
O ceo, A 
marabilloso 
Fogar de 

Deus 

Biblia para Nenos 
presenta 



Escrito por: Edward Hughes 
 

Ilustrado por: Lazarus 
Alastair Paterson 

 
Adaptado por: Sarah S. 

 
Traducido por: www.christian-translation.com 

 
Producido por: Bible for Children 

www.M1914.org 
 

©2021 Bible for Children, Inc. 
Licencia: Tes o dereito de copiar e imprimir esta historia,  

mentres que non a comercialices. 



Cando Xesús vivía na terra, El contoulles os Seus 
discípulos.  El chamáballe “A casa do meu Pai” e dixo 
que había moitas mansións alí.  A mansión é amplía e 
un marabilloso fogar.  O  
ceo e grande e máis  
fermoso que calquera  
fogar térreste. 



Xesús dixo, “Eu vou preparar un lugar para vos.  Eu 
si vou preparar ese lugar para vos, Eu volverei outra 
vez e recibireivos Eu Mesmo.”  Xesús foi o ceo, 
despois xurdiu da morte.  Mentres os Seus 
discípulos miraban,  
Xesús comenzou,  
e unha nube  
recibiuno  
fóra  
da  
súa  
vista. 



Dende entón, os Cristiáns recordan a promesa de 
Xesús de volver e levalos.  Xesús dixo que volvería 
de repente.  Pero qué sucedeu con aqueles  
Cristiáns que morreron antes do seu  
regreso?  A Biblia conta que  
eles van directamente con  
Xesús.  Estar ausentes  
do corpo para estar  
presentes  
co Señor. 

PRESENTE CO 
SEÑOR 



A revelación, o último libro da Biblia, cóntanos 
que marabillosa que o Ceo é.  A cousa máis 
marabillosa e esa, dunha forma moi especial, 
O ceo e o Fogar de Deus. Deus está en  
todas partes, pero o seu  
trono e o Ceo. 



Os anxos e outros seres 
celestiais adoran a Deus no 
Ceo.  Tamén todo o pobo  
de Deus que morreu foi o  
Ceo.  Eles cantas cancións 
especiais de loanza a Deus. 



Aquí están algunha das palabras dunha  
das loanzas que eles cantan: TÚ  
ERES DIGNO DE REDÍMIRNOS  
A DEUS MEDIANTE A SÚA  
SANGUE DE TODAS AS  
TRIBÚS E NACIÓNS E  
FAINOS REIS  
E CREGOS  
PARA O  
NOSO  
DEUS.   
(Ver. 5:9) 



Nas últimas páxinas da  Biblia describe o Ceo como 
“A nova Xerusalén”.  É moi, moi grande, con un alto 
muro fóra.  O muro de cuarzo, claro e cristalino.   
As xoias e as pedras preciosas cubriron a base  
da parede,  
espumosos  
con incrible  
cores.  Cada  
unha das portas  
da cidade esta  
feita de unha  
sola gran perla!  



Esas grandes portas perladas nunca pechadas.  I 
mos dentro e botaremos unha ollada os arredores ... 
Incrible!  O ceo e aínda máis fermosa dentro.  A 
cidade está feita con puro ouro, como  
cristais brillantes.   
Inclusive as  
rúas son  
feitas de  
ouro. 



Un fermoso, claro río da auga da vida flúe do trono 
de Deus.  A ambos os dous lados do río está a 
árbore da vida, que se atopou por primeira vez no 
xardín do Edén.  Esta árbore é moi especial.  Dá 
doce tipos diferentes de froitas, unha especie 
diferente cada mes.  E as follas da árbore da vida 
son para a curación das nacións. 



O ceo non necesita o sol nin a lúa para ter luz.  A 
propia gloria de Deus énchea de luz marabillosa.  
Nunca hai ningunha noite alí. 



Mesmo os animais do Ceo son diferentes.  Todos 
son mansos e simpáticos.  Os lobos e os cordeiros 
aliméntanse de herba xuntos.  Mesmo os leóns 
poderosos están comendo palla coma o boi.  O 
Señor di: “Non ferirán nin destruirán en  
todo o Meu monte santo”. 



Mentres miramos ao 
redor, notamos que faltan 
cousas do ceo.  Nunca se 
escoitan palabras  
enervadas.  Ninguén  
esta loitando nin é 
egoísta.  Non hai 
pechaduras nas  
portas, porque non  
hai ladróns no Ceo.   
Non hai mentireiros, 
asasinos, feiticeiros  
ou outras persoas 
malvadas.  Non hai pecado 
de ningún tipo no ceo. 



No Ceo con Deus xa non hai 
bágoas.  Ás veces, o pobo 
de Deus chora por mor de 
grandes tristezas nesta 
vida.  No ceo, Deus secará 
todas as bágoas. 



Tampouco hai morte no Ceo.  O pobo de Deus estará 
para sempre co Señor.  Xa non hai pena, nin choro, 
nin dor.  Sen enfermidade, sen despedida, sen 
funerais.  Todos no  
ceo están felices  
para sempre  
con Deus. 



O mellor de todo é que o ceo é para nenos e nenas 
(e tamén para adultos) que creron en Xesucristo 
como o seu Salvador e o obedeceron como o seu 
Señor.  No Ceo está un libro chamado o Libro da 
Vida do Cordeiro.  Está repleto de  
nomes de xente.  Sabes que  
nomes están escritos alí?   
Todas as persoas  
que confían  
en Xesús.   
 
¿Está aí o  
teu nome? 



A Biblia son as últimas palabras sobre o Ceo  
e marabillosa invitación.  “E o espírito e a noiva 

dixeron, ‘Vén’ e deixa que os que o escoiten digan 
‘Vén’ e deixa que a sede veña, que tome el  

auga da vida libremente.” 



O ceo, A marabilloso Fogar de Deus 
 

 A historia dende o Deus da Terra, a Biblia 
 

encóntrase en 
 

Xoán 14; 2 Corintios 5;  
Revelación 4, 21, 22 

“A entrada das súas palabras danos luz.” 
Salmo 119:130 



O final 



Esta historia bíblica fálanos sobre o noso  
marabilloso Deus, quen nos creou e quere que ti o coñezas. 

 
Deus sabe que nós fixemos malas cousas, ás que El  

chama pecados.  O castigo dese pecado é a morte, pero Deus 
ámanos moito.  El enviounos o seu único Fillo, Xesús, para morrer 

na Cruz e ser castigados polos nosos pecados.  Entón Xesús volveu 
a vida e foi á casa, ó Ceo!  Si ti cres en Xesús e lle preguntas  

que esqueza os teus pegados, El farao!  El volverá e  
vivirá en ti agora, e ti vivirás con El para sempre. 

 
Si ti crees nesta verdade, dille isto a Deus: 

Querido Xesús, Eu creo que ti es Deus, convertícheste en  
home para morrer polos nosos pecados e agora ti estás vivo  
outra vez.  Por favor, entra na miña vida e perdoa os meus  

pecado, así eu poderei ter agora unha nova vida, un día  
estarei contigo para sempre.  Axúdame a obedecerche  

e vivir por ti como o teu fillo.  Amén. 
 

Lee a Biblia e fala con Deus todos os días!   Xoán 3:16 
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