
A Criação do Mundo 

Deus Cria a Mulher
Gênesis 2:18–22 NVI, adaptado

Então o Senhor Deus declarou: “Não é bom que o homem 
esteja só; farei para ele alguém que o auxilie e lhe 
corresponda”.
 
Depois que formou da terra todos os animais do campo 
e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao 
homem para ver como este lhes chamaria; e o nome que 
o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. 
Todavia não se encontrou para o homem alguém que o 
auxiliasse e lhe correspondesse.
 
Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo 
sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, 
fechando o lugar com carne. E com a costela que havia 
tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a 
trouxe a ele.



6º Dia
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