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Um livro de histórias bíblico único com uma dimensão adicional: as
crianças conseguem olhar além das coisas que o olho pode ver e
descobrir o reino invisível de Deus! As ilustrações brilhantemente
coloridas de cenas bem conhecidas do Novo Testamento envolvem e

deliciam as crianças ao virarem a página para ver a dimensão
invisível por trás de cada história.

Um presente maravilhoso como um livro de fotos (3-4 anos), um
livro de leitura para mim (5-6 anos), um livro de descobertas (de 7 a
9 anos) e um guia de discipulado convincente (com idades entre 10 e

mais). A dever para netos sem igreja!

UM EXERCÍCIO:

E se pudéssemos ver as coisas como Jesus as via,

Poderia ver o reino da glória de Deus?

Nossa fé se expandiria se nós, também, pudéssemos ver

A parte invisível da história?

UMA REVISÃO:

Bella (8 anos) disse: "Este livro estica minha mente muito
amplamente. Eu não tinha idéia de que havia um reino invisível. Eu



gostei da parte sobre os anjos empurrando a tempestade. E eu
aprendi que eu sou filho de Deus. "

MAIS:

Descubra o Reino invisível de Deus é uma maneira divertida e
pictórica de introduzir o reino sobrenatural do Espírito e

compartilhar sua fé com seus filhos e netos. Rimas simples, cheias de
fé e diversão, além de imagens inesquecíveis preparam o coração de
uma criança para descobrir e experimentar o incrível amor de Deus e
entrar em um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Conhecer o
amor de Deus como uma criança vai ajudá-los a sonhar grandes e

cumprir o maravilhoso plano de Deus para suas vidas, protegendo-os
das falsas ofertas do mundo.

Essas imagens únicas e dadas por Deus estimularão a imaginação e a
criatividade de seus filhos, incentivando-os a se sentarem com seu
Pai celestial, mergulhando em Seu amor. Logo, eles começarão a se

ver como Deus os vê, brilhando com Sua luz e glória.

Venha e se sente com o Rei no Reino de Deus. Deixe-o mostrar-lhe o
quão real o invisível pode ser!
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