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7. Face a face – Céu
“E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Eis aqui o tabernáculo
de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será
o seu Deus.” Apocalipse 21:1,3

Diferentemente da escola do Éden, nesta nova escola celestial não teremos nenhuma árvore da ciência
do bem e do mal, pois ali não mais haverá possibilidade para a tentação nem lugar para nenhum
tentador. Os nossos carateres foram provados e saíram vitoriosos pelo sangue do Cordeiro. A árvore
da vida está disponível para todos. E pelo tempo da eternidade, ou seja, quando o tempo já não contar,
nós poderemos aprender e aprender e aprender. Todo o cosmos, nas suas dimensões micro e macro
se abrirá ao nosso estudo e em todos os recantos da criação veremos escrito em grandes letras o
nome de Deus. Diante de nós será exposta a história do grande conflito, desde a sua génese até ao
seu epílogo e coisas maravilhosas nos serão reveladas, pois já foi removido o véu que se interpunha
entre o mundo visível e o invisível. Nesta nova escola celestial poderemos ficar a saber ao pormenor,
pois com eles poderemos conversar, todo o trabalho dos anjos em nosso favor e compreender a
sua intervenção nas nossa vidas, enquanto rumávamos ao lar. Todas as perplexidades da vida serão
então explicadas. Onde nos parecia haver apenas confusão e deceção, propósitos frustrados e planos
subvertidos, veremos um propósito grandioso, predominante, vitorioso, uma harmonia divina. Teremos
acesso aos relatórios conservados no céu sobre todo o trabalho e esforço abnegado que os homens
fizeram em favor do seu próximo, enquanto estiveram na terra. Saberemos sobre o alcance benéfico
que esses atos tiveram, do qual nada sabíamos. Examinaremos esses dons outorgados por Deus, em
suas extensas linhas, veremos aqueles que mediante esses esforços se reergueram e enobreceram,
contemplaremos em sua história o bom efeito dos princípios verdadeiros. Este será também para
nós um dos estudos e recompensas da escola celestial. Desenvolveremos plenamente a dimensão
social, pois o amor e a simpatia que Deus plantou na alma humana, exercitar-se-á de forma suave e
verdadeira no intercâmbio com os anjos e os fiéis de todos os tempos. Toda a família no céu e na terra
disfrutará de uma santa associação, levando a uma vida social harmoniosa. Ali desenvolveremos toda
a faculdade e aumentaremos toda a capacidade. Levaremos avante os maiores empreendimentos,
realizaremos as mais altas aspirações, satisfaremos as maiores ambições. E todavia surgirão novas
culminâncias a galgar, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos assuntos
a apelarem para as forças do nosso corpo, espírito e alma. Todos os tesouros do universo estarão
abertos ao nosso estudo. Livres da mortalidade poderemos voar para os mundos distantes e, com
indizível felicidade, nós, os filhos da Terra, compartilharemos da alegria e sabedoria dos seres não
caídos. Participaremos dos tesouros do saber e entendimento adquiridos durante séculos e séculos
na contemplação da obra de Deus. E assim como o nosso conhecimento será progressivo, também
o nosso amor, reverência e felicidade aumentarão. Quanto mais aprendermos acerca de Deus, mais
admiraremos o Seu caráter. D’Aquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios
do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas animadas e
inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que “DEUS É AMOR”, por isso, tocaremos
música e entoaremos cânticos que ouvidos mortais jamais ouviram. “Gozo e alegria se achará nela,
ação de graças e voz de melodia.” (Isaías 51:3).
Já não falta muito para que esta nova escola do céu deixe de ser promessa, deixe de ser futuro. Já falta
muito pouco para que ela seja realidade, para que ela seja o nosso presente. Ali, livres do pecado, já
nada mais nos impedirá a nós, criaturas resgatadas do planeta Terra, de manter comunicação direta com
o nosso Criador e Salvador. O processo educativo que Deus sonhou para os humanos está de novo a
cumprir-se. A nossa escola é o Céu, o nosso campo de estudos é o universo, o nosso professor é Deus,
o Ser infinito. É agora que se cumpre cabalmente a promessa “Todos os teus filhos serão aprendizes
do Senhor e uma imensa paz haverá sobre os teus filhos.” (Isaías 54:13). Já não mais por espelho em
enigma. Agora vemos Deus face a face, (I Coríntios 13:12) porque nesta escola celestial “estará o trono
de Deus e do Cordeiro e os Seus servos O servirão e verão o seu rosto.” Apocalipse 22:3,4.
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