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“Agora um pequeno ponto. À medida que os santos no
reino de Deus são aceitos no amado, eles ouvem: “Vinde,
benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está
preparado desde a fundação do mundo.” [Mateus
25:34]. E então as harpas douradas são tocadas, e a
música flui por toda a hoste celestial, e eles se prostram
e adoram o Pai e o Filho e o Espírito Santo. E depois? O
que eu vi depois? Um encontra outro; e eles dizem,
enquanto eles caem sobre seus pescoços com seus
rostos brilhando com a glória de Deus: “Foi você, foi
você que trouxe a verdade para mim, e eu não quis
ouvi-la a princípio, mas, ó, estou tão feliz.” Agora, isso
será realizado por todas as cortes celestiais, ação de
graças e louvor a Deus por aqueles que têm sido os meios
de ganhar outros para a verdade, para que venham e
tenham interesse por eles, e então estarão unidos entre os
salvos. Ó que encontro! que encontro!” {Ellen Gould
White. Manuscrito 139. Ano: 1906. Parágrafo 32.
Grifos meus}
Fonte: https://m.egwwritings.org/en/book/9579.1#38

“Podemos ter uma visão do futuro, da felicidade no Céu. Na
Bíblia estão reveladas visões da glória futura, cenas pintadas
pela mão de Deus, e que são uma preciosidade para Sua igreja.
Pela fé, podemos chegar até o limiar da cidade eterna e ouvir
as afáveis boas-vindas dadas aos que, nesta vida, cooperaram
com Cristo, considerando uma honra sofrer por Sua causa. Ao
serem pronunciadas as palavras: “Vinde, benditos de Meu
Pai” (Mateus 25:34), eles lançarão suas coroas aos pés do
Redentor, exclamando: “Digno é o Cordeiro que foi morto,
de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e
glória, e ações de graça. [...] E ao que está assentado sobre o
trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e
honra, e glória, e poder para todo o sempre”. Apocalipse
5:12, 13. Lá, os remidos saúdam os que os conduziram ao
Salvador, e todos se unem no louvor Àquele que morreu para
que os seres humanos pudessem ter a vida que se mede com
a vida de Deus. O conflito está terminado. As tribulações e
lutas chegaram ao fim. Cânticos de vitória enchem todo o Céu,
enquanto os remidos entoam o jubiloso coro: “Digno é o
Cordeiro, que foi morto” (Apocalipse 5:12), e vive outra vez,
como triunfante vencedor.” {Ellen Gould White. Livro: Atos
dos Apóstolos. Ano de Publicação: 1911. Páginas 335 e
336. Grifos meus}
Fonte:
http://centrowhite.org.br/files/ebooks/egw/Atos%20d
os%20Ap%C3%B3stolos.pdf

