
54 anos e cinco meses de casamento

Caros Amigos e Parceiros de Oração, 
  
  Hoje estamos comemorando 54 anos e cinco meses de casamento. Nós  nos casamos em 25
de agosto de 1956, e, normalmente, no dia 25 de cada  mês, temos uma data ou fazer algo
especial para comemorar. 
  ESTAMOS Hoy celebrando 54 años y Cinco Meses de matrimonio. casamos  posições un 25
de Agosto de 1956, y normalmente CADA 25 de CADA show  tenemos una cita o hacer
algoritmo Celebrar parágrafo especial. 
  Esta  manhã, tomei café da manhã na cama com o suco de laranja, chá e leite,  manteiga
Stollen alemão, três tipos de torradas com manteiga, manteiga  de amendoim e duas opções
de doces ou mel. Desde  que tinha cinco centímetros de neve fresca durante a noite nós 
construímos um grande incêndio em nossa lareira e viu a neve continua a  cair. 
Em  seguida, ao meio-dia usamos o fogo na lareira para cães assado quente e  tinha um
piquenique com pratos de papel, copos e talheres de plástico  como se estivéssemos no
exterior, no verão. 
Até  o momento ele parou de nevar no final da tarde, tivemos mais de oito  centímetros de neve
eram novos e nevou pol Nós não poderíamos sair de  casa para ir a um restaurante, por isso
tivemos uma festa de pizza para o  jantar à luz de velas. 
Apesar das limitações de tempo e de saúde tem sido uma grande festa de 54 anos e cinco
meses de casamento. 
  mañana  This tuvimos leche y en un desayuno con cama jugo de laranja, chá,  Mantequilla
Alemana Stollen, tres Tipos de tostadas mantequilla con,  mantequilla Maní, y parágrafo
escoger mermelada o miel. Hemos  tenido hasta Cinco pulgadas fresca de nieve Por Lo Que
Durante la noche  hicimos fogata una en la observamos chimenea caer y la nieve. 
Al  Mediodía usamos el fuego de la chimenea cães parágrafo rostizar quente y  tener un
piquenique Usando desechables Como si estuviéramos afuera en  el patio como en verano. 
En La Tarde, Parar et la nevada ya tenemos Mas de ocho pulgadas de nieve, limpiar y hay que.

Não podríamos salir de casa e ir num restaurante da ONU, eis Por Que tuvimos una Pizza
Party a la luz de las Velas cenar par. 
A  pesar de las condiciones del tiempo y las LIMITAÇÕES de salud ha sido  una gran nuestros
celebración de 54 años y Cinco Meses de matrimonio. 
  
  Mas estamos celebrando algo muito maior do que isso. Nós  estamos continuando a
comemorar a graça ea misericórdia de Deus no  milagre da recuperação surpreendente BJ's de
seu acidente vascular  cerebral na última quarta. 
Fisicamente, ela continua a recuperar sua força e realmente passou um pouco de tempo hoje
caminhada na esteira. 
Há alguma frustração que sua escrita não é tão clara como antes, e seus olhos se incomoda
um pouco quando a leitura. 
Às  vezes, ela ainda tem um pouco de dificuldade em dizer o que ela quer,  mas seu discurso é
claro e as suas conversas muito normal, como aqueles  de vocês que tem falado com ela ao
telefone pode testemunhar. 
Ela passa a maior parte de seu período de descanso. 
Neste momento, a maior frustração é tentar obter a dose certa de medicação para o sangue
mais fino. 
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Os resultados dos testes de laboratório não deve ser inferior a 2,0, e não superior a 3,0. 
A última leitura foi de 6,7, então agora ela não está tomando a medicação. 
O próximo teste deve ser na segunda-feira. 
  Pero ESTAMOS celebrando Algo Mas Grande Que eso. Continuamos  celebrando la gracia y
la misericordia de Dios en el milagro de BJ al  Estar siendo recuperada de su Derrame del
pasado Miércoles, de manera  asombrosa. 
Físicamente ella continuação Fortaleza su recuperando y le actualmente tomo un poco tiempo
de caminar por el pasillo. 
Hay una pequeña frustración al nenhum Poder escribir Claramente Como Solia hacerlo Vista y
su le molesta cuando lee. 
Algunas  veces tiene en decir dificultad Lo Que desea decir, pero es su hablar  Claro
Conversación y su muy normal Como fe los pueden Dar Que ya han con  ella hablado Por
teléfono. 
Ella ESTA empleando más de su tiempo en reposar. 
En  Este Momento la más grande frustración es lograr la doses Correcta en  el Medicamento
parágrafo adelgazar la espesura de su sangre. 
Los  Resultados de la prueba de estos laboratorio tiene Parámetros Não Menor  de 2,0 o "No
más arriba de 3,0 en espesura de sangre. 
Resultado fue El Último 6,7 eis Por quê não ESTA Tomando ese Medicamento. 
La prueba Próxima um soro el Lunes. 
  
  Temos recebido muitos e-mails ou telefonemas de incentivo com a garantia de suas orações. 
Neste momento, estes vieram de 76 pessoas em cinco continentes. 
Temos  sido oprimido e levado às lágrimas por todas essas expressões de amor e 
preocupação, especialmente aqueles da América Latina e no Caribe, onde  Deus nos permitiu
ministro durante os últimos 31 anos. 
  Não temos palavras para agradecer, mas nossos corações estão transbordando de gratidão. 
Muito  obrigado, gracias muchisimas, obrigado, merci, falaminderit, danke, etc  Por favor,
continuem orando por nós !!!!!!!!!!!!!!!! 
  Estado hemos muchísimos recibiendo llamadas telefónicas y e-mail motivan nsa Que con sus
oraciones. A tenemos éste tiempo de 76 personas y Cinco Continentes. Hemos  Estado
inmersos en Expresiones de amor y cariño Por Lo Que hasta se nsa  han Lágrimas rodado las,
especialmente de nuestros hermanos y hermanas  de América Latina y del Caribe donde Dios
nsa ha permitido ministrar  Durante los ultimos años 31. 
  Não tememos palabras parágrafo Gratitud nuestra expresar, pero nuestros corazones
rebosan de agradecimiento. Do  que você muito, muchisimas gracias, abrigado, merci,
falaminderit,  danke, etc porfavor continuen orando Por nosotros !!!!!!!!!!!!! 
  Agora, como nós dizemos "boa noite", está a nevar novamente. 
  Como decimos Y, "buenas noches", ESTA nevando de nuevo. 
  Em Suas mãos preciosas, 
  Bob e Billie Jean  
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