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Como é que o ser humano foi criado? 
Génesis 2:7. Deus formou o homem a partir do pó da terra e soprou nele o fôlego da 
vida. Assim, o homem foi feito um ser vivo. O ser humano, macho e fêmea, foi criado 
à imagem e semelhança de Deus (Génesis 1:26 e 27). Deus é amor, e criou-nos para 
amar (I João 4:16).   

Como era o homem quando saiu das mãos do seu Criador? 
Eclesiastes 7:29. Deus criou o homem perfeito (Génesis 1:31).

Que possibilidade é que foi dada ao homem, caso este não quisesse a 
vida que Deus lhe deu? 
Génesis 2:15-17. Foi dada ao homem a possibilidade de ser fiel a Deus, ou de ser 
desobediente e perder a vida que lhe fora concedida. O homem foi criado como um 
agente moral livre.

Segundo a Bíblia, qual é o estado atual do ser humano? 
Romanos 3:23; 8:7. A Bíblia ensina que o ser humano caiu em pecado e está priva-
do da glória de Deus. As suas inclinações naturais são para o mal (Eclesiastes 7:20).

Qual é a consequência do pecado? 
Ezequiel 18:4, 20. A consequência do pecado é a morte.   

Que convite faz Deus agora a todas as pessoas? 
Atos 17:30. Presentemente, Deus chama cada pessoa ao arrependimento. Ele deseja 
que nos entristeçamos pelos nossos erros, e compreendamos a nossa necessidade 
d’Ele. Só Ele tem o poder de fazer de nós pessoas completamente novas a nível espiri-
tual, através do Seu Filho Jesus (II Coríntios 5:17). 

Qual é a única esperança para o ser humano? 
Romanos 6:23. A nossa única esperança é aceitarmos a vida eterna que Deus nos ofe-
rece através de Jesus Cristo, o nosso Salvador (Romanos 3:23 e 24). Porque Jesus morreu 
pelos nossos pecados, nós poderemos  
viver para sempre (João 3:16).

O Ser Humano
Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus 
não tem a vida. I João 5:12
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