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Neste tempo final podemos ver que a maioria dos vencedores (pelo
menos dos escolhidos, dos primogênitos) são latino-americanos. Assim
que, será uma vitória total no Amor Divino.
“OS VENCEDORES DO FIM DO TEMPO.”
Descobrimos que em sua maioria são latino-americanos, e que somos
nós; e que temos com quê obter essa vitória: temos a Palavra do Senhor
e temos ao Pilar de Fogo, a Coluna de Fogo, conosco, em nossa Era, em
nossa Dispensação, dando-nos Sua Palavra, Sua Mensagem, para obter
essa gloriosa vitória que foi prometida. Por isso nós somos os
“VENCEDORES DO FIM DO TEMPO.”
Que Deus nos continue abençoando a todos. Que Deus nos guarde. E
adiante, sem medo. Porque Ele diz que somos os vencedores do fim do
tempo. Não tenha medo de nada nem de ninguém. Mantenha-se na
Palavra, porque aí você obterá essa vitória.
Deus nos guarde. Deus nos abençoe. Muito obrigado por vossa
amável atenção. E que todos passem um dia muito bom. E será até a
noite, se Deus quiser. Às sete da noite estarei novamente com vocês
aqui para continuar conversando com vocês as coisas que Deus me disse
de vocês; as coisas que Ele me disse pra dizer a vocês, e para que assim
todos estejamos prontos e obtenhamos essa vitória no Amor Divino;
porque fomos predestinados para ser os vencedores do fim do tempo.
Conosco novamente Miguel Bermúdez Marín. Muito obrigado por
vossa amável atenção.
“OS VENCEDORES DO FIM DO TEMPO.”
NOTA AO LEITOR
Nossa intenção é fazer uma transcrição fiel e exata desta Mensagem, tal
como foi pregada. Portanto, qualquer erro neste livreto é estritamente
erro de audição, transcrição e impressão; e não deve ser interpretado
como erro da Mensagem.
O texto contido nesta Conferência pode ser verificado com as gravações
do áudio ou vídeo no site www.carpa.com.
ATENÇÃO: Este livreto só deve ser usado para propósitos de estudos
pessoais até que seja publicado formalmente.

Acesse nosso site: www.aluzdonovodia.com.br
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nos livrará de todo perigo; nos livrará da morte; e isto não é meramente
a morte física, mas a morte que estará encarnada no anticristo, que tem
por nome “Morte”.
Deus está nos ajudando; continuará nos ajudando sempre. Ele estará
conosco, e Ele irá por onde quer que nós formos. Portanto, podemos
estar tranquilos; e podemos dar graças a Deus que nos deu a conhecer
todas estas coisas, e que o que está preparado para nós é tão grande e
maravilhoso, que não há palavras para expressar o grande e maravilhoso
que Ele tem para nós.
A nossa meta é tudo o que Deus prometeu para nós. E nós
venceremos porque Ele está conosco, e porque Ele disse que
venceremos. Algumas vezes há detalhes que não são dados, mas que
depois você os verá. Depois você verá certos detalhes no cumprimento
das promessas de Deus que não foram dados a conhecer para que não
fosse interrompido o trabalho, o labor; para que ninguém o pudesse
interromper; mas vocês sabem que Deus está conosco, continuará
conosco, e não poderá tratar com o povo hebreu até que termine o labor
que Ele está fazendo entre nós e conosco.
Por essa causa tem que ser chamado o Espírito de Deus dos quatro
ventos para que vá a Israel; mas está entre nós o Espírito de Vida, o
Espírito de Deus; e nós dizemos como Jacó: “Não te deixaremos até que
nos abençoes com todas as bênçãos que Tu prometeste para nós!” Ele
também não nos deixará até que nos abençoe, para depois tratar com o
povo hebreu.
“OS VENCEDORES DO FIM DO TEMPO.”
Aqui estamos nós. Aqui estamos em Porto Rico, aqui estamos
também em Bogotá, em diferentes lugares da Colômbia, da Venezuela,
do Chile, do Peru, da Argentina, da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai,
do Brasil, do México, da Guatemala, da Costa Rica, do Panamá, de El
Salvador, e de todos os diferentes lugares que receberam a Palavra de
Deus para este tempo final. Aqui estamos também na República
Dominicana. Os vencedores da República Dominicana, e os vencedores
que estejam na América do Norte, e também em outros lugares; mas
que, onde quer que estejam, serão vencedores ao terem a Palavra de
Deus.
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M

uito bom dia, amados amigos e irmãos presentes; para mim é um
privilégio muito grande estar com vocês nesta manhã; com vocês
aqui em Porto Rico, e com cada um de vocês através da linha telefônica.
Nesta manhã quero ler uma Escritura. Encontra-se em Apocalipse
capítulo 21, verso 7. E diz da seguinte maneira:
“Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele
será meu filho.”
“OS VENCEDORES DO FIM DO TEMPO.”
Através das Eras passadas, encontramos que Deus disse ao povo:
“Quem vencer herdará tal coisa.” E foi mencionando a cada um deles
as bênçãos que Deus lhes daria.
Vejam vocês. Aqui, aos da primeira Era da Igreja, Ele diz: “Ao que
vencer, lhe darei a comer da árvore da vida, a qual está no meio do
Paraíso de Deus.” (Apocalipse 2:7).
Na segunda Era diz: “Quem vencer, não sofrerá dano da segunda
morte.” (Apocalipse 2:11).
Depois, na terceira Era, diz: “Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do
maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um nome
novo escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe.” Isto
está em Apocalipse, capítulo 2, verso 17.
E no capítulo 2, verso 26, para a Era de Tiatira, diz: “Quem vencer e
guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as
nações, e as regerá com vara de ferro, e serão quebrantadas como vaso
de oleiro; como eu também a recebi de meu Pai; e lhe darei a estrela da
manhã.”
Depois, na Era de Sardes, Ele diz (Apocalipse 3:5):
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“O que vencer será vestido de vestimentas brancas; e não apagarei
seu nome do livro da vida, e confessarei seu nome diante de meu Pai, e
diante de seus anjos.”
E depois, para a Era de Filadélfia, em Apocalipse capítulo 3, verso
12, diz:
“Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e nunca
mais sairá dele; e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome
da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu, do meu
Deus, e o meu nome novo.”
Depois, à Igreja ou Era de Laodicéia, no capítulo 3, verso 21, diz:
“Ao que vencer, lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim
como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono.”
E depois, em Apocalipse capítulo 22, verso 7, diz:
“O que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele
será meu filho.”
Aqui encontramos a estes vencedores do fim do tempo que têm a
promessa de herdar todas as coisas. E todas estas promessas que foram
dadas nas Eras passadas aos vencedores, as herdarão os vencedores do
fim do tempo.
Por essa causa, os vencedores escolhidos do fim do tempo, os
primogênitos de Deus, receberão as maiores bênçãos de parte de Deus.
Agora, além dos escolhidos dentre os gentios, estão também os
escolhidos dentre os hebreus, os quais receberão grandes bênçãos da
parte de Deus.
E também em Apocalipse, capítulo 7, verso 9 em diante, está uma
grande multidão. E diz:
“Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual
ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas,
que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes
brancas e com palmas nas suas mãos;
E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que
está assentado no trono, e ao Cordeiro.
E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos
quatro animais; e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e
adoraram a Deus,
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O maior para nós é que nas Eras passadas não foi dito a ninguém que
obteriam a vitória, mas lhes foi dito: “Quem vencer herdará isto...” “Quem vencer herdará aquilo...” Mas para nós neste tempo final nos é
dito que obteremos a vitória do Amor Divino, e que herdaremos todas as
coisas; e nos foi aberto todo mistério do Reino de Deus; e se faltar um
pouco por ser dado a conhecer, será dado a conhecer neste tempo final.
Nesta manhã tocamos algumas coisas. Fomos um pouquinho
profundos na revelação da Palavra; mas é necessário que sejamos bem
alimentados. E o nosso alimento é a Palavra, para poder resistir a etapa
que vem, que será curta, mas tem que vir.
Mas o grande de tudo isto é que o Pilar de Fogo, a Coluna de Fogo
que esteve com o povo hebreu, que destruiu o povo egípcio, e, a mesma
Coluna de Fogo que esteve em carne humana na terra de Israel na
pessoa de Jesus, e depois apareceu a São Paulo em forma de Coluna de
Fogo, está conosco neste tempo final em nossa Era e em nossa
Dispensação. Assim que, podemos dizer: “Já não vivo mais eu, Cristo
vive em mim.” Assim dizia São Paulo. E assim digo eu. E assim
dizemos todos nós. Porque Ele vive em nós. Ele vive também em nossa
Era, e Ele vive em nossa Dispensação. Porque todos nós pertencemos a
Ele. Ele está entre nós. Essa mesma Coluna de Fogo está entre nós neste
tempo final. Voou do Lugar Santo, da sétima Era da Igreja, ao Lugar
Santíssimo, à nossa Era, onde nós estamos; porque fomos chamados e
colocados na Era da Pedra Angular, onde Ele está se revelando, onde
está se manifestando, onde está nos dando a conhecer as coisas que
devem acontecer nesta Dispensação; e onde está nos preparando bem.
Por essa causa aproveite bem o tempo e seja preparado; seja bem
preparado pela Palavra. Para isso viemos: para receber Sua Palavra e
sermos preparados corretamente para passar por toda prova que
tenhamos que passar, para obter em todo momento a vitória; porque
somente os vencedores são os que receberão todas as coisas, herdarão
todas as coisas.
Nós estamos muito perto de receber nossa herança; estamos muito
perto de receber nosso corpo eterno; estamos muito perto de receber
tudo o que Ele nos prometeu. Portanto, estejamos bem agarrados de Sua
Palavra, de Sua Mensagem para nosso tempo, que é a única coisa que
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Senhor Jesus Cristo, o resto dos crentes; e haverá uma manifestação que
até mesmo o mundo verá: será a manifestação do Senhor Jesus Cristo
em toda Sua plenitude, cobrindo não somente aos escolhidos, mas a
todo mundo; onde se romperão as barras de ferro para a libertação de
outras pessoas. Será um tempo duro, mas maravilhoso.
E no meio desse tempo tão maravilhoso, escaparemos das garras da
besta e da imagem da besta, e teremos uma vitória total, e é a vitória do
Amor Divino. E herdaremos todas as coisas.
“OS VENCEDORES DO FIM DO TEMPO.”
Primeiramente estão os escolhidos, depois segue outro grupo: dos
filhos de Deus que darão suas vidas na grande tribulação; o grupo da
multidão que ninguém poderá contar; essas são as virgens fátuas, a
Igreja. São filhos de Deus também, mas não são primogênitos; senão o
resto dos filhos de Deus. E 144 mil hebreus, que também obterão a
vitória, ainda que os matarão durante a grande tribulação. Os únicos que
escaparão serão os escolhidos deste tempo final, porque serão
transformados e raptados.
Quem são os vencedores do fim do tempo? Aqui estamos nós! E por
isso é que estamos sendo bem alimentados com a Palavra, porque Deus
não permite que venha uma perseguição, que venha um aperto, que
venha uma luta, se Seus filhos não estão bem preparados, bem treinados
para essa batalha que há de vir.
Não saia nem um pouquinho da Palavra, da Mensagem, e obterá a
vitória do Amor Divino. Não esteja discutindo com ninguém, nem
brigando com ninguém, senão, mantenha-se na Palavra. Quem deseje a
Palavra que você tem, faça-a chegar por folhetos, por vídeos, por fitas
cassetes, e falando pessoalmente; e em diferentes atividades que
estamos realizando, e outras que realizaremos também; para que assim
todos conheçam a Mensagem do fim do tempo: a Mensagem do
Evangelho do Reino, com a qual obteremos a vitória do Amor Divino.
Agora, é estranho que falemos do juízo e que falemos de Amor
Divino, mas assim é. Em Amor Divino Deus realizará todas as coisas na
Era do Amor Divino, para que todos os filhos de Deus recebam Suas
bênçãos.
“OS VENCEDORES DO FIM DO TEMPO.”
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Dizendo: Amém. Louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e
honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém.
E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de
vestes brancas, quem são, e de onde vieram?
E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que
vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as
branquearam no sangue do Cordeiro.
Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite
no seu templo; e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá
com a sua sombra.
Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede; nem sol nem calma
alguma cairá sobre eles.
Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apascentará, e lhes
servirá de guia para as fontes das águas da vida; e Deus limpará de
seus olhos toda a lágrima.”
Esta grande multidão que ninguém podia contar, também aparece em
Apocalipse capítulo 15, verso 2 em diante:
“E vi um como mar de vidro misturado com fogo; e também os que
saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do
número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as
harpas de Deus.”
Vejam vocês que eles alcançaram a vitória sobre a besta e sua
imagem, e sobre sua marca e o número de seu nome. Eles alcançaram a
vitória sobre a besta, sobre a imagem da besta, sobre o número da besta,
sobre todas estas coisas; a marca da besta e todas essas coisas, as quais
estarão completamente estabelecidas na grande tribulação, e se obrigará
a todo ser humano na Terra a colocar essa marca; que recebam essa
marca.
Por essa causa, em Apocalipse, capítulo 13, falando da imagem da
besta, diz:
“E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos
de um cordeiro; e falava como o dragão.
E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a
terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal
fora curada.
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E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à
terra, à vista dos homens.
E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido
que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que
fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia.
E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que
também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os
que não adorassem a imagem da besta.
E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e
servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas,
Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver
o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome.
Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número
da besta; porque é o número de um homem, e o seu número é seiscentos
e sessenta e seis.”
Agora, um momento difícil está reservado para a raça humana, e esse
momento difícil corresponde para o fim do tempo. É no fim do tempo
onde esta marca será imposta, e, quem não tiver essa marca não poderá
nem comprar nem vender durante a grande tribulação, que é o tempo
onde o reino do anticristo, do homem do pecado, representado nos pés
de ferro e de barro cozido, durante esse tempo da grande tribulação (que
são três anos e meio), aí estará o reino da besta, do anticristo; e tudo isto
será estabelecido completamente nesse tempo, porque serão os três anos
e meio finais do reino dos gentios. E é para esse tempo que o diabo
estará completamente encarnado no anticristo, no falso profeta, no
homem do pecado, que estará à frente do reino dos gentios; o qual estará
como rei, como diretor desse reino, e no qual o diabo se encarnará; e se
cumprirá completamente a profecia de Apocalipse capítulo 12, verso 7
em diante:
“E houve batalha no céu; Miguel e os seus anjos batalhavam contra
o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos;
Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus.
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o
Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo; ele foi precipitado na
terra, e os seus anjos foram lançados com ele.
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dormem: passa ao Paraíso; lá descansa tranqüila se tiver que ir; e depois
regressa com um corpo eterno na ressurreição.
Assim que, quando nós entendemos estas coisas, nosso apego não é à
vida terrena, mas à Palavra de Deus para o tempo em que vivemos;
porque nessa Palavra está a Vida. Por isso a Escritura diz: “No Verbo
estava a Vida; nele estava a Vida, e a Vida era a Luz dos homens.” E
quando a Palavra se fez carne, disse: “Eu sou o caminho, a verdade, e a
vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim.”
É necessário que cada pessoa saiba que em todo tempo se realizou
uma luta, e que somente os que têm estado bem agarrados da Palavra
para o tempo em que vivem, permaneceram fiéis a essa Palavra, e
estiveram dispostos a morrer por essa Palavra; e obtiveram a vitória,
ainda que os tenham matado; mas obtiveram a vitória; não negaram a fé.
Portanto, seus nomes permaneceram no Livro da Vida. Deus deu em
cada Era e Dispensação a Palavra correspondente com a qual os filhos
de Deus de cada Era ou Dispensação tiveram tudo o que eles
precisavam ter para obter a vitória. E para nosso tempo Deus tem estado
nos dando Sua Palavra, e nos tem estado preparando muito bem; porque
chegará um momento também em que nossa fé será provada, e, onde
você vai ter a oportunidade de dizer (não somente com palavras, mas
com ações) que você é um verdadeiro crente da Mensagem do Senhor
Jesus Cristo para este tempo final.
Você vai ter a oportunidade como a tiveram os crentes das Eras
passadas, onde eles responderam inclusive com suas próprias vidas, e
manifestaram crer a Mensagem do Evangelho da Graça; crer no Senhor
Jesus Cristo.
Mas nós teremos a oportunidade de mostrar que cremos na
Mensagem do Evangelho do Reino, que cremos na Segunda Vinda do
Senhor como Leão da Tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos
Senhores; assim como eles tiveram a oportunidade de provar que criam
na Mensagem de Jesus Cristo em Sua Primeira Vinda como Cordeiro de
Deus.
Um aperto está vindo. Isso já será ao final, mas está assinalado. E a
promessa para nós diz que aí haverá uma manifestação poderosa de
Deus em nosso favor (os escolhidos), em favor do resto da Igreja do

26

DR. WILLIAM SOTO SANTIAGO

cremos, temos que deixar de viver, aqui estamos! Aqui estão nossas
vidas! Estamos dispostos a morrer.” E morreram nas Eras passadas. Mas
obtiveram a vitória. Porque isso é uma vitória: morrer pela Verdade de
Deus para o tempo em que a pessoa vive.
Por isso Jesus disse: “Quem perder a sua vida por causa de mim e do
Evangelho (de minhas palavras), a ganhará; mas quem a ganhe, a
perderá.” (São Marcos 8:35). Quem a perca por causa da Palavra, da
Mensagem para a Era ou Dispensação em que vive, a ganhará. Isto é, ao
que matem por causa da Palavra, por causa do que crê, não está
perdendo nada, senão que está ganhando: está ganhando a vida eterna,
porque ressuscitará com um corpo eterno. Mas o que a ganhe, ou seja, o
que diga: “Bom, eu não sabia que a vida estava em jogo por crer o que
estas pessoas estão pregando...”
No tempo dos Apóstolos, no tempo de São Paulo, no tempo dos
Mensageiros das Eras passadas, a vida estava em jogo, e muitos
morreram. São Paulo mesmo morreu pelo que cria. Mas alguns, quando
viram que tinha chegado o momento em que os iam matar se não
negassem a fé que eles tinham, então diziam que já não criam, e
negavam sua fé; e os faziam blasfemar, faziam-nos amaldiçoar. Paulo
mesmo diz que quando ele os perseguiu, como Saulo de Tarso, obrigava
a muitos a negarem a fé e a amaldiçoar, e todas estas coisas. E depois
isto seguiu acontecendo mais adiante com outros crentes quando os
perseguiram em outras nações. E alguns, por salvar sua vida terrena,
negaram a fé; mas depois, de todas formas morreram, ou por uma
doença ou por morte natural, ou por alguma causa; mas não morreram
pela causa de Cristo, não morreram pelo Evangelho; e depois, quando
morreram perderam suas vidas, porque perderam a vida eterna que é a
verdadeira vida.
Esta vida terrena é temporária, e quando nós entendemos isso, então
sabemos que há uma vida eterna, e que para a pessoa se agarrar dessa
vida eterna e ter direito à vida eterna, tem que se agarrar da Palavra, da
Mensagem que corresponde para essa Era e Dispensação em que a
pessoa está vivendo.
E depois que se agarra bem dessa Mensagem, mesmo que matem
essa pessoa, ela está viva; porque os santos não morrem, senão que
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E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a
salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo;
porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do
nosso Deus os acusava de dia e de noite (Não descansava, acusando a
nossos irmãos através das Eras e Dispensações).”
Vejam vocês. No tempo de Jó esteve acusando a Jó; e assim também
em cada Era e em cada Dispensação tem estado acusando diante de
Deus aos filhos de Deus. Mas diz:
“E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu
testemunho; e não amaram as suas vidas até à morte.”
Através das Eras e Dispensações encontramos aos filhos de Deus que
desprezaram suas vidas pela Palavra e pelo Programa Divino
correspondente para o tempo em que viveram. E durante a Dispensação
da Graça encontramos que os crentes em Cristo em várias das Eras
foram perseguidos e foram mortos; e eles desprezaram suas vidas até a
morte; estiveram dispostos a morrer por causa de Cristo.
E vejam vocês como obtiveram a vitória contra o diabo e contra toda
a maquinaria do diabo que ele teve na Terra e utilizou nos diferentes
tempos.
Encontramos que o diabo os perseguiu usando pessoas, governos e
religiões; e milhões de verdadeiros crentes em Cristo e Seu Programa
para o tempo em que eles viveram morreram durante as Eras passadas.
Encontramos essas etapas ou Eras onde os lançavam aos leões; em
outras ocasiões os queimavam em fogueiras; e em diferentes ocasiões
encontramos que os perseguiram e os mataram. Mas os verdadeiros
vencedores, mesmo dando suas vidas (e morrendo), estavam vencendo;
“e eles o venceram por meio do Sangue do Cordeiro e da Palavra do
testemunho deles, e desprezaram suas vidas até a morte”.
Agora, vejam vocês que mesmo uma pessoa morrendo pode estar
vencendo. Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, ali morrendo,
Ele estava obtendo uma vitória em favor de cada filho de Deus; porque
Ele estava derramando Seu Sangue sobre cada filho de Deus; Ele estava
limpando a todo filho de Deus de todo pecado; ali estava sendo
realizado o Sacrifício perfeito pelo pecado de todos os filhos de Deus. E
ali estava sendo obtida uma vitória, porque se o Senhor Jesus Cristo não
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morresse na Cruz do Calvário, o juízo divino teria caído sobre toda a
raça humana; porque se estava vivendo no tempo do juízo divino sendo
derramado. Mas porquanto o Senhor Jesus Cristo tomou o juízo divino,
Ele tomou nosso lugar, e o juízo divino caiu sobre Jesus de Nazaré, e
todos os pecados caíram sobre Ele. A Escritura diz que Ele era sem
pecado; mas se fez pecado por nós. E a Escritura diz que Ele levou
nossos pecados.
Vejam vocês, o juízo divino ali caiu sobre Jesus de Nazaré, e morreu.
E depois teve que ir ao inferno, à quinta dimensão, para que quando os
filhos de Deus morressem, não tivessem que ir ao inferno, mas ao
Paraíso; e na Ressurreição se levantem com corpos eternos. E os que
estamos vivos, sejamos transformados sem ir ao inferno, e passemos ao
Reino de Deus, passemos à eternidade, com vida eterna e um corpo
eterno.
Encontramos que as mesmas etapas pelas quais passou o Senhor
Jesus Cristo, o Corpo Místico do Senhor Jesus Cristo tem passado. Por
essa causa o apóstolo São Paulo diz que as aflições que faltaram a
Cristo, ele as estava sofrendo; e que também se nós sofremos, se
padecemos com Cristo, reinaremos com Ele; porque todas as etapas
pelas quais Ele passou, depois se refletem na Esposa do Cordeiro: em
Sua Igreja, que é o Corpo Místico de Cristo. E por essa causa se refletiu
durante as Eras passadas essas etapas difíceis.
E estando vivendo no fim do tempo, estão se refletindo etapas (ou
coisas) pelas quais passou o Senhor Jesus Cristo; e estão se cumprindo
em nós diferentes coisas que se cumpriram nele.
O Senhor Jesus Cristo obteve a vitória com Sua morte: uma vitória
total, uma vitória completa. E o Corpo Místico do Senhor Jesus Cristo
foi passando por diferentes etapas, e, no fim do tempo, o Corpo Místico
do Senhor Jesus Cristo obterá uma vitória total, chamada: a grande
vitória do amor divino. E assim como Ele venceu, nós também
venceremos no fim do tempo; como também nas Eras passadas os
escolhidos de Deus venceram.
Agora, para os vencedores estão as grandes bênçãos de Deus. Por
essa causa os filhos de Deus em cada Era e em cada Dispensação foram
pessoas lutadoras; porque para obter uma vitória se requer uma luta. O

VENCENDO TODOS OS OBSTÁCULOS PARA POSSUIR...

25

Cristo, à Cruz do Calvário. E isso se passou há milhares de anos atrás.
Mas porquanto a Mensagem do Evangelho da Graça (durante a
Dispensação da Graça) era portadora da Primeira Vinda de Cristo e do
Sacrifício de Cristo como Cordeiro de Deus, então quando a pessoa
recebe essa Mensagem, está recebendo o Sacrifício de Cristo, está
recebendo esse perdão, está o aceitando, e está recebendo a remissão de
seus pecados; está recebendo tudo.
Quando recebe o Evangelho da Graça está recebendo a Cristo e o
perdão de seus pecados. No entanto, o que recebeu é uma Mensagem;
porque nessa Mensagem está o Sacrifício, nessa Mensagem está Cristo
apresentado com Seu Sacrifício em Sua Primeira Vinda. Em palavras
mais claras: Cristo está em forma de Mensagem.
Ele é a Palavra, portanto onde esteja Sua Palavra, aí está Ele. E onde
esteja Sua Palavra e onde esteja Ele, aí estão Suas bênçãos também. E
quando recebemos Sua Palavra, estamos lhe recebendo, e quando
recebemos Sua Mensagem, Sua Palavra, Sua Mensagem do Evangelho
do Reino que o apresenta como Leão da Tribo de Judá, como Rei dos
Reis e Senhor dos Senhores, estamos lhe recebendo como Leão da Tribo
de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vocês viram a
forma tão simples para recebê-lo em Sua Vinda como Leão da Tribo de
Judá? Tudo é simples.
Quando recebemos Sua Palavra para nossa Dispensação, para nossa
Era, recebemos tudo o que nós temos que receber; porque aí estão todas
as bênçãos de Deus, aí está tudo o que nós vamos receber neste tempo, e
o que vamos receber quando sejamos raptados, o que vamos receber
durante o Reino Milenar, e o que vamos receber durante toda a
eternidade. Por isso diz: “Quem vencer herdará todas as coisas.”
Temos que vencer a besta, a imagem da besta, com todos os
programas que estabeleçam contra os escolhidos. E vencê-los não é
coisa de pôr-se literalmente a brigar com eles para obter uma vitória,
senão, antes: é vencer mantendo-se na Palavra, ainda que lhe custe a
vida. Estes que venceram nas Eras passadas, diz que “eles venceram por
meio do Sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho; e
desprezaram suas vidas até a morte.” (Apocalipse 12:11). Eles estiveram
dispostos a morrer. Eles podiam dizer: “Se por causa do que nós
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Ele reclama Seu Trono espiritualmente na Era da Pedra Angular, e
depois isto se materializará, e obterá o Trono literal no meio do povo
hebreu. Para o milênio Ele estará sentado ali, no Trono literal, no meio
do povo hebreu; e aí estaremos nós também. Será algo maravilhoso! E
eu nesta manhã posso dizer a todos vocês: Nós já temos tudo isso! Mas
está em forma de semente. Quando você obtém uma semente de
abacate, de manga, ou de alguma outra árvore, você tem aí a árvore;
você tem as frutas dessa árvore; e não somente tem as frutas de um ano,
mas todas as que essa árvore der pelo tempo que esteja com vida na
Terra. Aí você o tem tudo; e tem o tempo todo da vida dessa árvore.
E nós temos essa Palavra que produzirá todos esses frutos. Portanto,
nós temos o Milênio, nós temos esse Reino, nós temos tudo! E estamos
assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus; nós estamos no Trono
do Senhor. Nós temos tudo, ainda que está em forma de semente; mas
quando a pessoa tem a semente daquilo que vai materializar, tem tudo.
Isso era o que tinha Abraão quando Deus lhe deu Sua Palavra, a qual
não pode falhar: nem para Abraão, nem para a semente de Abraão
segundo a carne, nem para a semente de Abraão segundo a fé. A Palavra
não pode falhar. Tem que dar os frutos que foram prometidos, porque é
uma semente que produz de acordo a seu gênero.
Assim que, vejam vocês que simples que é ter para o Milênio todas
as bênçãos que vão estar lá, e as que vão estar na eternidade também:
tendo essa semente. E essa semente é a Palavra para o tempo em que
nós estamos vivendo; é a Palavra, a Mensagem da Grande Voz de
Trombeta, a Mensagem da Trombeta Final, o Evangelho do Reino, a
Mensagem da Era do Lugar Santíssimo do Templo do Senhor, a
Mensagem da Era da Pedra Angular, a Mensagem do Evangelho do
Reino.
Quando a pessoa tem isso, tem tudo o que Deus prometeu que nos
dará. Vamos dar um exemplo: Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na
Cruz do Calvário, derramou Seu Sangue ali; depois foi sepultado, e, aos
três dias ressuscitou e subiu ao Céu; e depois que Ele subiu ao Céu,
ninguém o viu novamente aqui na Terra em Seu corpo literal com o qual
subiu ao Céu; no entanto, por dois mil anos aproximadamente, tem-se
estado pregando o Evangelho da Graça e levando aos pecadores a
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diabo sempre tem estado lutando contra Deus, contra os filhos de Deus e
contra o Programa de Deus; mas os filhos de Deus obtiveram a vitória.
E nessa parte nós não seremos inferiores aos filhos de Deus do passado.
Temos a promessa de obter uma vitória. Portanto, há uma luta. E essa
luta estará mais dura a cada dia.
Já lemos que os filhos de Deus obtiveram a vitória contra o diabo.
Assim que, o diabo lutou contra e Deus, contra o Programa de Deus e os
filhos de Deus, nos quais o Programa de Deus esteve se cumprindo. Mas
a vitória é segura para os filhos de Deus do fim do tempo, como foi para
as Eras passadas.
Agora, os primeiros a obter a vitória são os escolhidos, os
primogênitos de Deus; e depois estão os demais filhos de Deus, que,
ainda que não sejam primogênitos, são filhos de Deus, e têm promessas
de obter essa vitória, e de darem suas vidas e morrerem durante a grande
tribulação, como morreram outros filhos de Deus nas Eras passadas.
Também estão 144 mil hebreus, que têm a promessa de obter a vitória.
Em Apocalipse 6, verso 9 em diante, encontramos aqui uma multidão de
hebreus. Diz:
“E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos
que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do
testemunho que deram.
E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e
santo Dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam
sobre a terra?
E foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foi-lhes dito
que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se
completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de
ser mortos como eles foram.”
Esta multidão que pede vingança são os hebreus que morreram sob
as perseguições de Stalin, Hitler, Mussolini. Todos estes ditadores
lançaram uma perseguição muito grande sobre o povo hebreu; e aqui
aparecem pedindo vingança sobre os que moram na Terra, e que o
sangue deles seja demandado da mão dos que moram na Terra.
Foram milhões de hebreus que foram perseguidos e mortos por serem
hebreus. No tempo de Jesus, eles pediram a crucificação de Jesus, e
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disseram: “Que Seu Sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos.” E o
Sangue de Cristo foi demandado da mão dos hebreus, e da mão dos
filhos desses hebreus, que foram os que morreram no tempo de Hitler.
Assim que os filhos dos que pediram a morte de Jesus têm estado
pagando por esse pedido do povo hebreu.
Agora, porquanto eles são crentes da Mensagem da Lei, e se
mantiveram na Mensagem da Lei (ainda que tiveram que pagar com
suas próprias vidas), eles não se perdem, porque eles foram cegados
para não verem ao Messias; e assim a bênção de Deus passou do Israel
terreno, literal, ao Israel Celestial, ao Israel Espiritual. De maneira que
tudo operou para bênção dos escolhidos, do povo de Deus, dos filhos de
Deus, dentre os gentios.
Vejam vocês. Aqui foi dito que eles descansassem um pouco de
tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus
irmãos, que também tinham que morrer como eles.
Esse número de pessoas que completará... Diz: “Até que se
completasse o número de seus conservos.”
Assim que esse número de conservos que tem que morrer como eles
morreram sob perseguições, são 144 mil hebreus que vão receber a
Palavra, a Mensagem de Deus para o fim do tempo: a Mensagem do
Evangelho do Reino, onde se lhes apresentará a Jesus Cristo como o
Leão da Tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em
Sua Obra de Reclamação, onde Ele também reclama o Trono que lhe
pertence: o Trono de Davi, que está vazio. Eles vão reconhecê-lo em
Sua manifestação como Leão da Tribo de Judá; vão reconhecê-lo em
Sua Vinda no fim do tempo; e eles dirão: “Este é o que nós buscamos e
esperamos por milhares de anos.”
Quando eles vejam essas promessas messiânicas cumpridas no fim
do tempo, eles O reconhecerão. E a Escritura diz que Deus derramará
espírito de oração, e eles chorarão. E eles perguntarão: “Que feridas são
estas?” Ele dirá: “Com elas fui ferido na casa de meus irmãos; na casa
do meu Pai.”
Agora, isto está a ponto de se cumprir, porque é uma promessa para o
fim do tempo; e nós estamos vivendo no fim do tempo: no fim do tempo
das Eras da Igreja gentia, no fim do tempo da Dispensação da Graça,
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Assim que tudo terá prosperidade. E o diabo estará atado em
correntes de circunstâncias, e não poderá enganar as pessoas que estarão
sobre a Terra, porque estarão cheias do conhecimento de Deus. Não
terão uns uma ideia ou linha de ensino, e outros outra ideia; mas todos
conhecerão a verdade, todos terão um conhecimento claro e completo
do Programa Divino para a Dispensação do Reino, e conhecerão a
Verdade, e todos serão libertados; porque somente a Verdade liberta as
pessoas.
Por essa causa o Senhor Jesus Cristo disse: “Eu sou o caminho, a
verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim.” Assim que
todos conhecerão a Verdade; não haverá seitas religiosas; porque as
seitas religiosas são um produto da falta de conhecimento de toda a
Verdade; porque se todas as pessoas conhecessem a Verdade completa,
em toda sua plenitude, todos creriam na mesma forma, e não teriam
diferenças; mas o sectarismo é um sinal de diferenças religiosas quanto
à forma de cada seita religiosa ver, entender as coisas de Deus.
Por isso você encontra no livro do Apocalipse que quando nos fala
do glorioso Reino Milenar (e também nos fala da eternidade), não nos
diz que há diferentes religiões ou seitas religiosas, senão que, diz que
naquele dia o Senhor será um, e um será o Seu Nome; e que todos o
conhecerão. Somente haverá um ensinamento.
A Terra será cheia do conhecimento do Senhor; todos conhecerão a
Deus na mesma forma. Portanto, terá somente um ensino. E esse único
ensino é o do Evangelho do Reino: o ensino que dá a conhecer a
Segunda Vinda do Senhor como Leão da Tribo de Judá, como Rei dos
Reis e Senhor dos Senhores, para que assim todas as pessoas possam
receber as bênçãos que não puderam ser recebidas durante a
Dispensação da Graça, onde o Senhor Jesus Cristo esteve manifestado
como Cordeiro de Deus.
Por essa causa o Reino literal não podia ser estabelecido e ter início
na Terra, porque Ele estava como Cordeiro e não como Leão. E como
Cordeiro Ele não é Rei, mas Intercessor e Sumo Sacerdote; mas como
Leão Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
E como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como o Filho de Davi,
Ele se assenta em Seu Trono, no Trono do Filho de Davi. Ele faz isto:

22

DR. WILLIAM SOTO SANTIAGO

estava no oeste. Agora, quando o sol sai, quando o sol nasce, nasce num
novo dia, nasce para trazer luz a um novo dia.
Assim como Ele em Sua Primeira Vinda disse: “Eu sou a luz do
mundo”, e estava certo. Ele disse: “Quem me segue não andará em
trevas, mas terá a luz da vida.” Encontramos que o Senhor Jesus Cristo
em Sua Primeira Vinda, com a Obra que realizou na Cruz do Calvário,
esteve iluminando o entendimento dos seres humanos durante a
Dispensação da Graça, e foi a Luz para todo ser humano, para mostrar o
Caminho, e que entrassem ao Caminho da Vida eterna.
Ele é a Luz de todo ser humano; a Luz de Vida eterna. E agora, em
Sua Segunda Vinda, Ele segue sendo a Luz: a Luz do mundo para a
Dispensação do Reino, a Luz do mundo para a Terceira Dispensação,
como foi a Luz do mundo para a Dispensação da Graça. A Luz que terá
a Dispensação do Reino é o conhecimento da Segunda Vinda de Cristo
como Leão da Tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores
em Sua Obra de Reclamação de tudo que Ele redimiu com Seu Sangue
precioso.
A Escritura diz: “A terra será cheia do conhecimento do Senhor. E
naquele dia todos me conhecerão. E o Senhor será um, e um será o seu
Nome.” Todo este conhecimento que nós estamos obtendo neste tempo
final passará também ao glorioso Reino Milenar, e as pessoas que
estarão vivendo aí serão cheias desse conhecimento da Vinda do Senhor
como Leão da Tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,
sentado em Seu Trono de Juízo, proclamando o Dia da Vingança do
nosso Deus para o reino dos gentios, e proclamando o Dia da Redenção
para todos os escolhidos.
E todos serão cheios das bênçãos divinas que há na Segunda Vinda
do Senhor; e a Terra prosperará durante o glorioso Reino Milenar. A
Terra terá um progresso como nunca o teve antes; e na Terra estarão
vivendo pessoas que terão um corpo eterno, e, que serão à imagem e
semelhança do Senhor Jesus Cristo.
A raça humana terá um progresso tão grande que a Terra prosperará
como foi tipificado no tempo de José: em que tudo o que José fazia
prosperava; até na própria prisão houve prosperidade quando José
esteve lá.
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onde começou a Dispensação do Reino; e estamos vivendo também no
fim do tempo para o reino dos gentios.
Portanto, dentro de muito pouco tempo começarão os três anos e
meio da grande tribulação, que é o último do fim do tempo dos gentios.
O fim do tempo marca a Vinda do Filho do Homem com Seus Anjos; e
o Filho do Homem com Seus Anjos, com Grande Voz de Trombeta,
chamando e juntando a Seus escolhidos, está marcando o fim do tempo,
conforme a Escritura.
Por essa causa, na parábola do trigo e do joio, em São Mateus,
capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo diz, no verso 39 em diante:
“O inimigo que o semeou (ou seja, que semeou o joio) é o diabo; e a
ceifa é o fim do mundo; e os ceifeiros são os anjos.
Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na
consumação deste mundo (no fim desse século, onde seria realizada essa
colheita).
Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu
reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniqüidade.
E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali haverá pranto e ranger de
dentes.”
Serão lançados na grande tribulação, onde os juízos divinos cairão
sobre o joio.
O Profeta Malaquias diz:
“Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha; todos os
soberbos, e todos os que cometem impiedade, serão como a palha; e o
dia que está para vir os abrasará (os queimará), diz o Senhor dos
Exércitos.” (Malaquias 4:1)
A radioatividade será uma das formas com as quais o joio será
queimado. Mas o que será dos filhos de Deus? Diz:
“Então os justos resplandecerão como o sol no Reino de seu Pai.”
Por isso diz: “Levanta-te e resplandece.” (Isaías 60:1). E aqui diz:
“Os justos resplandecerão como o sol (como Cristo) no Reino de seu
Pai (na Dispensação do Reino).”
E Malaquias, nesse mesmo capítulo 4, também diz: “Mas para vós
que temeis o meu nome, nascerá o Sol da justiça, e em suas asas trará
salvação.”
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Assim que, para os escolhidos não há problemas, mas bênçãos da
parte de Deus. Não há problemas quanto a Deus com Seus filhos; não
têm problemas com Deus. Os que têm problemas são os que não estejam
sob o Programa Divino.
Vejam vocês, a colheita é o fim do século, é o fim do tempo, o fim
do tempo dos gentios, e quando o Ministério de Seus Anjos aparece com
a Grande Voz de Trombeta, chamando e juntando aos escolhidos,
realizando essa colheita, esse recolhimento dos escolhidos para que
resplandeçam no Reino de Cristo, na Dispensação do Reino, chegou-se
então ao fim do século, ao fim do tempo. Esse é o sinal do fim do
tempo. Para o fim do tempo estarão os escolhidos, que são os que
obterão a vitória; os primeiros que a obtêm. E depois encontramos
também essa multidão que ninguém poderá contar, de toda nação, povo
e língua, que também obterá a vitória contra a besta, contra a imagem da
besta, contra o número da besta, contra a marca da besta, contra o diabo
e contra todo o programa que o diabo estará desenrolando na Terra. E
também estão 144 mil hebreus.
Obterão a vitória contra a besta e sua imagem dois grupos grandes de
gentios: os primogênitos (que são os escolhidos), e outro grupo maior
ainda: os que passarão pela grande tribulação, os quais estão neste
planeta Terra em diferentes nações; em diferentes religiões, em
diferentes seitas religiosas; mas quando chegue o momento preciso, eles
darão suas vidas por causa de Cristo e Seu Programa.
Assim que, Deus tem um tempo para eles no qual se dará a conhecer,
no qual eles terão a oportunidade de ver a Jesus Cristo manifestado
conforme Suas promessas. E essa manifestação para essa multidão que
ninguém pode contar é assinalada como a Terceira Etapa para as virgens
adormecidas, para a Igreja ou as fátuas, as quais não são os
primogênitos de Deus, mas são filhos de Deus. E os muros, ou
muralhas, ou as barras, vão cair; e vão se romper essas muralhas, e essas
barras de ferro; e haverá uma libertação para eles sob uma poderosa
manifestação de Deus.
Por essa causa foi dito pelo precursor da Segunda Vinda de Cristo,
em algumas ocasiões, que a Igreja, as virgens fátuas, saem sob o
Ministério de Moisés e de Elias; porque depois do ministério do anjo
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Coisas que alguns dos mensageiros passados pensaram que se cumpriria
neles, mas não se cumpriu, se cumprirá neste tempo final sob a etapa do
Lugar Santíssimo do Templo Espiritual do Senhor Jesus Cristo.
Paulo disse que tratou de converter o povo hebreu a Cristo, mas não
pôde; e então disse: “Eu me vou aos gentios, onde Deus me mandou.”
Deus tirou São Paulo dos hebreus e o mandou aos gentios; porque quem
Deus mandará aos hebreus para que converta ao povo hebreu a Cristo
será ao Anjo Mensageiro de Jesus Cristo com o duplo Ministério de
Moisés e de Elias no fim do tempo.
Por essa causa encontramos em Apocalipse, sob o capítulo 6, essas
pragas ou taças que se derramam sobre a Terra. No capítulo 6
encontramos os selos, e depois, nos demais capítulos, encontramos as
trombetas e também encontramos as taças.
E aí nós podemos ver que o Sexto Selo é a grande tribulação; aí no
capítulo 6, verso 12 em diante. E depois podemos ver mais adiante as
trombetas.
E se continuamos olhando mais adiante, podemos ver as taças, e
também podemos ver Apocalipse, capítulo 11, que é o Trono de Juízo
do Senhor, desde onde o Senhor estará se manifestando para o cumprimento em toda sua plenitude destas pragas que hão de cair durante a
grande tribulação sobre o reino dos gentios; sobre esses reis que darão
seu poder e sua autoridade à besta.
Estas pragas cairão sobre todas as nações que perseguiram ao povo
hebreu, e também sobre os que perseguiram aos filhos de Deus entre os
gentios, porque é o Dia da Vingança do nosso Deus. E o sangue de João
Batista, do Senhor Jesus Cristo, e de todos os cristãos, de todos os
crentes que foram perseguidos e mortos, e também do povo hebreu, que
foi perseguido e morto, será demandado da mão deles.
Assim que, será um tempo muito terrível o tempo da grande
tribulação, o qual está muito perto. Mas para nós que tememos o nome
do Senhor, Ele disse: “Nascerá o Sol da Justiça.” Nascerá para nós a
Segunda Vinda do Senhor Jesus Cristo com Seus Anjos; nascerá como o
Sol da Justiça, nascerá como foi visto no Monte da Transfiguração: com
Seu rosto como o sol; porque essa é a promessa: seu rosto como o sol.
Quando o sol nasce, quando o sol sai pelo leste, é o mesmo sol que
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de Fogo, a Coluna de Fogo que guiou ao povo hebreu pelo deserto, que
falou face a face com Moisés, e, a mesma Coluna de Fogo, essa mesma
Luz que apareceu a São Paulo no caminho a Damasco, e lhe disse: “Eu
sou Jesus, a quem tu persegues.”, estaria no fim do tempo na Era da
Pedra Angular, na Arca do Pacto, no meio dos Dois Querubins, no meio
do Ministério de Moisés e de Elias, para trazer a Mensagem final à raça
humana, para trazer a Mensagem desde Seu Trono de Juízo, onde o
mundo escutará o que virá: escutará as bênçãos, mas também as
maldições; como o povo hebreu escutou as bênçãos sendo faladas sobre
um monte, e as maldições sendo faladas sobre outro monte.
Nós estamos vivendo no fim do tempo, onde todas estas coisas estão
acontecendo; e, somente com nossos olhos espirituais bem abertos é que
podemos captar, podemos ver e entender as coisas que estão
acontecendo no Programa Divino; as coisas que estão acontecendo no
Céu, as quais têm que se refletir aqui na Terra no Templo Espiritual do
Senhor, no Lugar Santíssimo.
Portanto tudo o que Deus fale, e tudo o que Deus faça no Céu,
haveremos de saber aqui na Terra no Lugar Santíssimo; porque desde o
Lugar Santíssimo sairá toda informação diretamente do Céu. Por essa
causa a Mensagem que procede da Era da Pedra Angular é uma
Mensagem Celestial: é a Mensagem dessa Grande Voz de Trombeta;
essa Trombeta, essa Voz como de trombeta que falou com João, e que
neste tempo final fala conosco, dando-nos a conhecer as coisas que
devem acontecer em breve, depois que as Eras da Igreja gentia
terminaram.
Assim que há um lugar de onde sairão todas as coisas que devem
acontecer em breve, que devem acontecer depois que as Eras da Igreja
gentia terminaram. E eu dou graças a Deus por cada um de vocês, ao ver
cada um de vocês no e como parte do Templo Espiritual do Senhor
Jesus Cristo; e ver que fazem parte e estão na parte mais importante do
Templo do Senhor Jesus Cristo, que é o Lugar Santíssimo; para ver tudo
o que está acontecendo no Templo Espiritual do Senhor Jesus Cristo.
Assim que, desde o Lugar Santíssimo, desde Seu Trono no Lugar
Santíssimo, sairá toda manifestação de parte de Deus, e cumprirá toda
promessa que não foi cumprida pelos mensageiros das Eras passadas.
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mensageiro da sétima Era da Igreja gentia (William Marrion Branham),
com o Espírito e virtude de Elias, o próximo Ministério seria o
Ministério de Elias pela quinta vez e o Ministério de Moisés pela
segunda vez.
E para esse Ministério, o único Anjo Mensageiro prometido para
uma Era ou Dispensação é o Anjo do Senhor Jesus Cristo para a
Dispensação do Reino e para a Era da Pedra Angular: a Era eterna, a Era
de Ouro, a Era do Trono do Senhor Jesus Cristo. Para, desde esse Trono,
manifestar-se como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em Sua Obra
de Reclamação, e assim realizar esse maravilhoso Programa, Plano, que
Deus tinha em Sua Mente desde antes da fundação do mundo, e que está
escondido sob o Sétimo Selo; está escondido sob a Segunda Vinda de
Cristo como Leão da Tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos
Senhores.
Há tronos literais, que nós conhecemos como uma cadeira: a cadeira
mais importante de um reino. E essa é a cadeira do rei, o trono do rei,
onde ele se assenta como rei. Também há tronos como Eras, há tronos
também como pessoas. Por exemplo: podemos ver ao Senhor Jesus
Cristo no momento em que foi batizado, e também quando esteve no
Monte da Transfiguração, que Deus disse: “Este é meu filho amado, no
qual me comprazo morar.” Ali Deus estava em Seu Trono humano. Não
era um trono de uma cadeira literal, mas um Homem onde Deus estava
entronizado. Portanto, esse Trono era o Trono de Graça, desde onde a
misericórdia de Deus estava se manifestando, e se manifestaria em favor
da raça humana. Depois, quando o Senhor Jesus Cristo subiu ao Céu,
encontramos que, porquanto Ele é o Trono de Misericórdia, Ele foi ao
Trono de Misericórdia no Céu. Recorde que todo trono aqui está
representando o Trono que está no Céu. Portanto, tudo com relação ao
Trono que está no Céu, para cada Era ou cada Dispensação, sai desde
esse Trono para manifestar-se aqui na Terra; e do Trono que está no Céu
vem ao Trono que o representa aqui na Terra.
A representação do Trono que está no Céu é o Trono que Deus tenha
na Terra, como Era, como pessoa, ou como um templo literal também,
como o povo hebreu teve quando Moisés construiu aquele templo, e
como o templo que Salomão construiu. Nesses templos estava Deus, a
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Shekinah [Presença de Deus – Nota do Tradutor]. A Coluna de Fogo
que guiou ao povo hebreu se colocou nesse templo que fez Moisés; e
depois, quando Salomão fez o templo, ali se colocou essa Coluna de
Fogo; mas se colocou no lugar santíssimo, passando pelo lugar santo;
porque o lugar santíssimo é o que representa o lugar onde está o Trono
de Deus no Céu.
E se colocou no lugar santíssimo, sobre a arca do pacto; sobre essa
arca do pacto onde estavam as tábuas da Lei; a vara de Arão que
reverdeceu... O maná escondido também estava ali. Porque todas essas
coisas que estavam no lugar santíssimo representam as coisas que estão
no Trono de Deus, as coisas que estão no lugar mais importante do Céu.
E por essa causa ninguém podia passar ao lugar santíssimo sem o
sangue da expiação que era realizada a cada ano; e somente uma pessoa
podia passar ali, e esse era o sumo sacerdote.
Tudo isso que Deus tinha no templo que estava na Terra representava
o que Deus tinha no Céu; por essa causa Deus disse a Moisés que desde
o lugar santíssimo Ele se manifestaria, se revelaria, e falaria ao povo
hebreu, a Israel. E o lugar santíssimo é um trono de misericórdia
enquanto há sangue nesse trono: o sangue da expiação que se realizava a
cada ano.
Vejam vocês, que se realizava a expiação, e ali se levava o sangue; e
esse sangue funcionava, cobria o pecado do povo, o pecado que o povo
tinha cometido. Como nação Israel recebia a expiação. E depois o povo
tinha que esperar mais sete anos. Mas também se realizava a cada ano.
Mas para o ano do jubileu, quando toda a Terra recebia um benefício
maior, recebia-o nessa data também (o dia da expiação); porque tudo o
que se fazia a cada ano, depois se fazia a cada sete anos; e depois a cada
cinquenta anos.
E quando se fazia a cada cinquenta anos, a bênção era maior, porque
abarcava mais coisas, as quais não tinham sido beneficiadas quando se
cumpria esse ciclo anualmente.
Agora, tudo isto que Deus deu ao povo hebreu para guardar, estava
dando testemunho de um Programa Celestial; que foi o que o povo
hebreu não compreendeu; e pensou somente num sentido terreno,
quando a única coisa que o terreno faz é dar testemunho do celestial.
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sobre a raça humana; trazer o juízo divino sobre as nações e povos que
perseguiram ao povo hebreu, e também para os que perseguiram aos
filhos de Deus durante as Eras passadas.
E esse Trono que está no Céu, então, no Corpo Místico do Senhor
Jesus Cristo, teria a representação desse Trono aqui na Terra, na Era do
Trono, que é a Era da Pedra Angular, onde Ele passa do Lugar Santo
(dessas sete etapas correspondentes ao Lugar Santo), passa ao Lugar
Santíssimo, que é a Era da Pedra Angular, onde se estabelece a
Mensagem do Evangelho do Reino; onde fala as bênçãos para os filhos
de Deus e também as maldições, os juízos divinos, para as nações que
perseguiram aos filhos de Deus dentre os gentios e aos filhos de Deus de
no meio do povo hebreu.
E a Era da Pedra Angular vem a ser o Trono do Senhor, vem a ser o
Lugar Santíssimo: a Era do Lugar Santíssimo, onde Ele coloca a Seu
Mensageiro como o Trono através do qual Ele se manifesta e fala ao
povo gentio e também ao povo hebreu; fala as bênçãos e também os
juízos que hão de vir; prega o Dia da Vingança do nosso Deus, para que
assim cada filho de Deus tome a bênção que há de parte de Deus e evite
o juízo divino.
Sendo que cada mensageiro nas Eras passadas foi um trono de
misericórdia, então podemos entender o por que não pôde vir o Dia da
Vingança do nosso Deus e tirar o reino gentio e estabelecer o Reino de
Deus na Terra.
Mas porquanto o Ministério do fim do tempo, o Ministério do Senhor
Jesus Cristo com e por meio de Seu Anjo Mensageiro, é o Ministério do
Senhor como Leão da Tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos
Senhores, para trazer bênção a Seus escolhidos, a todos os filhos de
Deus, e falar também os juízos, as pragas sobre o reino dos gentios,
então podemos ver que o juízo divino estará para ser derramado sobre a
Terra quando vejamos o sinal do fim do tempo, que é a Vinda do Senhor
com Seus Anjos na Era do Reino, a Dispensação do Reino, na Era da
Pedra Angular, na e sobre a Arca do Pacto, no meio dos Dois
Querubins.
O Senhor Jesus Cristo, vindo no fim do tempo, à Era da Pedra
Angular, ao Lugar Santíssimo do Templo Espiritual do Senhor; o Pilar
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Mas Ele não ficou no Lugar Santo. Assim como fez quando entrou
ao templo que fez Moisés e ao que fez Salomão. Vejam vocês, essa
Coluna de Fogo entrou pelo átrio, depois passou ao lugar santo, e depois
passou ao lugar santíssimo. Assim tem estado fazendo em Seu Templo
espiritual. E onde se encontra? Em Seu Templo Espiritual; encontra-se
na Era do Lugar Santíssimo, sobre a Arca do Pacto, no meio dos Dois
Querubins, no meio do Ministério de Seus Anjos: o Ministério de
Moisés e de Elias, o Ministério dos Dois Candeeiros, o Ministério das
Duas Oliveiras; para, desde aí, Ele se manifestar primeiramente aos
escolhidos dentre os gentios, e depois também à multidão que ninguém
pode contar, e também aos escolhidos do povo hebreu.
E daí sairão todas as bênçãos de Deus para Seu povo dentre os
gentios e também dentre os hebreus. E daí também sairão todas as
maldições e juízos divinos para o reino da besta; porque tudo o que se
manifesta no Trono de Deus no Céu, passa ao Trono do Senhor em Seu
Templo Espiritual.
Através das Eras passadas, o juízo divino em toda sua plenitude não
veio sobre a raça humana, porque o Senhor Jesus Cristo, que é o Trono
de Misericórdia (e representa o Trono que está no Céu) esteve se
manifestando em cada anjo mensageiro em misericórdia, como Trono
de Misericórdia. E por essa causa cada mensageiro veio a ser o
representante do Senhor Jesus Cristo, que é o Trono de Misericórdia; e
cada mensageiro veio a ser um trono de misericórdia, falando ao povo a
Mensagem de amor e misericórdia no nome do Senhor.
E o Senhor Jesus Cristo esteve em cada anjo mensageiro, portanto,
Ele teve sete tronos, sete instrumentos onde Ele morou; sete tronos de
misericórdia no meio das sete Eras da Igreja gentia. E, porquanto
nenhum deles veio a ser um trono de juízo, o juízo divino não podia vir
sobre a Terra, sobre a raça humana; porque o juízo tem que ser falado, e,
desde esses tronos que Ele teve, não foi falado o juízo divino, não foi
pregado o Dia da Vingança do nosso Deus por nenhum deles. Mas no
fim do tempo seria estabelecido um trono de juízo; o Trono de Juízo
seria estabelecido no Céu. Portanto, o Senhor Jesus Cristo mudaria de
Cordeiro a Leão; e como Leão Ele também é o Juiz de toda a Terra. E
no Céu então se estabelece o Trono de Juízo para trazer o juízo divino
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Assim que, vejam vocês, quando nesse trono, no lugar santíssimo,
estava posto o sangue pelo sumo pontífice, havia misericórdia para o
povo hebreu. Se o sumo pontífice não chegasse nesse dia assinalado por
Deus... Porque não era no dia em que o sumo pontífice quisesse ir,
porque Deus tem estabelecido tudo em ordem. Portanto, tinha que ser
nesse dia e na hora designada por Deus.
Se por alguma causa o sacrifício não fosse efetuado, e o sumo
pontífice não aparecesse com sangue no lugar santíssimo, o povo hebreu
tinha problemas; por isso o povo hebreu amava tanto a arca do pacto,
porque sem a arca do pacto o povo hebreu tinha problemas, e o pecado
deles não podia ser tirado. E se não fosse tirado, coberto, pelo sacrifício,
pelo sangue do sacrifício da expiação, então o povo hebreu teria um ano
de problemas, de juízos, que viriam diretamente do Trono de Deus a
Terra, diretamente ao povo hebreu.
Vejam vocês, o Senhor Jesus Cristo numa ocasião estava lá no
templo com Seus discípulos, e os discípulos mostraram ao Senhor o
templo e os edifícios que estavam ao redor do templo, e disseram ao
Senhor: “Olhe, Senhor, que edifícios tão formosos!” E Ele disse: “Não
ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada.” E começou a assinalar
os problemas que viriam ao povo hebreu.
E encontramos que quando veio o Cordeiro verdadeiro (Jesus Cristo),
o povo hebreu o rejeitou. Portanto, rejeitaram a bênção de Deus.
Encontramos que mais adiante entrou um general romano chamado
Tito, o qual destruiu o templo, destruiu os edifícios, destruíram tudo; e o
povo hebreu ficou sem a arca do pacto, o povo hebreu ficou sem
sacrifício. Ao rejeitarem a Jesus Cristo, eles ficaram sob o juízo divino.
Por isso encontramos que o povo hebreu tem estado pagando, como
dizemos: “as verdes e as maduras”, pagando até pelo mais mínimo do
que eles fizeram, porque não tiveram um trono de misericórdia para eles
alcançarem misericórdia.
E ainda que parecesse algo simples para muitas nações, que a
misericórdia de Deus fosse alcançada aí nesse lugar, chamado “o lugar
santíssimo”, quando se colocava o sangue aí nesse lugar santíssimo,
ainda que parecesse algo simples, vejam vocês o que significava não ter
esse lugar para levar ali o sangue da expiação: dois mil anos
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aproximadamente de juízos sobre o povo hebreu, sendo perseguidos em
diferentes tempos até a morte.
Agora, porquanto este é o povo de Deus, ainda que tenham tido
muitos problemas, porque não tiveram sacrifício pelo pecado por
aproximadamente dois mil anos, todos os que abençoaram ao povo
hebreu e os ajudaram, foram abençoados; mas os que os perseguiram e
os mataram, receberão juízos divinos; ainda que alguns já receberam
juízos, mas não em toda sua plenitude.
Vejam vocês, a Alemanha, Hitler, perseguiu-os; e Hitler caiu, e o
nazismo também caiu. O comunismo também os perseguiu, e caiu
também.
Há muitas nações que perseguiram ao povo hebreu. E há uma bênção
para os que os abençoem, mas há uma maldição para aqueles que os
amaldiçoem: quer seja uma pessoa, seja uma família, seja uma
comunidade, uma cidade; quer seja um povo ou seja uma nação. Quem
os amaldiçoe, será maldito. E todos os países, as nações, que
perseguiram ao povo hebreu, estão na lista de Deus, para quando o povo
hebreu alcance misericórdia diante de Deus, então o Trono de Juízo
estará para aqueles que perseguiram ao povo hebreu.
E ainda não estou contando aos que perseguiram aos escolhidos de
Deus, que lhes teria sido melhor ter amarrado uma pedra de moinho e se
lançado ao fundo do mar. Assim que todas as nações que perseguiram
ao povo hebreu, que os trataram mal, terão sua recompensa durante a
grande tribulação.
E isso não tem ninguém que despinte, essa maldição que lhes há de
sobrevir. Há muitos já lhes veio juízos, mas em forma parcial; mas em
forma plena será na grande tribulação.
Também encontramos que para o povo hebreu as coisas vão se tornar
em favor diante de Deus, ainda que diante dos homens aqui as coisas
pareçam como, talvez, algum problema; mas diante de Deus não será
assim.
O povo hebreu vai fazer um pacto com a besta, e a imagem da besta
também estará metida aí; mas depois esse pacto se romperá, e a besta os
perseguirá com seus exércitos (que são os exércitos das nações que lhe
darão seu poder e sua autoridade); eles perseguirão ao povo hebreu.
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Agora, no meio do povo hebreu há 144 mil escritos no Livro da Vida
do Cordeiro, e seguirão ao Cordeiro aonde quer que Ele vá, diz
Apocalipse, capítulo 14; porque o Anjo com o Selo do Deus Vivo os
chamará, os juntará e os selará; e eles conhecerão o Programa de Deus
para este tempo final e alcançarão misericórdia. Eles alcançarão
misericórdia em uma forma simples.
Eles não têm o templo lá; não têm o sacrifício da expiação; não têm o
lugar santíssimo; não têm a arca do pacto e todas estas coisas; e não têm
o templo estabelecido e nenhuma destas coisas; mas eles alcançarão
misericórdia porque eles reconhecerão a Cristo como a expiação. No
fim do tempo eles verão este grande mistério, e se cumprirá neles o Dia
da Expiação, e chorarão.
Agora, tudo isto será porque o Senhor Jesus Cristo estará no fim do
tempo Se manifestando no cumprimento de Suas promessas, como Leão
da Tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no meio de
Sua Esposa, no meio de Seu Corpo Místico, na Era da Pedra Angular,
na Dispensação do Reino. E aí estará como Era, a Era do Trono do
Senhor; será a Era do Lugar Santíssimo do Templo Espiritual do Senhor
Jesus Cristo.
E porquanto Deus disse que desde o Lugar Santíssimo, de entre os
dois querubins, de sobre a Arca do Pacto, Ele se manifestaria a Israel, e,
porquanto não tem o templo literal, Ele tem e usará Seu Templo
Espiritual.
E desde aí se revelará, se manifestará ao povo hebreu. E Ele estará
em Seu Templo, sobre a Arca do Pacto, no meio dos dois Querubins,
que é o Ministério de Moisés e de Elias no fim do tempo. Aí estará a
Shekinah, o Pilar de Fogo.
O Pilar de Fogo viajou desde o leste, desde a terra de Israel; Ele
passou aos gentios, à Era de Éfeso lá na Ásia, e aí começou essa etapa
da Igreja gentia. E encontramos que a Igreja gentia com suas sete etapas
pertence ao Lugar Santo do Templo Espiritual do Senhor Jesus Cristo; e
o Pilar de Fogo se moveu no Lugar Santo e se manifestou em Sua Igreja
e nesse candelabro com as sete lâmpadas, iluminando no Lugar Santo.
Aí esteve o Senhor Jesus Cristo, esse Pilar de Fogo que apareceu a São
Paulo e que também apareceu a Moisés.

