
BATALHA BÍBLICA  TEMÁTICA: “A CRIAÇÃO , O CRIADOR  E A REDENÇÃO” 

BÍBLIA LINGUAGEM NVI 

01 – Por quem foram criados os céus e a terra? Deus estava sozinho na criação do homem? 

No princípio Deus criou os céus e a terra. Então disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem, 

conforme a nossa semelhança.  Gên 1:1 e 26 

02 – Por intermédio de quem Deus criou todas as coisas? 

Pois nele(o filho) foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, 

sejam tronos sejam soberanias, poderes ou autoridades; todas as coisas foram criadas por ele e 

para ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele; sem ele, nada do que existe teria sido 

feito. Col 1:16 e  Jo 1:3 

03 – Que manifestam os céus? 

Os céus declaram a glória de Deus;  o firmamento proclama a obra das suas mãos. Sal 19:1 

04 – Qual foi o objetivo de Deus em criar a Terra? 

Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, ele é Deus; que moldou a terra e a fez, ele a 

estabeleceu; não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Isa 45:18 

05 – À imagem de quem foi o homem criado? 

E criou Deus o homem à sua imagem: à imagem de Deus o criou; homem e  mulher os criou. Gên 

1:27 

06 – Que lar preparou Deus para o homem no princípio? 

Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o 

homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis 

aos olhos e boas para alimento.... O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para 

cuidar dele e cultivá-lo. Gên 2: 8-15 

07 – Que se pode perceber através das coisas criadas? 

Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno  poder e sua natureza 

divina, tem sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Rom 1:20 

08 – De quem é feitura o cristão? 

Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais 

Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ef 2:10 

09- Que certeza é dada do poder infalível do Criador? 

Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. 

Ele não se cansa nem fica exausto; sua sabedoria é insondável. Isa 40:28 



10 – Que encorajadora declaração se segue quanto ao suprimento de poder ao fraco? 

Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Isa 40:29 

11 – Que contraste é traçado nas Escrituras entre o Criador e os falsos deuses? 

Digam-lhes isto: Estes deuses, que não fizeram nem os céus nem a terra, desaparecerão e de 

debaixo dos céus. ...Esses homens todos são estúpidos e ignorantes; cada ourives é 

envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude, elas não 

tem fôlego de vida.... Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele 

é quem fez todas as coisas, e Israel é a tribo de sua propriedade. Jer  10: 11, 14 e 16 

12 – A quem é devida com justiça nossa adoração? 

Venham!  Adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Sal 95:6 

13 – À vista da maldição lançada sobre esta criação, que prometeu Deus? 

Pois vejam! Criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas. Jamais 

virão à mente! Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham 

passado. Isa 65:17 e Ap 21:1 

14 – Qual é a verdadeira base da irmandade do homem? 

Não temos todos  o mesmo pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será, 

então, que quebramos a aliança dos nossos antepassados sendo infiéis uns aos outros? Mal 2:10 

15 – Que é revelado, concernente a Deus, no primeiro versículo das Escrituras Sagradas? 

No princípio Deus criou os céus e a terra.  Gên 1:1 

16 - Por intermédio de quem criou Deus todas as coisas?  

No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus e era Deus.  Ele estava com Deus 

no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele; sem ele, nada do que existe teria 

sido feito. João 1:1-3 

17 – Por meio de quem foi efetuada a redenção? 

Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos 

pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, 

seremos salvos da ira de Deus! Rom 5:8 e 9 

18 – Em que parte da Bíblia aprendemos  que Cristo, o agente ativo na criação, é também o 

cabeça da igreja? 

Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos 

sejam soberanias, poderes ou autoridades; todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele 

é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Col 1: 16 

a 18 



19 – Que passagem das Escrituras mostra que o Criador é também o Redentor? 

Mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: “Não 

tema, pois eu o resgatei;  eu o chamei pelo nome; você é meu. Isa 43:1 

20 – Quem se declara ser a fonte de poder para o fraco? 

Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. 

Ele não se cansa nem fica exausto; sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá 

grande vigor ao que está sem forças.  Isa 40: 28 e 29 

21 – Que oração de Davi mostra considerar ele a redenção como obra criadora? 

Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Sal 51:10 

22 – Quem sustém em suas órbitas os corpos celestes? 

Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada 

estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Isa 40:26 

23 – Que texto das Escrituras assevera claramente ser o poder criador que transforma o 

crente?  

Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais 

Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efés. 2:10 

24 – De que grande obra é o sábado tanto memorial como sinal?  

Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus 

trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás 

trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, 

nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a 

terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor 

abençoou o dia sétimo e  o santificou.  Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, 

pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, e no sétimo dia Ele não trabalhou e descansou.  

Êx 20:8 – 11 e Êx 31:17 

25 – Visto que a criação e a redenção são ambas efetuadas pelo mesmo poder criador, de que, 

além da criação original, deveria o sábado ser sinal? 

Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o 

Senhor, fiz deles um povo santo. Ez 20:12 

26 – Por intermédio de que Ser é sustido o Universo material? 

Ele (Cristo) é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Col. 1:17 

27 – Que declaração mostra que todas as coisas, tanto materiais como espirituais, são 

sustentadas pelo mesmo Ser pessoal? 



… e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem 

viemos. I Cor 8:6 

28 – Porque Deus é digno de receber toda a glória e toda a honra? 

Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas 

as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apoc 4:11 

29 – Cite, conforme Gênesis 2: 1 a 3, a relação entre a criação e o dia de descanso: 

Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia Deus já havia 

concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o 

santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. 

30 – Na criação, o que Deus fez em especial pelo homem e a mulher, e o que lhes pediu para 

fazerem? 

Deus os abençoou, e lhes disse:  “Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! 

Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os  animais que se movem 

pela terra”. Gên 1:28 

 

 


