirado logo
que o marshmallow inchar ou esperar até que fique com a parte de fora
dourada.
Retirar e deixar a arrefecer durante um minuto. Retirar do espeto com os
dentes e deixar derreter na boca.
Poder-se-á juntar uma cobertura: mergulhar o marshmallow assado em
molho de chocolate ou de caramelo acrescentando frutos secos picados.

TEXTO

Com esta sobremesa, a família será convidada a olhar para as maravilhas
do céu (ou a ouvir os sons da natureza noturna) e ouvir a história da
Criação (em anexo).
Poderá ser lida tal como está na Bíblia ou ser contada como faziam os
nossos antepassados, junto da fogueira!

ORAÇÃO

OBRIGADA SANTÍSSIMA TRINDADE – PAI (DEUS), FILHO (JESUS CRISTO) E
ESPÍRITO SANTO - POR TEREM FEITO ESTE BELÍSSIMO PLANETA PARA CADA UM
DE NÓS!
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Capítulo 1
1

No princípio, criou Deus os céus e a terra.

2

A terra, porém, estava sem forma e vazia; havia trevas sobre a face do
abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas.

3

Disse Deus: Haja luz; e houve luz.

4

E viu Deus que a luz era boa; e fez separação entre a luz e as trevas.

5

Chamou Deus à luz Dia e às trevas, Noite. Houve tarde e manhã, o primeiro
dia.

6

E disse Deus: Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e
águas.

7

Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do
firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez.

8

E chamou Deus ao firmamento Céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia.

9

Disse também Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e
apareça a porção seca. E assim se fez.

10

À porção seca chamou Deus Terra e ao ajuntamento das águas, Mares. E viu
Deus que isso era bom.

11

E disse: Produza a terra relva, ervas que dêem semente e árvores frutíferas
que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a
terra. E assim se fez.

12

A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie
e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie.
E viu Deus que isso era bom.

13

Houve tarde e manhã, o terceiro dia.

14

Disse também Deus: Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem
separação entre o dia e a noite; e sejam eles para sinais, para estações, para
dias e anos.

15

E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se
fez.

16

Fez Deus os dois grandes luzeiros: o maior para governar o dia, e o menor
para governar a noite; e fez também as estrelas.

17

E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra,

18

para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E
viu Deus que isso era bom.
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19

Houve tarde e manhã, o quarto dia.

20

Disse também Deus: Povoem-se as águas de enxames de seres viventes; e
voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus.

21

Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que
rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies; e todas as
aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom.

22

E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas
dos mares; e, na terra, se multipliquem as aves.

23

Houve tarde e manhã, o quinto dia.

24

Disse também Deus: Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie:
animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E
assim se fez.

25

E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais
domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a
sua espécie. E viu Deus que isso era bom.

26

Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança; tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos
céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis
que rastejam pela terra.

27

Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem
e mulher os criou.

28

E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra
e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre
todo animal que rasteja pela terra.

29

E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e
se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que
dê semente; isso vos será para mantimento.

30

E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis
da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para
mantimento. E assim se fez.

31

Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o
sexto dia.

Capítulo 2
1

Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército.

2

E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou
nesse dia de toda a sua obra que tinha feito.

3

E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou; porque nele descansou de toda a
obra que, como Criador, fizera.

4

Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o SENHOR
Deus os criou.
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IMAGEM A COLOCAR NA ÁRVORE
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