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Cando Xesús viviu na terra, díxolles aos 
seus discípulos o ceo. Chamouna "A casa 
do meu pai" e dixo que alí 
había moitas mansións.  



Unha mansión é unha casa grande e 
fermosa. O ceo é máis grande e 
máis fermoso que calquera 
fogar terrestre.



Xesús dixo: "Vou prepararche un lugar.  
E se vou preparar un lugar para ti, 
volverei e recibirte para min". 



Xesús foi ao ceo, despois de que 
resucitou de entre os mortos. Mentres 
os seus discípulos miraban, Xesús foi 
levantado, e unha nube recibiuno fóra 
da súa vista.



Desde entón, os cristiáns lembraron a 
promesa de Xesús de volver e buscalos.  
Xesús dixo que volvería
de súpeto, cando
menos o esperase. 

PRESENTE CO 
SEÑOR



Pero que pasa cos cristiáns que morren
antes de que El veña? A Biblia di que 
van directamente a estar
con Xesús.  Estar ausente
do corpo é estar
presente co Señor.

PRESENTE CO 
SEÑOR



A Revelación, o último libro da Biblia, 
dinos o marabilloso que é o Ceo. O máis 
marabilloso é que, dun xeito moi especial, 
o Ceo é a casa de Deus. 
Deus está en todas 
partes, pero o seu 
trono está no ceo.



Os anxos e outros seres celestes 
adoran a Deus no Ceo. Así o fan 
todo o pobo de Deus que 
morreu e foi ao ceo. 
Cantan cancións especiais 
de loanza 
a Deus. 



Aquí tes algunhas palabras dunha 
canción que cantan: TI 
SÓS DIGNO POR QUE 
NOS REDIMOS A DEUS 
CO TEU SANGUE DE 
TODA TRIBO E NACIÓN 
E NOS FIXAS REIS E 
SACERDOTES PARA 
O NOSO DEUS. 
(Apoc. 5:9)



As últimas páxinas da Biblia describen o 
Ceo como "A Nova Xerusalén". É moi, 
moi grande, cunha parede alta no 
exterior. A parede é de pedra de xaspe, 
clara coma 
o cristal. 



Xoias e pedras preciosas cobren a base 
da parede, brillando con fermosas cores.  
Cada unha das portas da cidade está 
feita dunha única perla enorme!



Esas grandes portas de perlas 
nunca se pechan. Entramos e 
botamos unha ollada... GUAU! 



O ceo é aínda máis fermoso por dentro. 
A cidade está feita de ouro puro, como 
o vidro claro.  Incluso a rúa está feita 
de ouro.



Un río fermoso e claro da auga da vida 
flúe do trono de Deus. A ambos lados do 
río está a árbore da vida, que se atopou 
por primeira vez no Xardín do Edén.  



Esta árbore é moi especial.  Produce 
doce tipos diferentes de froitos, un tipo 
diferente cada mes. E as follas da árbore 
da vida son para a cura das nacións.



O ceo non precisa do sol nin da 
lúa para a luz. A propia gloria de 
Deus énchea de luz marabillosa. 
Nunca hai 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 poderosos leóns
comen palla coma o boi.  O Señor di: "Non 
farán mal nin destruirán en todo o meu 
santo 
monte".



Mentres miramos ao redor, notamos que 
faltan cousas do Ceo.  Nunca se escoitan 
palabras de rabia. 
Ninguén loita nin 
é egoísta. Non 
hai pechaduras 
nas portas, 
porque non hai 
ladróns no Ceo.  



Non hai mentireiros, 
asasinos, feiticeiros 
nin 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 das grandes tristezas 
desta vida.  No Ceo, Deus 
enxugará todas as bágoas.



Tampouco hai morte no Ceo.  O pobo de 
Deus estará para sempre co Señor. Non 
hai máis tristeza, xa non hai choros, xa
non hai dor. Sen 
enfermidade, 
sen despedida, 
sen funerais.  
Todos no ceo
son 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 hai un libro chamado Libro da 
Vida do Cordeiro.  Está cheo de nomes 
de persoas. Sabes cuxos nomes están 
escritos alí? Todas as persoas 
que poñen a súa 
confianza en Xesús. 

O teu nome 
está alí?



As últimas palabras da Biblia sobre o 
Ceo son unha invitación marabillosa.  



"E o Espírito e a noiva din: 'Ven!' E que 
diga o que escoite 'Veña!' E que veña 
o que teña sede.  E quen queira, que o 

deixe toma a auga da vida libremente".



O ceo, o fermoso fogar de Deus

Tunha historia da Palabra de Deus, 
a Biblia,

atópase en

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

“A entrada das túas palabras dá luz.” 
Salmos 119:130



Ob Fin



Desta historiam bíblica fálanos dof noso 
marabilloso Deus que nos fixo ep que quere 

que o cofezas.

Geus svibe que fixemos cousas malas, ás 
que el chama pecado.  Castigo polo pecado 
é a morte, pero Deus quérete tanto que 

enviou ao seu único Fillo, Xesús, a morrer 
nunha cruz e ser castigado polos teus 

pecados.  Entón Xesús volveu á vida e foi a 
casa para o Ceo! Se cres en Xesús e 

pídeslle que perdoe os teus pecados, farao! 
El virá e vivirá en ti agora, e ti vivirás con 

El para sempre.



Ve cres que esta é a verdade,
Nille isto a Deus:

Querido Xesús, Mreo que ti es Deus e que 
te fixeches un home para morrer polos 

meus pecados, e agora vives de novo. Por 
favor, entra na miña vida e perdoa os meus 
pecados, para que eu poida ter unha nova 
vida agora, e algún día estar contigo para 
sempre. Axúdame a Bios e vivir para ti 

como teu fpllo.  Amén.

Ve a Biblia e fala con Deus todos pe días! 
Xoán 3:16
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