
CÉU, A 
BELA CASA 
DE DEUS

Bíblia para crianças
apresenta



Escrito por: Edward Hughes
Ilustrado por: Lazarus; Alastair P.

Adaptado por: Sarah S.
Traduzido por: Judith Menga

Produzido por: Bible for Children
www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

©2021 Bible for Children, Inc.
Autorização: Você tem o diretio de copiar ou imprimir esta história, 

desde que não seja comercializado.



Quando Jesus viveu na terra, Ele contou aos 
Seus discípulos sobre o céu.  Ele o chamou 
de "Casa de Meu Pai", e disse 
que lá havia muitas moradas.  
Uma mansão é uma casa 
muito grande e muito 
bonita. O céu é maior 
e mais bonito do 
que qualquer 
casa terrena.



Jesus disse: "Eu vou preparar um lugar para vocês.  
E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos 
receberei para mim mesmo."  Jesus foi para o céu, 
depois que Ele ressuscitou dos mortos.  Enquanto os 
discípulos observavam, Jesus foi levado para cima, 
e uma nuvem o 
encobriu dos 
seus olhos.



Desde então, os cristãos têm lembrado da promessa 
de Jesus de voltar para buscá-los.  Jesus disse que 

voltaria de repente, quando menos se esperar.
Mas o que acontece com os cristãos que

morrem antes de Sua volta?  A
Bíblia diz que eles vão direto

para estar com Jesus.
Estar ausente do corpo

é estar presente
com o Senhor.

Está no Céu com 
Cristo



Apocalipse, o último livro da Bíblia, nos diz o quão 
maravilhoso é o céu.  A coisa mais maravilhosa é 
que, de uma forma muito especial, o céu é a casa de 
Deus.  Deus está em toda parte, mas o seu trono 
está no céu.



Anjos e outros seres celestiais adoram a Deus no 
céu.  Assim como aqueles do povo de Deus que 
morreram e foram para o céu.  
Eles cantam músicas especiais 
de louvor a Deus.  Aqui estão 
algumas palavras de uma música 
que eles cantam: Tu és digno 
porque com o 
teu sangue 
compraste 
para Deus 
homens de 
toda tribo, 
e língua, e 
povo e nação.



As últimas páginas da Bíblia descrevem o Céu como 
"A Nova Jerusalém".  É muito, muito grande, com um 
muro alto do lado de fora.  O muro é de jaspe, clara 
como cristal.  Joias e pedras preciosas cobrem a 

base da parede, brilhando 

com 
cores 
lindíssimas.  
Cada uma 
das portas da 
cidade é feita 
de uma única 
pérola enorme!



Os grandes portões de pérolas nunca estão 
fechadas.  Vamos entrar e dar uma olhada ... UAU!  
O céu é ainda mais lindo por dentro.  A cidade é 
feita de ouro puro, semelhante a um vidro 
transparente.  
Até mesmo a 
rua é feita 
de ouro.



Um belo rio de águas claras, o Rio da Água da Vida, 
flui do trono de Deus.  Em ambos os lados do rio 
está a árvore da vida, que foi encontrada pela 
primeira vez no jardim do Éden.  Esta árvore é 
muito especial.  Ele tem doze diferentes tipos de 
frutos, uma espécie diferente a cada mês.  E as 
folhas da árvore da vida são para a cura das nações.



O céu não precisa da luz do sol nem da lua 
para ser iluminado.  A própria glória de Deus o 
enche com uma luz maravilhosa.  Lá nunca 
anoitece.



Mesmo os animais são diferentes no Céu.  Eles 
são todos mansos e amigáveis.  Os lobos e os 
cordeiros pastarão juntos na grama.  Mesmo os 
leões poderosos irão comer palha como o boi.  
O Senhor diz: "Não se fará mal nem dano 
algum em todo o meu santo monte."



No céu, quando olhamos ao redor, notamos que não 
existem algumas coisas por lá.  Lá nunca se ouve 
palavras iradas.  Ninguém está brigando
ou sendo egoísta. 
Não há travas 
nas portas, 
porque 
não há 
ladrões 
no céu.



Não há mentirosos, assassinos, feiticeiros, ou 
outras pessoas más.  Não há pecado de qualquer tipo 
no céu.



No céu, com Deus, não haverá 
mais lágrimas.  Às vezes, o 
povo de Deus chora por causa 
de grandes sofrimentos nesta 
vida.  No céu, Deus enxugará 
todas as lágrimas.



No céu também não existe morte.  O povo de Deus 
estará para sempre com o Senhor.  Não há mais 
tristeza, nem mais choro, nem mais dor.  Sem 
doença, sem despedida, 
sem funerais.  
Todos no céu 
são felizes 
para sempre 
com Deus.



O melhor de tudo é que o Céu é para meninos e 
meninas e adultos também que creram em Jesus 
Cristo como seu Salvador e O obedeceram como 
seu Senhor.  No céu há um livro chamado Livro 
da Vida do Cordeiro.  Ele está cheia 
de nomes de pessoas.  Você sabe 
quais são os nomes 
que estão escritos 
lá?  O nome de 
todas as pessoas 
que colocaram sua 
confiança em Jesus.  
E o seu nome, está 
escrito lá?



As últimas palavras da Bíblia sobre o céu são um 
convite maravilhoso.  "E o Espírito e a noiva dizem: 
'Vem!'  E aquele que ouvir diga: 'Vem!'  E quem tem 
sede, venha; e quem quiser, tome de graça da água 

da vida."



CÉU, A BELA CASA DE DEUS

Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia, 

se encontra em

João 14; 2 Coríntios 5; 
Apocalipse 4, 21, 22

"A explicação da tua palavra traz luz."  
Salmo 119.130



60 60

Sim



Esta história da Bíblia nos fala sobre nosso maravilhoso Deus 
que nos criou e quer que nós o conheçamos.

Deus sabe que nós temos feito coisas ruins, que chamamos de 
pecado.  A punição para o pecado é a morte, mas Deus ama tanto 
você que ele enviou seu único filho, Jesus, para morrer na cruz e 
pagar pelos nossos pecados.  Jesus voltou a viver e foi para sua 
casa no paraíso.  Se você acreditar em Jesus e pedir a Ele para 
perdoar os seus pecados, Ele perdoará.  Ele virá viver em você 

hoje, e você viverá com Ele para sempre.

Se você acredita que isso é verdade, diga isso ao nosso Deus:
Querido Jesus, eu acredito que Você é Deus, e se transformou 
em homem para morrer por meus pecados, e agora Você está 
vivo de novo.  Por favor, entre em minha vida e perdoe meus 

pecados, para que eu possa ter uma nova vida, e um dia vá morar 
com Você para sempre.  Me ajude a obedecer e viver para Você 

como seu filho.  Amem.

Leia a Bíblia e converse com Deus todos os dias!  João 3.16
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