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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.
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DE DAVI EM ISRAEL
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2007
Ciudad Juarez, México

M

uito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes neste grande
jubileu que pude ver que estão tendo nesta ocasião.
Há gozo no meio do povo de Deus, pois Ele envia Suas bênçãos
desde o Céu: bênçãos espirituais para nossas almas; e também nos dá
bênçãos físicas.
É uma grande bênção estar reunidos na casa de Deus para glorificar a
Deus e escutar Sua Voz, Sua Palavra correspondente ao tempo final.
Para os que estão através de algum meio de comunicação, como a
internet ou satélite ou linha telefônica, também minhas saudações. E que
Deus vos abençoe grandemente junto a todos os que estão aqui
presentes.
Para esta ocasião, leremos em Daniel, capítulo 2, começando no
verso 34 em diante (até o 45), onde nos fala do reino dos gentios, e
também nos fala do Reino de Deus.
Diz o Profeta Daniel ao rei Nabucodonosor... Diz-lhe qual foi o
sonho e a interpretação desse sonho que o rei tinha visto. Diz:
“Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de
mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou.
Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e
o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento
os levou, e não se achou lugar algum para eles; mas a pedra, que feriu
a estátua, se tornou grande monte, e encheu toda a terra.
Este é o sonho; também a sua interpretação diremos na presença do
rei.
Tu, ó rei, és rei de reis; a quem o Deus do céu tem dado o reino, o
poder, a força, e a glória.”
E segue lhe falando... Diz:
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“E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou
os animais do campo, e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos
eles; tu és a cabeça de ouro.
E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu; e um terceiro
reino, de bronze, o qual dominará sobre toda a terra.
E o quarto reino será forte como ferro; pois, como o ferro, esmiúça e
quebra tudo; como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele
esmiuçará e fará em pedaços.
E, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de
oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido; contudo haverá
nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com
barro de lodo.
E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de
barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil.
Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturarse-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim
como o ferro não se mistura com o barro.
Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não
será jamais destruído; e este reino não passará a outro povo;
esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá
para sempre,
Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem
auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o
ouro; o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo
é o sonho, e fiel a sua interpretação.”
Tomamos o verso 44, para daí tomar nosso tema. Diz:
“Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que
não será jamais destruído; e este reino não passará a outro povo;
esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá
para sempre.”
Na série: “A VIDA DO MAIOR REI DESTA TERRA”, temos hoje
o capítulo: “A RESTAURAÇÃO DA MONARQUIA DE DAVI EM
ISRAEL.”
Através da história, encontramos que estes reis ou reinos que vieram
depois do rei Davi... Pois o reino pertencia a Davi e à sua descendência;

Já que ao receber a Cristo como Salvador a pessoa morre para o
mundo; e a pessoa depois, ao ser submersa nas águas batismais pelo
ministro, tipologicamente é sepultada; e quando o ministro levanta a
pessoa das águas batismais, é ressuscitada: ressuscita a uma nova vida: à
Vida eterna com Cristo em Seu Reino eterno; e Cristo a batiza com
Espírito Santo e Fogo e produz na pessoa o novo nascimento.
A meta é que a pessoa nasça de novo; nasça à Vida eterna com Cristo
em Seu Reino eterno; e assim seu futuro eterno fique assegurado com
Cristo em Seu Reino.
E agora: “Quando podem me batizar?” É a pergunta de vocês.
Pergunto ao ministro se há água... Há água. Há roupas batismais? Há
roupas batismais. Há ministros que lhes batizarão? Ou seja: batistas? Há
pessoas que lhes ajudarão também a chegar... Há vestiários de roupa. Ou
seja, tem tudo o que vocês precisam para serem batizados.
Portanto, bem podem ser batizados em água no Nome do Senhor
Jesus Cristo, como os apóstolos batizavam no livro dos Atos a todos os
que recebiam a Cristo como único e suficiente Salvador.
E que Cristo lhes batize com Espírito Santo e Fogo, e produza em
vocês o novo nascimento. No Nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
E agora, deixarei ao ministro aqui presente para que lhes indique para
onde se encaminharem, para colocarem as roupas batismais e serem
batizados em água no Nome do Senhor Jesus Cristo. E continuaremos
nos vendo por toda a eternidade no Reino do Messias, no Reino de
Cristo.
Que Deus continue lhes abençoando grandemente! E continuem
passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Com vocês, o ministro aqui presente; e também em cada nação, o
ministro correspondente.
Deus abençoe a todos.
“A RESTAURAÇÃO DA MONARQUIA DE DAVI EM ISRAEL.”
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Deus eterno. Venho a Ti no Nome do Senhor Jesus Cristo. Escutei
a pregação do Teu Evangelho; Tua fé nasceu em meu coração; creio
em Ti de todo coração; creio em Tua Primeira Vinda; creio em Teu
Nome como o único Nome debaixo do Céu, dado aos homens, em que
podemos ser salvos. Creio em Tua morte na Cruz do Calvário como o
único Sacrifício da Expiação por meus pecados, e pelos de todo ser
humano; reconheço que sou pecador, e que preciso de um Salvador,
de um Redentor.
Senhor. Tenha misericórdia de mim. Dou testemunho público da
minha fé em Ti, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador.
Salve minha alma! Eu te rogo! Perdoe meus pecados! E com Teu
Sangue, limpe-me de todo pecado; e batiza-me com Espírito Santo e
Fogo depois que eu for batizado em água em Teu Nome.
E que seja produzido em mim o novo nascimento. Quero nascer em
Teu Reino, à Vida eterna; quero viver Contigo por toda a eternidade.
Senhor. Rendo-me a Ti; entrego-me a Ti em alma, espírito e corpo.
Salva-me, Senhor! Salva minha alma! Eu te rogo em Teu Nome
eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém.
E agora, com nossas mãos levantadas ao Céu, a Cristo, todos,
dizemos:
O Sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado! O
Sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado! O Sangue
do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado! Amém.
Cristo lhes recebeu em Seu Reino, perdoou vossos pecados, e com
Seu Sangue lhes limpou de todo pecado, porque vocês receberam a
Cristo como vosso único e suficiente Salvador após terem escutado a
pregação de Seu Evangelho, e a fé de Cristo nascer em vossa alma.
E agora, vocês me dirão... Porquanto Cristo disse:
“Ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado, será salvo; mas quem não crer, será
condenado.” [São Marcos 16:15-16]
Vocês me dirão: “Escutei a pregação do Evangelho de Cristo; cri, e o
recebi como meu Salvador. Agora quero ser batizado em água o mais
rápido possível no Nome do Senhor Jesus Cristo; onde me identificarei
com Cristo em Sua morte, sepultamento e ressurreição.”
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isto é, o Reino de Deus neste planeta Terra. Devemos compreender que
o Reino de Davi é um reino muito especial.
Vejam: Davi, ou seja, o amado (porque Davi significa amado)
recebeu um reino; não um reino humano, senão, o Reino de Deus. E,
nesse Reino, foi colocado no Trono de Deus terreno, que é chamado
também “o Trono de Davi”.
Foi estabelecido por Deus que Ele daria o Reino a Davi quando Saul
desobedeceu a Deus. E depois encontramos que quando foi ungido...
Samuel, no capítulo 13, tinha dito a Saul (capítulo 13, do versículo 13
ao 14) que Deus tinha procurado outro varão, que era conforme ao
coração de Deus, e que lhe daria esse Reino; ou seja, o tinha destinado
para ser príncipe sobre Seu povo Israel.
E agora, quando Samuel foi enviado para ungir a esse príncipe (a
esse que seria o rei sobre Israel), diz a Escritura que Deus o enviou a
Belém (à família, à casa de Jessé; um descendente de Judá), e Jessé
tinha filhos. Davi não estava ali presente no momento em que Samuel
chegou; e Samuel não sabia quantos filhos Jessé tinha.
Mas um dos filhos de Jessé era o eleito por Deus para se sentar no
Trono e reinar sobre Israel. Samuel, por direção divina, chamou Jessé e
o santificou, e convidou ele e sua família a estarem no sacrifício, no
holocausto; e aos anciãos de Belém.
E quando estavam presentes ali, Jessé trouxe seus filhos; e quando
foi apresentado o primeiro (o mais velho dos filhos de Jessé, que era
Eliabe)... As pessoas sempre pensam que o primeiro que chega, esse é o
eleito de Deus; mas nem sempre é assim.
E agora, quando foi apresentado, e Samuel o viu, disse... Vejam, diz:
“Certamente diante do Senhor está o seu ungido.” Deus estava em
Samuel. E ele pensou que esse jovem alto; talvez de altura parecida à de
Saul, que era tão alto que era mais alto dos ombros para cima do que
qualquer judeu.
E agora, o vê alto e formoso, e diz: “Está diante da presença do
Senhor o ungido de Deus!” Pensou que o próximo rei seria grande
fisicamente; porque Deus tinha dito a Samuel que seria conforme a Seu
coração, ao coração de Deus. E as pessoas pensam que se alguma
pessoa é escolhida por Deus tem que ser grande, alta fisicamente; mas o
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que Deus vê como grande é o que a pessoa é por dentro; porque Deus
olha o coração, e julga conforme ao coração.
O ser humano olha a aparência física. E aí Samuel está olhando a
aparência física. E como o primeiro rei que tinha ungido era alto
também e muito elegante, muito formoso, pensou que o próximo seria
alto fisicamente também. Mas Deus lhe diz [Primeira de Samuel 16:7]:
“Porém o SENHOR disse a Samuel: Não atentes para a sua
aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho
rejeitado...”
Não era esse. Segue dizendo:
“...porque o SENHOR não vê como vê o homem, pois o homem vê o
que está diante dos olhos, porém o SENHOR olha para o coração.”
Segue dizendo:
“Então chamou Jessé a Abinadabe, e o fez passar diante de Samuel,
o qual disse: Nem a este tem escolhido o SENHOR.
Então Jessé fez passar a Sama; porém disse: Tampouco a este tem
escolhido o SENHOR.
Assim fez passar Jessé a seus sete filhos diante de Samuel; porém
Samuel disse a Jessé: O SENHOR não tem escolhido a estes.
Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda
falta o menor, que está apascentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a
Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele
venha aqui.
Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar (e era ruivo e formoso de
semblante e de boa presença); e disse o SENHOR: Levanta-te, e unge-o,
porque é este mesmo.
Então Samuel tomou o chifre do azeite, e ungiu-o no meio de seus
irmãos; e desde aquele dia em diante o Espírito do SENHOR se
apoderou de Davi; então Samuel se levantou, e voltou a Ramá.”
E agora vejam: onde estava o eleito de Deus? Estava no campo como
pastor de ovelhas; assim como quando Deus foi libertar o povo hebreu
da escravidão no Egito, onde estava o que Deus usaria para libertá-los?
Estava como pastor de ovelhas; apascentando as ovelhas de seu sogro
Jetro.
E agora, nessa forma Deus estava treinando Moisés naquela ocasião

A Casa de Davi sendo restaurada com os descendentes do Filho de
Davi, do Messias Príncipe. “A RESTAURAÇÃO DA MONARQUIA
DE DAVI EM ISRAEL.”
Agora, podemos ver porque os crentes em Cristo sentem esse amor
por Israel; é que somos descendentes de Deus. E Deus por meio de
Cristo nos restaurou ao Seu Reino; e esse Reino vai ser restaurado
fisicamente também no planeta Terra. Por isso vimos na história do
maior rei desta Terra (que é o rei Davi) toda esta trajetória de sua vida e
como recebeu o Reino de Deus da parte de Deus. Em Davi estava se
refletindo tudo que o Messias faria. Davi é o tipo e figura de Cristo.
Cristo é o Davi Maior; e Ele é o Filho de Davi Maior: o Salomão Maior.
Uns segundos e já oraremos por todos vocês. Se faltar alguma pessoa
por vir, pode passar à frente. Também as crianças de dez anos em diante
podem vir aos pés de Cristo, pois Cristo tem lugar em Seu Reino para as
crianças também.
É um assunto de Vida eterna receber a Cristo como Salvador. Sem
Cristo o ser humano está perdido; sem Cristo o ser humano não tem essa
esperança para o futuro. Mas com Cristo temos esperança. E esperamos
viver com Cristo em Seu Reino eternamente. Um Reino que
permanecerá para sempre. E aí estaremos com corpos eternos, glorificados, e jovens, para toda a eternidade; corpo que Ele nos dará quando
complete Sua Igreja e ressuscite os mortos crentes nele em corpos
glorificados e transforme aos que permaneçamos vivos nesses dias.
Já vamos orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo. Se faltar
algum ainda por vir, pode passar aqui à frente. Já vamos levantar nossas
mãos... Deus tem muito povo nesta cidade (em Cidade Juarez) e os está
chamando; é o chamado de Cristo diretamente à alma, ao coração de
cada pessoa que tem seu nome escrito no Céu, no Livro da Vida. “Se
ouves hoje Sua Voz, não endureças teu coração”.
Ele está te chamando porque teu nome está escrito no Céu, no Livro
da Vida. Ele disse que buscaria Suas ovelhas que lhe foram dadas pelo
Pai.
Vamos levantar nossas mãos ao Céu para ir ante a presença de Deus.
Com nossos olhos fechados, repitam comigo esta oração, todos os que
vieram aos Pés de Cristo nesta ocasião:
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mistério da Primeira Vinda de Cristo e Sua morte na Cruz do Calvário
como a Expiação por nossos pecados.
Portanto, eu vou estar com Cristo nesse Reino, nessa Monarquia que
vai ser restaurada em Israel: a Monarquia de Davi, que será restaurada.
E quem mais? Cada um de vocês também.
Se há alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador,
e, ao escutar a pregação do Evangelho de Cristo, a fé de Cristo nasceu
em sua alma, pode dar testemunho público de sua fé em Cristo,
recebendo-lhe como único e suficiente Salvador; e eu orarei por você
para que Cristo lhe receba em Seu Reino, perdoe-lhe, e com Seu Sangue
lhe limpe de todo pecado.
Ele é nosso Redentor. Ele é quem nos restaura ao Reino de Deus, e,
quem nos restaura, por conseguinte, à Vida eterna; e o que nos colocará
com Ele em Seu Reino terreno, na restauração da Monarquia de Davi
em Israel.
Não se preocupe se na atualidade você não está vivendo em Israel.
No Reino Milenar do Messias eu vou estar ali; e você também, se é um
crente em Cristo. E não é só isso. Senão que, serei do Gabinete de
Cristo; e vocês também.
Nos Céus (no Reino Celestial) há diferentes níveis, posições; e
quando Cristo estabeleça Seu Reino na Terra, também haverá diferentes
níveis, diferentes posições. Mas a mais alta é a dos crentes em Cristo,
que serão Reis e Sacerdotes. Ou seja, serão membros da Realeza.
Assim que, não se preocupe se você é pobre, ou da classe média, ou
da classe rica; no Reino do Messias (que será restaurado na Terra) eu
serei da classe alta; da realeza. E quem mais? Cada um de vocês
também. Assim que, podemos ver porque é que Deus diz que somos
Seus filhos. E Ele é Rei. E Seus filhos são os Príncipes e Princesas no
Reino de Deus.
Vamos ficar em pé para orar pelas pessoas que vieram aos Pés de
Cristo. Se faltar alguma pessoa por vir, pode vir, para que fique incluída
nesta oração que estarei fazendo pelos que vieram aos pés de Cristo.
Nas demais nações também, as demais pessoas podem vir aos pés de
Cristo, para que fiquem incluídas nesta oração que estarei fazendo, para
apresentá-las ante Deus no Nome do Senhor Jesus Cristo.
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por 40 anos; e agora estava treinando Davi.
E agora, quando aparece, aparece o filho número oito. E recordem
que estes filhos de Jessé tipificam, representam aos Anjos Mensageiros
que Cristo enviaria à Sua Igreja.
Portanto, a promessa de Cristo... Assim como Ele disse que se
sentaria no Trono do Pai no Céu, à destra de Deus (e se sentou), agora
Cristo diz em Apocalipse, capítulo 3, verso 21: “Ao que vencer, lhe
concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e
me assentei com meu Pai no seu trono.”
Também diz , em Apocalipse, capítulo 2, verso 26 ao 28:
“Ao que vencer, e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei
autoridade sobre as nações,
e com vara de ferro as regerá; e serão quebradas como vaso de
oleiro; como eu também recebi do meu Pai.”
Como Cristo recebeu do Pai essa autoridade de se sentar no Trono
Celestial, e disse: “Todo poder me foi dado no Céu e na Terra”; ou
seja: toda autoridade. O que se assenta no trono recebe a autoridade;
porque a autoridade está no trono.
E agora, para a restauração da Monarquia de Davi em Israel há várias
promessas (profecias divinas) que têm que ser cumpridas.
E agora, este Reino (ou Monarquia de Davi) será restaurado,
conforme ao que lemos em Daniel, capítulo 2, do versículo 30 ao 45; e
também em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 15 ao 28. Na restauração
da Monarquia de Davi em Israel (que será a restauração do Reino de
Deus e Trono de Deus na Terra, no meio do povo hebreu) teremos a
maior bênção que está prometida para a raça humana: a Redenção de
Israel, onde Israel será restaurado ao Reino de Deus, que será: a
restauração de Israel à Monarquia de Davi.
Quando esse Reino seja restaurado na Terra haverá paz, haverá
prosperidade, haverá amor de uns com os outros, e das nações com as
demais nações. Esse é o único Reino que trará a Paz imperecível a Israel
e a toda a humanidade. E eu vou estar nesse Reino. E quem mais? Cada
um de vocês também.
Ele prometeu estabelecer, restaurar esse Reino. É por isso que Ele
disse que todos, orando, pedíssemos a Vinda do Reino de Deus: “Venha
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Teu Reino; seja feita Tua vontade, como no Céu também na Terra.”
(São Mateus, capítulo 6, verso 10).
Portanto, a Vinda do Reino de Deus é um evento muito importante
para a raça humana; é o que trará a solução a todos os problemas das
nações, e, portanto, de todos os seres humanos.
Nesse Reino terá pessoas que pertencerão à Realeza. E quem são
essas pessoas? Todos os crentes em Cristo, redimidos com o Sangue de
Cristo. Pois Cristo, o Messias Príncipe, é o Herdeiro a esse Reino com
esse Trono.
Por isso, quando o Anjo Gabriel apareceu à virgem Maria no capítulo
1, do versículo 30 ao 36 de São Lucas, disse-lhe que teria um filho;
conceberia, e teria um filho. E seria chamado “Filho do Altíssimo”, ou
seja, “Filho de Deus”; e Deus lhe dará o Trono de Davi, seu pai. E
reinará sobre Israel, e Seu Reino não terá fim.
E isto está prometido para ser cumprido quando o reino dos gentios
se encontre na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro. Ou seja, na
quarta etapa do reino dos gentios. Nessa quarta etapa temos duas partes
importantes, que são: as pernas de ferro (que foi o império romano) e os
pés de ferro e de barro de oleiro, que foi o que seguiu a esse império
romano; de onde se levantariam dez reis que dariam seu poder e
autoridade à besta; e assim por diante.
Estamos no tempo dos pés de ferro e de barro de oleiro desde que
terminou a etapa das pernas de ferro do império romano. Foi por isso
que no tempo em que Jesus apareceu na Terra o império romano não foi
destruído, senão que, o império romano, a pedido dos líderes religiosos
do povo hebreu que incitaram o povo a pedir a morte de Jesus Cristo por
crucificação, concedeu-lhes (por Pilatos) tal pedido; e, por meio dos
soldados, Jesus Cristo foi crucificado.
Agora, Cristo tinha dito: “Meu Reino não é deste mundo”. Ou seja, o
Reino de Cristo não é parte do reino dos gentios; não é parte da cabeça
de ouro do reino babilônico; não é parte do peito e dos braços de prata
do império medo-persa; não é parte do ventre e das coxas de bronze do
império grego (ou da Grécia); também não é parte das pernas de ferro
do império romano dos Césares que foi oferecido a Cristo quando, ao
estar em jejum, foi tentado pelo diabo ao terminar seu jejum de 40 dias;
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e também o Reino de Cristo, do Messias, não é parte dos pés de ferro e
de barro de oleiro.
O Reino de Cristo é a restauração do Reino de Davi. Portanto, esse é
o Reino de Deus que será estabelecido na Terra. E nesse Reino estarão
todos os crentes em Cristo nascidos de novo, os quais têm estado sendo
chamados e juntados desde os dias dos apóstolos até este tempo final; e
têm estado entrando ao Reino de Deus na esfera espiritual.
Por isso a Escritura diz em Colossenses, capítulo 1, verso 12 em
diante que Ele nos livrou – Cristo nos livrou do poder das trevas, e nos
colocou no Reino de Seu amado Filho; colocou-nos no Reino de Cristo,
o qual está na esfera espiritual. Por isso é que Cristo disse: “Buscai
primeiro o Reino de Deus e a Sua justiça, e as demais coisas vos serão
acrescentadas.” (São Mateus, capítulo 6, versículo 33.)
Assim que, todas estas pessoas crentes em Cristo nascidas de novo
entraram na esfera espiritual ao Reino de Deus, e, portanto, são o
Gabinete de Cristo para quando estabeleça Seu Reino neste planeta
Terra; nesse Reino ou Monarquia de Davi que será restaurada na Terra
no meio do povo hebreu.
Aí estarão todos os crentes em Cristo nascidos de novo como parte
do Gabinete de Governo de Cristo. Por isso diz que Ele nos limpou com
Seu Sangue; lavou-nos de nossos pecados com Seu Sangue, e nos fez
para nosso Deus Reis e Sacerdotes; e reinaremos sobre a Terra. Com
quem? Com Cristo. Com o Messias Príncipe.
Portanto, a restauração da Monarquia de Davi em Israel é uma coisa
segura. Esse será o único Reino, Império, que dominará toda a Terra;
pois o Messias Príncipe como Filho do Homem é o Herdeiro ao planeta
Terra completo. E como Filho de Davi é o Herdeiro ao Reino de Davi e
Trono de Davi. Como Filho de Deus Ele é o Herdeiro aos Céus: ao
Reino Celestial e Trono Celestial; como Filho de Abraão Ele é o
Herdeiro à Realeza e a todo o território de Israel. E os crentes em Cristo
são coerdeiros com Ele.
Eu sou coerdeiro com Cristo desse Reino e de tudo o que terá nesse
Reino. Portanto, é uma bênção e privilégio grande ser um crente em
Cristo, tendo-o recebido como único e suficiente Salvador, após escutar
a pregação do Evangelho de Cristo, onde se dá a conhecer todo o

