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Cristo. E depois teremos a Santa Ceia. Conosco o reverendo José
Benjamin Perez.
“O FILHO DO HOMEM NOS REVELANDO AS PROFECIAS
PARA O ÚLTIMO DIA.”
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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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E depois teremos a Santa Ceia, para que comecem com a
identificação de Cristo, e dando testemunho de Cristo; assim como no
batismo em água a pessoa se identifica com Cristo em Sua morte,
sepultamento e ressurreição.
O batismo em água é simbólico. Assim também a Santa Ceia é
simbólica. É um memorial. É em memória de Cristo. O pão representa o
corpo de Cristo que foi crucificado; e o vinho representa o Sangue de
Cristo.
Assim que, depois do batismo em água das pessoas que vieram aos
Pés de Cristo, teremos a Santa Ceia, em memória de quem? De nosso
amado Senhor Jesus Cristo.
É um memorial, e também, ao mesmo tempo, é uma profecia que nos
fala da Vinda do Senhor. Ele disse que fizéssemos isto até Sua Vinda,
ou, até que Ele voltasse.
Portanto, a Santa Ceia será realizada até Sua Vinda por todos os
cristãos no mundo inteiro; e depois iremos com Cristo à Ceia das Bodas
do Cordeiro.
Assim que, bem podem ser batizados em água. E que Cristo lhes
batize com Espírito Santo e Fogo e produza em vocês o novo
nascimento. Tanto vocês que estão presentes, como os que estão em
outras nações e vieram aos pés de Cristo.
E agora, há batistério, há água, há roupas batismais, e ministros que
lhes batizarão; também aos que estão em outras nações; e também aos
que estão aqui presentes. E pessoas que lhes ajudarão a chegar aos
vestiários de roupa, e também cuidarão de vossas roupas; e lhes
ajudarão também a ir até o batistério e depois regressar aos vestiários de
roupa.
Bem. Que Deus continue abençoando a todos, vos guarde, e lhes
prospere espiritualmente e materialmente também. E que tenham um
Feliz Natal e Próspero Ano Novo 2007. E continuaremos nos vendo por
toda a eternidade.
Deixo ao reverendo José Benjamin Perez para que lhes indique por
onde se encaminhar os que receberam a Cristo, para colocarem as
roupas batismais e serem batizados em água no Nome do Senhor Jesus
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Já vamos a orar a Deus. Vamos levantar nossas mãos ao Céu, a
Cristo (todos); e os que vieram aos pés de Cristo repitam comigo esta
oração, com nossos olhos fechados:
Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho, e 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 Sacrifício da Expiação por meus pecados e pelos de todo ser
humano. Reconheço que sou pecador e que preciso de um Salvador.
Senhor Jesus Cristo, dou testemunho público de minha fé em Ti, e
Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Tu és meu único e
suficiente Redentor.
Rendo-me a Ti, entrego-me a Ti em alma, espírito e corpo. Salvame, Senhor! Perdoe meus pecados! E com Teu Sangue me limpe de
todo pecado. E batize-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 entrar em Teu Reino; quero viver Contigo por toda a
eternidade. Rogo-te que me salves! Salva-me, Senhor! Eu te rogo em
Teu Nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém.
E agora, com nossas mãos levantadas a Cristo, ao Céu, 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 e amém.
E agora, os que vieram aos pés de Cristo me perguntarão: “Quando
podem me batizar?” Porquanto vocês creram em Cristo de todo coração,
bem podem ser batizados em água nestes momentos.
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
vocês que estão em outras nações, também.
E agora, os que vieram aos pés de Cristo nestes momentos podem ser
batizados em água; os que estão aqui presentes e os que estão em outras
nações também.
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O FILHO DO HOMEM NOS REVELANDO
AS PROFECIAS PARA O ÚLTIMO DIA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 24 de dezembro de 2006
Cayey, Porto Rico

M

uito bom dia, amados amigos e irmãos presentes; é uma grande
bênção estar com vocês nesta ocasião aqui em Cayey, Porto Rico,
para saudá-los, e pedir a Deus Suas bênçãos sobre cada um de vocês:
Que as bênçãos de Cristo, o Anjo do Pacto, sejam sobre cada um de
vocês que estão presentes, e os que estão através do satélite Amazonas
ou da internet em outras nações. No Nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Também uma saudação para os que estão através da internet ou do
satélite Amazonas; e uma saudação também para minha esposa Érica e
minhas meninas América e Yahannah Gabriela lá no Brasil. Deus lhes
abençoe América, Yahannah, e também Érica; e lhes guarde, e lhes
use grandemente em Sua Obra neste tempo final. (As temos por aqui.)
[No telão, através da transmissão via satélite – Nota do Tradutor]
Também uma saudação para Villahermosa, e todos os que se
encontram reunidos em Villahermosa. Que Deus abençoe grandemente
a todas as pessoas lá reunidas; e que Deus lhes fale diretamente a seus
corações. E também para todos os lugares que estão através da internet
ou do satélite Amazonas.
Para esta ocasião, leiamos no livro do Profeta Daniel, capítulo 10,
verso 10 em diante, onde diz:
“E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os
meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos.
E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que
vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E,
falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo.
Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em
que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o
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teu Deus, são ouvidas as tuas palavras; e eu vim por causa das tuas
palavras.
Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu vinte e um dias, e eis
que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu
fiquei ali com os reis da Pérsia.
Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo
nos derradeiros dias; porque a visão é ainda para muitos dias.
E, falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a
terra, e emudeci.
E eis que alguém, semelhante aos filhos dos homens, tocou-me os
lábios; então abri a minha boca, e falei, dizendo àquele que estava em
pé diante de mim: SENHOR meu, por causa da visão sobrevieram-me
dores, e não me ficou força alguma.
Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor?
Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem
fôlego ficou em mim.
E aquele que tinha aparência de um homem tocou-me outra vez, e
fortaleceu-me.
E disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo; animate, sim, anima-te. E, falando ele comigo, fiquei fortalecido, e disse:
Fala, meu senhor, porque me fortaleceste.
E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a
pelejar contra o príncipe dos persas; e, saindo eu, eis que virá o
príncipe da Grécia.
Mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade; e
ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso
príncipe.”
“O FILHO DO HOMEM NOS REVELANDO AS PROFECIAS
PARA O ÚLTIMO DIA.”
Porquanto quando a Escritura nos fala de Filho do Homem nos fala
de um homem, de um Profeta, agora estudaremos este tema: “O FILHO
DO HOMEM NOS REVELANDO AS PROFECIAS PARA O
ÚLTIMO DIA.”
Nesta passagem que tivemos, encontramos a Gabriel – um homem de
outra dimensão, chamado de “Anjo Gabriel”, o qual chegou a Daniel
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Jesus Cristo, dando a conhecer o mistério da Primeira Vinda de Cristo e
Sua morte na Cruz do Calvário como o Sacrifício de Expiação por
nossos pecados; para que tudo aquele que nele crê, não se perca, mas
tenha a Vida eterna.
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]
Portanto, ainda há oportunidade para escutar a pregação do
Evangelho de Cristo, nascer a fé de Cristo na alma da pessoa, crer de
todo coração, e recebê-lo como único e suficiente Salvador; e ser
batizado em água em Seu Nome, e obter assim o Espírito Santo; e,
portanto, o novo nascimento; e depois continuar vivendo com Cristo em
Seu Reino por toda a eternidade.
Se há alguma pessoa que ainda não o recebeu como Salvador pode
vir aqui à frente; os que estão aqui presentes. E os que estão em outras
nações, que não receberam a Cristo ainda, podem recebê-lo nestes
momentos como único e suficiente Salvador. Podem passar à frente
também para que fiquem incluídos nesta oração que estarei fazendo.
Vamos dar uns minutos para que assim todos tenham a oportunidade
de receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Vamos dar uns
minutos para que os que não o receberam como Salvador, possam
recebê-lo; dos que estão aqui presentes e dos que estão através da
internet ou do satélite Amazonas em outros países.
As crianças de dez anos em diante também podem vir aos pés de
nosso amado Senhor Jesus Cristo, pois Cristo também tem lugar para as
crianças em Seu Reino. É uma grande bênção desde menino ou menina
estar no Reino de Cristo. Também apresentamos os bebês a Cristo, para
que Cristo os coloque em Seu Reino, e assim tenham assegurado seu
futuro eterno.
Nas demais nações podem continuar vindo aos pés de Cristo para que
fiquem incluídos nesta oração que estarei fazendo por todos os que estão
vindo aos pés de Cristo. Vamos ficar em pé para orar pelas pessoas que
têm estado vindo aos pés de Cristo.
Se faltar alguém por vir ainda, pode vir. Os que estão também em
outras nações, os que faltam por vir, podem vir aos pés de Cristo.
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Místico de Cristo; ou seja, da Igreja do Senhor Jesus Cristo.
Estamos a par do que está ocorrendo no Programa Divino; tudo está
se preparando; tudo está preparando se para a Terceira Etapa. E eu estou
me preparando para a Terceira Etapa. E quem mais? Cada um de vocês
também está se preparando para a Terceira Etapa. E a Igreja do Senhor
Jesus Cristo está se preparando para a Terceira Etapa.
Se Deus diz que temos que estar preparados para a Terceira Etapa,
pois temos que estar preparados; e algo tem que nos preparar. E sendo
assim, Deus estará nos dando a conhecer tudo o que precisamos para
estar preparados para a Terceira Etapa. Com a Grande Voz de Trombeta
que nos fala a Escritura, a fé para sermos transformados vem à Igreja do
Senhor Jesus Cristo; e com a fé de Rapto, fé para sermos transformados,
(que girará em torno do Sétimo Selo, que girará em torno da Segunda
Vinda de Cristo) então de qual tema estarão escutando em acréscimo à
Primeira Vinda de Cristo? Pois da Segunda Vinda de Cristo.
E a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará preparada para a Segunda
Vinda de Cristo, e compreenderá todo o mistério da Vinda do Senhor.
Assim como a revelação e a fé na Primeira Vinda de Cristo nos deu a
bênção da transformação interior espiritual; e produziu em nossas vidas
o novo nascimento; assim a revelação e a fé na Segunda Vinda de Cristo
nos darão a bênção da transformação de nossos corpos.
Portanto, temos que estar com nossos olhos espirituais bem abertos;
com nossas cabeças levantadas, olhando as coisas celestiais; com nossos
olhos postos nas coisas do Céu, não nas da Terra, senão, nas do Céu,
que são eternas; para assim estarmos prontos para nossa transformação.
Estamos vendo que Deus está preparando tudo para essa Terceira
Etapa, onde o Sétimo Selo estará manifestado. E com essa manifestação
do Sétimo Selo na Terceira Etapa, cobrirá à Igreja Noiva, cobrirá
também às virgens insensatas, cobrirá ao mundo também, e ao povo
hebreu; ou seja, será uma manifestação a nível mundial para toda a raça
humana. E Cristo por meio de Seu Espírito Santo nos estará falando de
todas estas coisas neste tempo final; e assim o Filho do Homem estará
revelando-nos as profecias para o Último Dia.
Ainda faltam algumas pessoas por entrar ao Corpo Místico de Cristo,
por entrar ao Reino de Deus; e por isso ainda pregamos o Evangelho de
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ordenado por Deus para lhe dar a conhecer as coisas que aconteceriam
ao povo de Daniel, ou seja: ao povo hebreu ou povo judeu. E este
homem de outra dimensão, chamado: “Gabriel” ou “Anjo Gabriel” –
sendo que seu nome é Gabriel, o qual significa: “Homem de Deus”,
“Varão de Deus”, este homem de Deus é um Profeta de outra dimensão.
Sempre tenho chamado a Gabriel de: “O Anjo, ou Arcanjo-Profeta de
outra dimensão”. Daniel não profetizou nada. Quem trouxe a profecia a
Daniel foi o Anjo Gabriel; e ele a escreveu, e assim foi transmitida para
o povo hebreu e para todos os seres humanos.
E agora, encontramos a este Anjo, o qual tem por nome “Gabriel”, o
qual significa: “Homem”, “Varão de Deus”; o vemos aqui dando a
conhecer as coisas que hão de suceder. Ele diz que foi enviado por Deus
a Daniel. Ou seja, é um Anjo enviado por Deus para cumprir o que Deus
tem em Seu Programa, para dar a conhecer a Daniel.
E agora, este livro do Profeta Daniel... Vejam vocês: é o Apocalipse
do Velho Testamento; como também podemos incluir o livro do Profeta
Zacarias e algum outro livro que tenha estes símbolos que encontramos
no livro do Apocalipse também.
Também, em parte do livro do Profeta Ezequiel, encontramos
passagens que são de outra dimensão, e concordam com o livro do
Apocalipse; onde nos mostram outra dimensão, e, personagens de outra
dimensão que sempre têm trabalhado a serviço do Criador dos Céus e da
Terra.
Portanto podemos compreender que não estamos sós neste planeta
Terra; Deus colocou Anjos neste planeta Terra; e envia Anjos maiores
como o Anjo ou Arcanjo Miguel e o Arcanjo Gabriel, e outros Arcanjos
em diferentes tempos. Os mais conhecidos são Miguel e Gabriel; são
Anjos da Destra de Deus; são Anjos enviados para missões muito
importantes no planeta Terra.
Encontramos, por exemplo, no tempo em que Sodoma e Gomorra
foram ser destruídas, que apareceram três varões, ou, três Anjos a
Abraão; e comeram com Abraão. E revelaram a Abraão – um deles
revelou a Abraão que Sara tinha rido quando Ele tinha dito a Abraão
que Abraão ia ter um filho através de Sara. Ou seja, estava confirmando
a ele o que já lhe tinha dito anteriormente anos atrás; agora estava re-
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confirmando que Abraão (o qual por muitos anos tinha esperado o
cumprimento dessa promessa) ia ter esse filho; e depois lhe diz que no
próximo ano teria o filho. Ou seja, já lhe dá uma data em específico na
qual o filho ia aparecer; para isso, então Abraão tinha que ser
transformado; ou seja, mudado de ancião a jovem. E Sara tinha que ser
rejuvenescida também, de uma anciã a uma jovem, para poder conceber
e ter um filho, como Deus o tinha prometido.
E agora, estes três Varões eram nada menos que seres de outra
dimensão; um deles era o próprio Deus.
E agora, encontramos que dois deles (que são Miguel e Gabriel),
foram-se a Sodoma; e lá encontraram a Ló. Ló os obrigou a entrar em
sua casa e também lhes preparou comida; ou seja, estes dois Arcanjos
almoçaram com Abraão e jantaram com Ló. Estavam na Terra com uma
comissão divina que revelaram a Ló. Disseram-lhe: “O clamor de
Sodoma e Gomorra chegou até Deus; viemos destruir esta cidade.” Ou
seja, quando estes Anjos ou Arcanjos aparecem, algo grande vai suceder
na Terra. Eles também apareceram no tempo de Noé para a destruição
da humanidade naquele tempo.
Estes Anjos apareceram em diferentes ocasiões, mas, nem em todas
as ocasiões foram identificados pelo nome deles; exceto nesta ocasião
em que são mencionados no livro do Profeta Daniel, e também em São
Lucas, capítulo 1, quando o Anjo Gabriel aparece ao sacerdote Zacarias
para lhe dar a boa notícia de que o sacerdote Zacarias vai ter um filho
através de sua esposa Isabel, a qual já estava avançada em idade. E o
sacerdote Zacarias já era um ancião.
E quando o Anjo Gabriel lhe dá esta notícia, ele pensa no fato de já
estar ancião, já estar avançado em idade, e sua esposa já estar avançada
em idade; ou seja, que tinha passado do tempo de ter filhos. E não se
lembrou de que Abraão e Sara estavam mais avançados em idade que
Zacarias e Isabel.
E o Anjo lhe diz que, porquanto não tinha crido suas palavras (as
palavras do Anjo), que eram as Palavras de Deus através do Anjo, ia
ficar mudo e não poderia falar até que se cumprisse o que tinha sido
prometido. E assim aconteceu.
Depois, este Anjo aparece também mais adiante (digamos – uns seis
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o instrumento que Deus elegeu para manifestar-se através dele e dar a
conhecer à Sua Igreja as profecias para o Último Dia.
O número dos escolhidos de Deus escritos no Céu, no Livro da Vida
do Cordeiro já está se completando, mas não se completou ainda. Está
por ser completado. Já faltam poucos por serem chamados e entrar ao
Corpo Místico de Cristo. E por essa causa é que ainda continuamos
pregando o Evangelho puro de nosso amado Senhor Jesus Cristo: para
que toda pessoa escrita no Céu, no Livro da Vida do Cordeiro que não
veio aos pés de Cristo, possa vir.
E, que brevemente se complete a Igreja do Senhor Jesus Cristo; que
em breve se complete essa Casa de Deus, essa Família de Deus, esse
Templo Espiritual; e, portanto, que em breve, Cristo se levante do Trono
do Pai, tome o Título de Propriedade, abra-o no Céu, faça Sua Obra de
Reclamação, e o traga a Terra para que o instrumento que Ele tenha
nesses dias na Terra o coma. E então, quando o comer – quando o coma
poderá falar: porque estará adotado; poderá falar à existência tudo o que
tenha que falar a existência.
E então virá a Terceira Etapa da qual escutamos o reverendo William
Branham falar. E então tudo o que foi falado que será realizado na
Terceira Etapa, o veremos com nossos próprios olhos.
Assim que, vejam, faltam algumas coisas ainda por serem cumpridas;
falta que se complete a Igreja de Jesus Cristo, para, daí em diante
cumprir-se plenamente a Terceira Etapa, e ser adotado cada filho e filha
de Deus que estará vivo, vivendo neste tempo final, e que estará fazendo
parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo; e os mortos em Cristo serão
adotados ressuscitando em corpos glorificados.
Então toda a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará adotada e, portanto,
todos estarão com Vida eterna física, e todos estarão jovens,
representando de 18 a 21 anos de idade.
Eu ainda preciso da minha adoção física; preciso ser transformado.
Ainda não estou transformado. Mas vou ser transformado! E quando
seja transformado então já representarei de 18 a 21 anos de idade no
novo corpo. E quem mais? Cada um de vocês também.
Assim que, estamos esperando essa transformação física quando
houver entrado até o último escolhido de Deus pra fazer parte do Corpo
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Nessa manifestação que Cristo em Espírito Santo terá no meio de
Seu povo, os mistérios contidos nas profecias serão abertos, e então os
entendidos entenderão. Ele não virá lutando ou pelejando com as demais
pessoas, senão: dando a conhecer as profecias para o Último Dia; e,
portanto, mostrando nelas as bênçãos que há para todos os crentes em
Cristo. E isso será Cristo em Espírito Santo operando através de um
homem no sejam tronos, sejam dominações Dia; revelando-nos as
profecias para o Último Dia. Tão simples assim.
Portanto, sendo que Cristo é o Filho do Homem, Ele nos revelará
todas estas coisas no Último Dia: neste tempo em que vivemos, em que
entramos ao Último Dia, ao último milênio, que é o sétimo milênio de
Adão para cá. Mas esse homem através do qual Cristo em Espírito Santo
estará operando, não será Jesus Cristo; ele somente será um crente em
Cristo; um membro da Igreja Noiva do Senhor Jesus Cristo, que desde
antes da fundação do mundo foi eleito, foi escolhido por Deus, para esse
trabalho.
Portanto, ele conhecerá sua posição no Reino de Deus.
“O FILHO DO HOMEM NOS REVELANDO AS PROFECIAS
PARA O ÚLTIMO DIA.”
Viram como tudo é simples? Tudo é tão simples que até as crianças
podem compreender. Estamos no Último Dia: sétimo milênio de Adão
para cá. E, consequentemente, estão sendo chamados e juntados todos
os escolhidos escritos no Céu, no Livro da Vida do Cordeiro que faltam
por entrar ao Reino de Deus; por entrar a fazer parte da Igreja do Senhor
Jesus Cristo. E enquanto não entrar ao Corpo Místico de Cristo (a fazer
parte da Igreja de Jesus Cristo) até o último escrito no Céu, no Livro da
Vida do Cordeiro, Cristo não pode sair do Trono de Intercessão no Céu,
no Templo Celestial; tem que permanecer ali como Sumo Sacerdote
fazendo intercessão com Seu próprio Sangue por cada uma das pessoas
escritas no Livro da Vida do Cordeiro.
E, até que entre ao Corpo Místico de Cristo e seja lavada com o
Sangue de Cristo a última pessoa escrita nesse Livro da Vida do
Cordeiro, Cristo não pode vir por Sua Igreja; Cristo não pode tomar o
Título de Propriedade e trazê-lo aberto à Terra, e entrega-lo a um
homem, para fazer Sua Obra de Reclamação. Mas no tempo final estará
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meses depois), aparece a uma jovem virgem chamada Maria, que estava
comprometida com José, um descendente do rei Davi. Ela também era
descendente do rei Davi pela linha de Natã, filho de Davi; e José era
descendente de Davi pela linha de Salomão, filho de Davi. Ou seja,
estes dois personagens eram da realeza; e estavam muito apaixonados.
E agora, Deus tinha dito que a virgem conceberia; mas não tinha dito
qual era a virgem. Mas, porquanto a promessa era para a casa de Davi
(para a descendência de Davi), vejam vocês, de Davi (de Jessé) nasceria
um rebento, um ramo; ou seja, por aí já está mostrando que é da
descendência de Jessé, e assim, segue adiante e passa a Davi; e depois
de Davi passaria a um descendente do rei Davi.
Agora, vejam vocês como depois o Anjo Gabriel aparece à virgem
Maria, e lhe dá a maior notícia que tenha sido dada neste planeta Terra a
uma pessoa, a uma mulher: que ela conceberia e daria à luz um filho, e o
nome que Lhe seria colocado seria “Jesus”; teria por nome “Jesus”, que
significa: “Salvador”, “Redentor.”
Maria é a mulher mais bem-aventurada de todas as mulheres, pelo
fato de que: é a única mulher que sem ter relações íntimas com um
homem teve um filho por criação divina. Deus mesmo foi quem fez
sombra sobre Maria e criou em seu ventre a célula de vida, a qual se
multiplicou; e assim se formou o corpo de Jesus.
E agora, este menino que nasceria, conforme a Escritura de São João,
capítulo 1, verso 9, seria a Luz: a Luz que viria encarnada no meio dos
seres humanos. O Verbo, a Luz, o Anjo do Pacto encarnado num corpo
que nasceria através de uma virgem. Vejam, no verso 9, diz:
“Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem
ao mundo.”
E como vinha a este mundo? Na forma humana. Através de um corpo
de carne a Luz viria manifestada no meio da raça humana. Se lermos
antes deste verso (no mesmo capítulo 1, verso 1 em diante) diz:
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo
era Deus.
Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito
se fez.”
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E agora, todas as coisas foram feitas pelo Verbo que estava com
Deus e era Deus. Em Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz:
“No princípio criou Deus os céus e a terra.”
Como os criou? Por meio do Verbo que estava com Deus e era Deus.
E quem é o Verbo? Diz também que “é aquela Luz verdadeira que
ilumina a todo homem”. Diz:
“Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam.”
E agora, o Verbo é a Luz que alumia a todo homem. Ele é o que viria
e, através do qual Deus tinha criado todas as coisas: o Verbo, o Logos, o
Anjo do Pacto, o Anjo de Deus. Em palavras mais claras: o Cristo. O
qual se encontrava em Seu corpo angelical. Disto nos falou o Apóstolo
Paulo em Colossenses, capítulo 1. E o Apóstolo São Paulo também nos
falou em Hebreus, capítulo 1. Capítulo 1, verso 1 ao 3 de Hebreus, diz:
“Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas
maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias
pelo Filho,
A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o universo
(por meio de quem Deus fez o Universo? Por meio de Seu Filho.);
O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da
sua pessoa (a imagem é o corpo angelical: o espírito; que é um corpo
angelical), e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentouse à destra da majestade nas alturas;
Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais
excelente nome do que eles.”
E agora, através do Verbo, Deus criou todas as coisas. E agora, aqui
nos diz que é através do Filho de Deus, que é através de Cristo: o Anjo
do Pacto, que foram criadas todas as coisas, quando Cristo ainda estava
em Seu corpo angelical.
Vamos ver em Colossenses, capítulo 1, verso 12 em diante. Diz:
“Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da
herança dos santos na luz;
O qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o
reino do Filho do seu amor;
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Homem manifestando-se, e dando-nos a conhecer todas estas coisas que
devem acontecer em breve.
Quando se fala de “Filho do Homem”, fala-se de Profeta: de uma
manifestação de Deus num homem, num Profeta. Sempre foi assim. Por
isso vocês encontrarão no Velho Testamento que Deus chamou Ezequiel
e outros Profetas de “Filho de Homem” ou “Filho do Homem”. E ainda,
quando veio o Messias (Jesus Cristo) Ele foi chamado “o Filho do
Homem”.
Portanto, em todas estas manifestações em que foi usado o título de
Filho do Homem (que é título, ou, o título de Profeta), temos visto que
foi o mesmo personagem operando através de diferentes pessoas: foi o
Espírito Santo, o Espírito de Cristo; o Anjo do Pacto operando através
de diferentes véus de carne.
Assim será para este tempo final. E assim será que havemos de estar
escutando a Cristo, o Filho do Homem, manifestando-se por meio de um
instrumento que Ele terá na Terra, através do qual estará revelando-nos
as profecias para o Último Dia; o qual estará nos abrindo esses mistérios
contidos nessas profecias, e também nos estará identificando o
cumprimento de cada uma delas à medida que vão sendo cumpridas.
Portanto, o mesmo Deus que em outros tempos (do Velho
Testamento e também do Novo Testamento) operou através de homens,
de seres humanos, e através das diferentes etapas da Igreja, estará
também operando através de seres humanos neste tempo final. E entre
todos eles terá um instrumento através do qual estará revelando-nos
todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final. E, portanto,
estará revelando-nos as profecias para o Último Dia.
Será uma obra do Espírito Santo, ou seja: de Cristo em Espírito Santo
no meio de Sua Igreja. Deus ainda usa homens para trazer Sua Palavra
revelada, e, através deles revelar à Sua Igreja todas estas profecias
correspondentes ao Último Dia. Com o homem que Ele terá para este
tempo final, operará no meio de Sua Igreja, no meio de todo o
Cristianismo, no meio do mundo inteiro, e, portanto, no meio do povo
hebreu; porque essa será a manifestação final de Deus no meio de Seu
povo, antes da ressurreição e da transformação dos vivos em Cristo, e
do Rapto da Igreja.
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Assim como faziam Jesus e os apóstolos: os quais, as coisas que
sucediam, ou, que Deus estava fazendo através deles, eles as
identificavam com o que tinha sido prometido para o tempo em que eles
estavam vivendo. Como também Moisés identificou o que Deus estava
fazendo através dele com o que Deus tinha prometido à descendência de
Abraão. E, portanto, o que Deus estará fazendo neste tempo final,
também estará sendo identificado com o que Deus prometeu em Sua
Palavra através dos profetas, e, através dos Salmos; através da Toráh,
através de Jesus Cristo, e também através dos Apóstolos e dos diferentes
Anjos Mensageiros que Deus enviou.
Para este tempo final é que temos mais profecias para serem
cumpridas. E como vamos conhecê-las, e, como vamos reconhecer o
cumprimento delas? Porque assim como o Anjo Gabriel veio a Daniel,
dando-lhe a conhecer todas essas coisas que sucederiam, o Espírito
Santo viria à Sua Igreja; e tem estado no meio de Sua Igreja desde o Dia
de Pentecostes. Nos dias de Jesus estava no meio dos crentes em Jesus.
Como? Em carne humana.
E Ele sempre veio em Espírito. Mas, para falar, usou carne humana:
instrumentos, homens de Deus; véus de carne através dos quais se
manifestou; assim foi de Era em Era; assim foi no tempo dos apóstolos,
e assim foi no tempo de cada anjo mensageiro; e assim tem que ser
neste tempo final para que a Igreja conheça as coisas que devem suceder
em breve neste tempo final; e possa identificar as que estejam
ocorrendo.
Será o Espírito Santo operando através do instrumento que Ele tenha
neste tempo; o qual estará identificando o cumprimento de cada uma
dessas profecias, dessas promessas que Deus fez para este tempo final,
para serem cumpridas no meio de Sua Igreja, no meio da humanidade,
no meio do povo hebreu. E, portanto, terá um grupo de pessoas na Terra
que estará recebendo essa revelação divina; e não terá fanatismo, senão:
realismo. O fanatismo entorpece todo o Programa Divino.
Portanto, os crentes que estarão vendo e entendendo o cumprimento
de todas as profecias de Deus correspondentes a este tempo final estarão
vendo ao Espírito Santo (a Cristo em Espírito Santo): o Filho do
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Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos
pecados;
O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação;
Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na
terra, visíveis e invisíveis (ou seja, há coisas criadas que são invisíveis à
mente humana; mas que existem)...”
Os Anjos existem. Também existe a Cidade de Deus: a Nova
Jerusalém; a Cidade Celestial onde estão escritos os nomes de todos os
eleitos de Deus que viriam a este planeta Terra. Estão escritos no Livro
da Vida do Cordeiro.
No Céu há uma Ordem Sacerdotal chamada “a Ordem de
Melquisedeque”, da qual Cristo (o Messias, o Cristo) é o Sumo
Sacerdote. É o mesmo Sumo Sacerdote o tempo todo.
Na Terra teve mudanças de sacerdotes, porque quando morria um
sumo sacerdote, outro vinha ocupar seu lugar; e vinha a ser sumo
sacerdote. Mas no Céu há somente um Sumo Sacerdote; e esse é o
Messias Príncipe: o Cristo; o qual é aquele Melquisedeque que apareceu
a Abraão no capítulo 14 do Gênesis. É o Príncipe da Paz; é o Rei de
Salém. Ou seja: Rei de Paz e Rei de Justiça.
E agora continuemos lendo aqui. Diz:
“...sejam tronos, sejam dominações (ou seja, há tronos e há
domínios)... sejam principados, sejam potestades; tudo foi criado por
meio dele e para ele.”
E aqui nos fala mais claro que tudo foi criado por meio de quem? Por
meio de Jesus Cristo – o Filho de Deus; Jesus Cristo estando em Seu
corpo angelical. Ainda sem ter Seu corpo de carne Deus operava através
de Cristo, o Anjo do Pacto; o mesmo que apareceu a Moisés; através do
qual Deus estava manifestado. E disse-lhe: “Eu Sou o Deus de Abraão,
de Isaque e de Jacó.” Diz...
E para quem foi criado tudo? Para Ele. Ou seja, a Criação não foi
realizada por Deus através de Cristo para outra pessoa, mas, para Cristo
mesmo. E os que são herdeiros de Deus vêm a ser: coerdeiros com Jesus
Cristo. Ou seja, a tudo o que Cristo é herdeiro, são herdeiros também
todos os crentes em Cristo.
“E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas nele subsistem.”
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Ou seja, o Verbo que estava com Deus (o qual é o Anjo do Pacto) era
antes de todas as coisas; e por Ele foram criadas todas as coisas. Esse é
nosso amado Senhor Jesus Cristo em Seu corpo angelical.
Por isso Ele podia dizer [São João 8:56-58]: “Abraão, vosso pai,
exultou por ver o meu dia; e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe os
judeus: Não tens cinquenta anos, e dizer ter visto a Abraão?” Ele lhes
diz: “Antes que Abraão existisse, Eu Sou.” Como um homem que tinha
nascido em Belém da Judéia, e, que tinha trinta anos – por volta de
trinta anos – trinta e tantos anos, podia dizer que era antes que Abraão?
Se você disser a qualquer pessoa: “Antes que meu papai existisse, eu
já existia.” Que vão dizer a você? “Você está louco!” E uma pessoa
dizendo que era antes que Abraão, pois mais ainda lhe podiam dizer que
estava louca. Mas não estava louco; estava dizendo a verdade: algo que
era loucura para os que não podiam entender.
E agora, dizer que antes que Abraham existisse, Ele existia, era uma
loucura.
Agora, Cristo diz: “Saí de Deus e volto a Deus.” Agora olhem de
onde Ele veio. E Ele também diz, falando dos crentes nele: “Não são do
mundo, como tampouco Eu sou do mundo.” Estávamos com Ele o
tempo todo. [São João 17:14]
E agora, quando a pessoa é um crente em Cristo, sabe que veio de
Deus, e que regressa a Deus no Programa de Redenção realizado por
Deus através de Cristo na Cruz do Calvário. Porque redimir é: voltar ao
lugar de origem. Quando se redime algo, restaura-se ao lugar de origem
o que foi perdido ou foi penhorado em alguma casa de penhor.
E agora, podemos ver porque os nomes de todos os crentes em Cristo
que nasceriam de novo estão escritos no Céu, no Livro da Vida do
Cordeiro.
A estas pessoas é que Cristo disse lá em Seu ministério terreno, que,
os mistérios do Reino dos Céus não eram concedidos ser conhecidos
pelos demais, senão por eles, ou seja: pelos crentes em Cristo. “Porque
a vós é dado conhecer os mistérios do Reino dos Céus, mas aos demais
não lhes é dado.” [São Mateus 13:11]
Portanto, o conhecimento dos mistérios do Reino dos Céus é para os
crentes em Cristo; para os eleitos de Deus, escolhidos de Deus ou
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predestinados de Deus. Estas são palavras que você as encontra faladas
na Bíblia; por exemplo: por São Paulo, por São Pedro; e ainda, o próprio
Cristo fala a respeito dos escolhidos. “Porque muitos são chamados...”
Mas poucos são... O quê? Escolhidos. [São Mateus 22:14] O próprio
Cristo diz isto.
E quando Ele fala na parábola do trigo e do joio, Ele diz que o joio
são os filhos do mau; mas que o trigo são os filhos do Reino. Ou seja,
essas pessoas pertencem a um Reino Celestial de onde vieram. E é por
isso que Cristo em Seu Programa de Redenção os faz Reis e Sacerdotes
em Seu Reino e do Seu Reino; e Juízes também. Portanto, pertencem à
Ordem Sacerdotal do Templo Celestial. E pertencem à Ordem do Reino
Celestial; e pertencem à Ordem Jurídica do Céu. São membros da Corte
Celestial, são membros do Sacerdócio Celestial, e são membros desse
Reino Celestial; por isso são redimidos, são restaurados ao Reino de
Deus, e à posição que lhes corresponde nesse Reino de Deus.
E agora, o Filho do Homem (Cristo em Sua Primeira Vinda) esteve
no meio dos judeus; e esteve revelando a Seus discípulos os mistérios
do Reino dos Céus, ainda que eles não os compreendessem enquanto
estavam com Jesus Cristo.
Depois que Cristo se foi, e veio o Espírito Santo, então assim como
veio o Anjo Gabriel ao profeta Daniel, para lhe revelar, dar-lhe a
conhecer as coisas que iam suceder ao povo hebreu (ou povo judeu),
também veio o Espírito Santo desde o Dia de Pentecostes, para dar a
conhecer todas estas coisas por meio de Seus diferentes instrumentos,
como: os apóstolos São Pedro e São Paulo, e alguns outros apóstolos,
que escreveram também algumas cartas.
E depois, através dos diferentes mensageiros; cada um em sua Era;
até chegar ao sétimo mensageiro da sétima Era da Igreja gentia: o
Reverendo William Branham.
E depois, para o fim do tempo, Ele também terá um Mensageiro
através do qual estará dando a conhecer à Sua Igreja todas as coisas que
estarão sucedendo. E à medida que vão sendo cumpridas, as estará
dando a conhecer. Ou seja: estará dando testemunho de todas essas
coisas que estarão se cumprindo; as estará identificando com o que foi
prometido na Palavra de Deus.

