
Crystal e Lamont

Isso 
mesmo, 

Bob.

Esta é a sua 
vigésima 

missão, certo 
Major Haas?

Baseado num relato verdadeiro de vida após a vida.

Lamont Haas era major da Força Aérea 
Americana durante a 2a Guerra Mundial. 

Ele estava sobrevoando Gustavsburg, na 
Alemanha, no decorrer de uma missão.

Claro, pode 
perguntar.

Tenho muita fé em 
Jesus e na Sua 

promessa de que 
desfrutaremos de 

uma vida maravilhosa 
depois desta.

Estas missões 
são perigosas. O 
senhor não tem 
medo de morrer, 

major? Não, acho que não. 
Mas eu realmente 

espero voltar para 
casa em segurança.

É apenas 
a minha 
terceira 
missão.

Major, posso 
lhe fazer uma 

pergunta?



VRrrrrr.

Crash!

Isso me dá 
muita paz, 
Major.

Major, estou 
vendo algo ali 

do lado direito.

O que é, 
tenente?

Não 
consigo ver 
claramente.

Mas está se 
aproximando.

Oh não! 
Major, 

parece que 
estamos …



Triiiiiim!
Mais chá, 
Virginia?

Não Edna, 
muito 

obrigada.

Perdão?

Sim, sou a Edna 
Haas, a mãe de 
Lamont Haas. 

Pode falar, por 
favor.

Alô?

O que é?

Você tem 
certeza?

Quando?

Edna, o 
que está 

acontecendo?

Sim. Entendo. 
Como 

aconteceu?

Sim, ficaria 
agradecida. 
Boa noite!

Estavam 
sobrevoando a 

França, voltando 
de uma missão na 
Alemanha, quando 
o avião dele caiu.

Lamont 
desapareceu 

em ação.

Sente-se, Edna, 
e conte-nos o 
que aconteceu.

Enquanto 
isso, na 

casa onde 
Lamont 

crescera.



toc 
toc 
tocTenho que 

acordar a 
Edna. Preciso 
lhe contar.

Tenho confiança 
que… eu tenho 

certeza que ele 
pulou.

Mais tarde 
nessa noite …

É possível 
que ele 
tenha 

saltado de 
paraquedas 
e esteja em 
segurança.

Vamos orar por 
Lamont, e para que 
o Senhor console 

o coração de 
vocês.

Edna, Fred. 
Vocês 

estão aí?

Sim, Virginia? 
Pode entrar.

E, por favor, 
fique aqui 

conosco até 
termos mais 

notícias.

Sim, muito 
obrigada, 
Virginia.



Eu também espero 
que ele esteja 
vivo, mas deixem 

que lhes conte o 
sonho.

Acredito que eles 
vão notificá-los da 

morte de Lamont.

Não, não! Isso 
não pode ter 
acontecido! 
Impossível! 

Não pode ter 
acontecido com 

ele.

O telefone 
tocou? 
O que 

aconteceu?

Notícias 
sobre 

Lamont?

Não, não foi um 
telefonema. Parece que 

o Senhor me deu um 
sonho para prepará-
los para as notícias 

que virão.

Oh não, 
não 
pode 
ser!



É você! Como 
você cresceu. E 
está tão linda! 

Você parece 
tão feliz!

Crystal?

Crystal!

Aqui em cima nós 
vemos as coisas 
numa perspectiva 

diferente.

Lamont!

Eu vi uma avenida 
enorme ladeada de 

belíssimas árvores de 
um porte absolutamente 

impressionante. Era uma cena 
indescritivelmente bela!

Lamont estava subindo a rua correndo 
para encontrá-la, e eles se abraçaram. 

Ele a chamou por um nome que não é 
muito comum para mim ...

Então, vi um linda moça de 
cabelo louro comprido 
descendo pela avenida. 

Você não está 
se lamentando 
como todos 
os outros?



Acreditarei em 
você se me 
responder 

a duas 
perguntas.

Mais ou menos 
que idade tinha 
essa garota? 
E tinha alguma 
particularidade 

em sua estrutura 
física?

Era como se sua 
cabeça estivesse 

apoiada 
diretamente nos 

ombros.
Sim, só pode 

ser a Crystal.
Você nunca 
me falou da 

Crystal. Quem é 
ela?

Lamont estava muito feliz! 
Crystal tinha sido enviada para 
recebê-lo e ser a sua guia, e 

então eles foram subindo por 
aquela belíssima avenida, de 

braço dado, na direção daquele 
maravilhoso lugar.

E, pensando bem, 
lembro de ter 

reparado que ela 
tinha o pescoço 

muito curto.

Eu diria que ela 
estava perto dos 

trinta.
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Uma 
particularidade 

de um dos lados 
da família, é 
que tinham o 

pescoço muito 
curto, de tal 
forma que 
parecia que 

tinham a cabeça 
direto em cima 
dos ombros.

Não é impressionante que, apesar de nunca lhe terem falado de Crystal, 
Virginia sonhou que Lamont estava no céu com uma garota que tinha esse 
nome, e que aparentava ter exatamente a idade que teria então se não tivesse 
morrido?

E igualmente incrível é que Virginia tenha visto Crystal com esse traço de 
família peculiar, apesar de nunca ter visto a Crystal nem nenhuma foto dela!

Pouco depois, tiveram notícias da morte de Lamont, e que seu corpo havia 
sido encontrado na França.

Depois desta 
vida, tem uma 
vida linda e 
emocionante 
nos 
aguardando, 
e poderemos 
ser 
reconhecidos 
e reconhecer 
outras 
pessoas que 
conhecemos, 
e seremos 
muito felizes!

A Crystal 
era assim.

Crystal foi 
nossa primeira 
filha. Morreu 
quando tinha 

10 anos. Cerca 
de 18 anos 

atrás.
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