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formação de nossos corpos para o tempo final, conforme a
promessa de Deus... É muito fácil dizer: “Eu creio nessa Mensagem!” Porque você deseja ser transformado. É muito fácil
dizer assim quando não há provas, quando não há problemas,
quando não se chega ao momento em que se tem que provar se
você realmente creu, recebeu essa Mensagem, ou se era apenas
porque não havia problemas e tudo estava bem. Porque quando
tudo está bem, as pessoas sempre dizem: “Isto está muito bem.
Assim que, isto é de Deus.”
Pois quero lhes dizer uma coisa: no Programa de Deus
sempre se chega a uma etapa – e é a etapa mais importante –
onde as coisas se põem tão difíceis, que as pessoas dizem
(algumas que não estão bem arraigadas na Palavra verdadeira
para esse tempo) – algumas dizem: “Com tanto problemas, é
melhor eu ir embora. Com tantas coisas que estão ocorrendo, é
melhor eu deixar de crer nessa forma, porque se isto fosse de
Deus não haveriam tantos problemas.”
No tempo de Moisés havia tantos problemas que, muitos
pensaram nessa forma. E somente duas pessoas das que saíram
do Egito (Josué e Calebe) foram as únicas que pensaram positivamente e se mantiveram ao lado de Moisés e da Mensagem
de Moisés. Por isso foram os únicos dois que entraram à terra
prometida, dos que saíram do Egito.

Tradução: A LUZ DO NOVO DIA, Campo Largo-PR, Brasil.
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...Estamos chamados a perseverar na Verdade libertadora,
sem importar os problemas, nem as circunstâncias que nos
rodeiem.
Através da história você vê que quando se está vivendo o
Programa de Deus para uma Era ou Dispensação, as circunstâncias sempre são vistas contra esse Programa e as pessoas
que estão vivendo nesse Programa.
Pois sempre apareceram pessoas que não consideraram ao
povo, e quiseram tirar ao povo desse Programa Divino, dessa
nova Era ou Dispensação, para leva-lo a uma Era ou Dispensação que já passou, dizendo-lhe: “Aqui não há problemas.
Aqui tudo está bem. Aqui vocês estarão tranquilos.”
Mas preferimos estar lutando, estar na expectativa, estar em
pé de luta, mas com a Verdade libertadora, e não com os braços cruzados, tranquilos, como uns tontos, sem fazer nada,
porque não haja nada que fazer.
O diabo não estará combatendo uma Era ou Dispensação que
já passou, porque sabe que Deus já não está aí; ainda que tenha
estado numa ocasião; mas Deus se moveu de lugar.
“A PALAVRA VERDADEIRA - 24/01/1987, Cayey, Porto
Rico”
...São as palavras da profecia deste livro – a Mensagem do
Anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado pelo Senhor Jesus Cristo.
E é a Palavra verdadeira para todos os seres humanos. E “quem
perseverar até o fim, este será transformado”.
Mas lembre-se: você tem que ser provado; a sua fé tem que
ser provada. Porque é muito fácil escutar uma mensagem que
fala da transformação de nossos corpos, que promete a trans-
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“A META DIVINA - 20/02/1983, Cayey, Porto Rico”
...Assim que, nas coisas de Deus não se pode perder o interesse, senão, seguir em frente sempre – com ou sem problemas.
A vida sempre será uma vida com problemas até que tenhamos
o corpo transformado, o corpo glorificado; depois disso já não
haverá problemas; mas enquanto isso haverá problemas.
Disse o apóstolo Paulo: “O que sofremos, o que padecemos
aqui na Terra, não é de comparar com as glórias vindouras.”
Se não é de comparar, você não esteja atuando de uma
maneira ignorante.
Veja, os problemas e os sofrimentos são temporários, até que
seu corpo seja mudado a um corpo transformado. Quando vier,
quando ocorrer a ressurreição, você será transformado, e se
acabaram os problemas. Assim que, o que temos que esperar é
um curto tempo.
Enquanto isso temos que perseverar. E “quem perseverar até
o fim, esse será salvo”. Mas quem se desanimar e se apartar, e
perder o entusiasmo, esse terá seus problemas. Porém, você
não quer o prêmio que esse vai receber; você quer o prêmio
que há na meta que você tem.
Siga em frente! Não se desanime! Se o outro se desanima,
você não se desanime. Você siga em frente com entusiasmo,
porque há um galardão na meta que você tem. A sua meta tem
um galardão, portanto, sempre sigamos em frente, pedindo
sempre ajuda a Deus; porque a vida aqui na Terra é dura, mas,
com a ajuda de Deus, podemos vive-la.
“A VERDADE LIBERTADORA - 06/07/1986, Villavicencio, Colômbia”

A PERSEVERANÇA - EXTRATOS

3

A PERSEVERANÇA
Por William Soto Santiago
Extratos Especiais
“PERSEVERANÇA PARA TODOS OS QUE HÃO DE SER
SALVOS - 21/11/1993, Cayey, Puerto Rico”
...Cada pessoa, através da história dos filhos de Deus, perseverou até o fim de sua vida; permaneceram firmes no Programa de Deus para seu tempo. E ainda que eles, estando vivos
(excetuando a Enoque e a Elias), os demais tiveram que morrer;
mas, com tudo isso, foram ao Paraíso, na espera da ressurreição.
Agora, eles perseveraram, persistiram, seguiram adiante no
Programa de Deus para o tempo em que eles viveram. Pois, o
Senhor Jesus Cristo disse: “Se alguém põe sua mão no arado e
olha para trás, não é apto para o Reino.”
Por isso se requer que toda pessoa continue sempre em frente
no Programa de Deus para o tempo em que vive; porque, quem
se aparta, quem se retira, perde as bênçãos de Deus.
Agora, encontramos que isto é assim para cada pessoa, para
cada indivíduo; e é assim também para a Igreja do Senhor
Jesus Cristo.
Através das Eras passadas, a Igreja do Senhor Jesus Cristo foi
perseguida; foi submetida a perseguições tão grandes, onde
mataram a muitos cristãos: a uns os jogavam aos leões; a
outros, os crucificavam; a outros, os queimavam, e assim por
diante; porém, cada um deles perseverou até o fim de sua vida.
E, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, manteve-se perseverando
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através dos séculos, sempre seguindo em frente, persistindo;
porque ela tem a promessa de ser transformada. Todos os
membros do Corpo Místico do Senhor Jesus Cristo têm a
promessa de uma transformação, têm a promessa de serem á
imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo; e assim, os
mortos em Cristo ressuscitarem em corpos incorruptíveis, e
nós que vivemos sermos transformados.
Agora, diz: “Quem perseverar até o fim, este será salvo.”
Agora, a Igreja do Senhor Jesus Cristo – vejam vocês, parte
do Seu Corpo Místico, ou, a maioria, partiu, morreu no
passado; porém, o Corpo Místico do Senhor Jesus Cristo
esteve passando por diferentes Eras, diferentes etapas; e, no
fim do tempo se encontra na etapa ou Era da Pedra Angular,
perseverando; e se encontra no fim. E: “Quem perseverar até o
fim, este será salvo.”
E a Igreja do Senhor Jesus Cristo será salva; salva da destruição que há de vir, do Juízo Divino que há de cair sobre a Terra;
da grande tribulação que há de vir, conforme as profecias bíblicas, onde se desatará a radioatividade sobre a Terra, a qual está
armazenada em todos esses instrumentos radioativos que a raça
humana tem aqui na Terra, e no espaço também.
Porém, a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem a promessa de
escapar desses Juízos Divinos; porque o Sangue de Jesus
Cristo nos limpa de todo pecado: a nós como indivíduos, e à
Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a Igreja do Senhor
Jesus Cristo, estando vivendo no fim do tempo, e estando
perseverando no caminho de Deus, no Programa de Deus
correspondente para o fim do tempo, será salva: a Igreja do
Senhor Jesus Cristo com todos os seus membros viventes no
fim do tempo; e também os mortos em Cristo, que hão de
ressuscitar.
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erguidas, proclamamos a nossa Dispensação e a nossa Era;
damos testemunho da nossa Mensagem, do nosso Mensageiro,
e das promessas que Deus tem para todos nós.
Isto é o que devemos fazer, pois estamos chamados a dar
testemunho da mensagem que recebemos.
“Aquele que se envergonhar de Mim e das minhas Palavras
(disse Jesus), eu também me envergonharei dele.” [São
Marcos 8:38]
Aquele que se envergonhar do Filho do Homem, o Filho do
Homem se envergonhará dele, diante do Seu Pai e dos Anjos.
Isto foi o que disse Jesus, o Mensageiro dispensacional da
Dispensação da Graça.
Veja o que acontecerá aos que se envergonharem da sua Era,
da Mensagem da sua Era, do Mensageiro da sua Era: perderão
a bênção divina; e não serão vencedores, mas derrotados, por
terem se envergonhado do Mensageiro e de sua Mensagem.
Mas, nós não nos envergonharemos do nosso Mensageiro,
nem da sua Mensagem; porque para nós, a sua Mensagem é
Palavra de Vida eterna.
E é nesta Mensagem que temos a promessa de herdar todas as
coisas. Portanto, caminharemos adiante todos os dias da nossa
vida, e obteremos a Vitória do Amor Divino, que está prometida para cada um de nós.
Obteremos a Vitória do Amor Divino, lutando e trabalhando
no Reino de Deus, na Obra Divina correspondente ao nosso
tempo, nessa terceira Dispensação, que é a Dispensação do
Reino.
Portanto, trabalhando e lutando em Amor Divino é que
obteremos a Vitória do Amor Divino; e essa Vitória do Amor
Divino é nossa, foi prometida para você e para mim; portanto,
a conquistaremos.
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E, quando há a promessa de uma vitória, é porque haverá
uma batalha. Portanto, lutaremos nesta batalha contra o mal,
contra o diabo; lutaremos com Amor Divino, e realizaremos a
Obra do Amor Divino, neste tempo final; e o resultado será: a
Vitória do Amor Divino. Então herdaremos todas as coisas.
Assim é neste tempo, para todos os filhos de Deus. E, na luta
deste tempo final (que já começou) cada pessoa deve ter seu
coração, sua alma, seu espírito – todo seu ser – colocado na
Palavra; e, a Palavra colocada dentro de cada um, para não
desfalecer em momento algum, e assim perseverar até o fim;
porque aquele que perseverar até o fim, será transformado, será
um vencedor. E quem vencer, herdará todas as coisas; isto é a
Vitória do Amor Divino. E obteremos essa vitória em Amor
Divino, porque é uma promessa de Deus.
Portanto, estamos trabalhando com muitas lutas, com bastante esforço, mas seguros de que obteremos a Vitória do Amor
Divino, a qual está prometida para esta terceira Dispensação,
nesta Era da Pedra Angular.
Caminhemos sempre adiante, sem desfalecer. Adiante, todos!
Porque temos a promessa de obter a vitória do Amor Divino, e
de herdarmos todas as coisas.
“A VITÓRIA DO AMOR DIVINO.”
Agora, para que se realize todo o trabalho neste tempo que
começou, está distribuído em diferentes etapas, nos diversos
anos correspondentes ao tempo desta batalha e vitória que foi
prometida.
Então, conscientes de que estamos vivendo no tempo em que
obteremos a Vitória do Amor Divino, em momento algum
devemos temer, nem nos envergonhar da nossa Mensagem,
nem da nossa Era, nem da nossa Dispensação, nem do Mensageiro, nem de nós tampouco. Senão que, com nossas cabeças
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... A Igreja do Senhor Jesus Cristo esteve perseverando por
aproximadamente dois mil anos, de Era em Era, até chegar ao
fim do século. E nos encontramos no fim do tempo ou fim do
século; e podemos dizer que a Igreja do Senhor Jesus Cristo (a
qual foi lavada com o Sangue do Senhor Jesus Cristo), todavia
permanece perseverando.
E estamos no fim, onde a Igreja do Senhor Jesus Cristo será
salva, será transformada, e seus membros receberão um corpo
eterno e glorioso, e seremos à imagem e semelhança do Senhor
Jesus Cristo.
A promessa de bênção, de Salvação, é para quem perseverar
até o fim. A Igreja do Senhor Jesus Cristo está perseverando
até o fim.
Estamos no fim do tempo e no fim do século, e, todavia a
Igreja do Senhor Jesus Cristo está perseverando; e nós, como
membros do Corpo Místico do Senhor Jesus Cristo, estamos
perseverando; e continuaremos perseverando, até receber nossa
transformação, até sermos salvos, até sermos transformados; e
assim seremos salvos da grande tribulação que há de vir.
Nós estamos vivendo no tempo do fim. E quem perseverar
até o fim (até o fim do tempo, fim do século, e fim de sua vida)
este será salvo. De modo que, temos uma promessa da parte
doSenhor Jesus Cristo, a qual Ele cumprirá a cada filho de
Deus.
Nunca se desanimem no caminho cristão; nunca se desanime
de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Senão: sempre com ânimo e
com agradecimento a Deus, seguindo o Caminho de Deus na
Era e Dispensação que nos tocou viver; seguindo e escutando a
Mensagem Final de Deus: a Grande Voz de Trombeta ou
Trombeta Final; ou seja, o Evangelho do Reino, a Mensagem
do Fim do Tempo, a Mensagem do Fim do Século; que nos dá
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a conhecer as bênçãos que Deus tem para cada um de nós em
nossa Era e nossa Dispensação.

“NÃO TE DEIXAREI ATÉ QUE ME ABENÇOES 10/02/2006, Monterrey, México”

... A Igreja do Senhor Jesus Cristo está passando por estas
etapas; porém, na Era Eterna da Pedra Angular, passando por
sete etapas consecutivas. E, ao finalizar essas sete etapas,
entrará à Vida eterna: entrará à ressurreição dos mortos em
Cristo e à transformação de nós que vivemos. E isso está muito
perto. Está tão perto que já podemos palpar o que vem.
Aparentemente as coisas estão se pondo piores neste planeta
Terra; porém, para os filhos de Deus se estão pondo cada dia
melhor! Porque ele disse: “Quando vocês vejam estas coisas
sucederem, levantem suas cabeças, porque a vossa Redenção, a
vossa transformação, está perto.” Para quem? Para os que
perseveram até o fim.
Continuemos perseverando até o fim, perseverando até o
final da vida nestes corpos mortais; porque ao final da vida
destes corpos mortais, será a entrada ao novo corpo que Ele
prometeu. E se alguém se for antes do tempo, vejam vocês, não
poderá ir-se no corpo eterno: tem que ir-se no seu corpo
teofânico ao Paraíso, enquanto chega a ressurreição dos mortos
em Cristo e a transformação de nós que vivemos; assim que,
ninguém pode ir-se na frente.
Todos estamos esperando a ressurreição dos mortos em
Cristo e a transformação de nós que vivemos. Por isso é tão
importante a perseverança. Porque: “Quem perseverar até o
fim, este será transformado.” Será salvo. E entrará à Vida
eterna com todos os direitos restaurados.
Tudo isto é para todos nós. Portanto, perseveremos até o fim;
perseveremos até que sejamos transformados; porque já
estamos muito perto dessa transformação.

...Jacó é um exemplo do que é um homem que luta pela bênção de Deus; luta de dia e de noite; luta até obter a bênção de
Deus; agarra-se fortemente do anjo de Deus e não O solta até
que recebe a bênção divina.
E agora, aqui encontramos a Jacó não somente nesta ocasião
lutando pela bênção de Deus, senão, ainda no ventre de sua
mãe, quando Esaú estava junto com ele no ventre de sua mãe, e
ali estes bebês lutavam; e Jacó lutava pela bênção de Deus.
Jacó estava lutando ali pela bênção da primogenitura; queria
se acomodar para nascer primeiro, mas não nasceu primeiro;
seu irmão, Esaú, nasceu. Mas encontramos que a bênção
correspondia a Jacó. E não importa que Jacó tivesse nascido
por segundo; Jacó continuaria lutando pela bênção de Deus, a
bênção da primogenitura. E Esaú não apreciaria a bênção da
primogenitura, não compreenderia a bênção tão grande que é a
bênção da primogenitura; e vendeu a primogenitura a Jacó,
numa ocasião, por um prato de lentilhas.
“A VITÓRIA NO AMOR DIVINO - 05/02/1978, Cayey,
Porto Rico”
... E, é nesta terceira Dispensação que quem vencer herdará
todas as coisas. Portanto, este é um tempo muito importante;
um tempo onde temos que enfrentar uma batalha, que é travada
no Amor Divino e com Amor Divino, para se obter a Vitória
do Amor Divino. Esta é a promessa que temos para este tempo
final: a promessa da Vitória do Amor Divino.
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foi em Jacó que Deus pensou, e a Jacó amou; porém, na luta
que tiveram no ventre de sua mãe por muito tempo, depois
Esaú nasceu primeiro. Mas Jacó não se deu por vencido; continuou lutando. E como nós dizemos (ele pensava): “Esta bênção da primogenitura é minha! Portanto, lutarei por ela e perseverarei! Vou persistir lutando até obter a bênção da primogenitura!”
...Agora, Jacó perseverou, persistiu, seguiu em frente sempre,
buscando a bênção de Deus; e a recebeu. E cada crente em
Cristo está chamado a perseverar, a continuar em frente sempre,
persistindo em seguir a Cristo todos os dias de sua vida. E
“quem perseverar até o fim, esse será salvo”. Esse receberá
toda a bênção de Deus e chegará à meta de obter um corpo
físico eterno, imortal, glorificado, igual ao corpo glorificado de
Jesus Cristo, nosso Salvador.
Portanto, temos que ser como Jacó: pessoas persistentes, pessoas que continuemos em frente, que perseveremos até chegar
à meta. “Quem põe sua mão no arado e olha para trás não é
apto para o Reino.” Esse não chega onde ele pensava que podia
chegar; o que chega é o que crê e persevera, e diz: “Não – eu
quero viver eternamente; quero viver no Reino de Cristo com
Cristo; e vou seguir em frente, sem importar os problemas que
tenha no caminho.” Jacó foi um homem que teve muitos
problemas, mas sempre continuou em frente.
Agora, o povo hebreu, vocês veem que é um povo – que é
dos povos – o povo que mais tem tido problemas em sua
existência; porém, tem seguido em frente.
Agora, o importante é perseverar até vencer, até obter a
vitória. Por isso é que a Escritura diz: “Quem vencer, herdará”
– e diz o que vai herdar.
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Nós temos que passar pelas diferentes etapas pelas quais
passaram os cristãos, os filhos de Deus, o Corpo Místico do
Senhor Jesus Cristo nas sete etapas ou Eras passadas; porém,
passamos essas etapas numa forma consecutiva; e já estamos
quase por terminar esse percorrido. Não sei quanto tempo falta,
mas eu sei que está muito perto o final desse percorrido; e
nossa entrada à Vida eterna em um corpo eterno.
Portanto, perseveremos até o fim como indivíduos. E o Corpo
Místico, a Igreja do Senhor Jesus Cristo: adiante! Perseverando
até o fim da Era da Pedra Angular; a Era onde se percorre as
diferentes etapas em forma consecutiva, para nossa entrada à
Vida eterna. Para a Igreja como Corpo Místico, e para cada um
de nós como indivíduos, requer-se a perseverança. Perseverando, tendo paciência; trabalhando no Reino de Deus. Que o
Senhor não nos encontre com nossos braços cruzados, sem
fazermos nada, como encontrou ao servo que tinha um talento,
o qual escondeu; quando esse talento lhe fora dado para usá-lo
no Reino de Deus.
Usemos tudo o que Deus nos deu para trabalhar em Seu
Reino, em Sua Obra; para que quando chegue o momento de
nossa transformação, estejamos trabalhando no Reino de Deus.
Vocês sabem pra quem o tempo se torna comprido? Há duas
pessoas – um exemplo: uma está sem fazer nada; sentada,
esperando por algo que pode chegar: uma visita; e há outra que
está trabalhando no campo, mas também está esperando por
essa visita; mas tem tanto e tanto trabalho que, quando essa
visita chega – ou, quando essa visita já está chegando, aquela
que estava sem fazer nada, dizia: “Como esse tempo está
demorado. Como esse tempo se estende.”
Mas, aquela que estava trabalhando, diz: “Como o tempo
passou rápido! Eu gostaria de ter mais tempo para fazer algo
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mais; para que quando chegue quem estou esperando, me
encontre com a obra já feita completamente, e não me encontre
com o trabalho pela metade.” Mas aquela que nada fazia,
pensava: “Faz tanto tempo, e nunca chega quem estamos
esperando.”
O preguiçoso sempre está reclamando. Porém, o que está
trabalhando, o que precisa é de mais tempo, e de mais
ferramentas para trabalhar no Reino de Deus. Porque trabalho
é o que mais tem. Assim que, trabalhando é como o tempo fica
curto, é como o tempo passa voando.
...Nós continuaremos perseverando. Eu continuarei perseverando até receber minha transformação; porque Ele prometeu.
E se ele prometeu, a mim me corresponde perseverar, persistir,
seguir adiante até receber a promessa da transformação.
E eu digo a vocês: Continuem em frente também, perseverando sem parar por nada; que nada os detenha; que nada os
desvie da meta que nós temos, a qual é a Meta de Jesus Cristo
para nós: a transformação, a Adoção de cada um de nós. E
obteremos isto perseverando até o fim na Obra de Deus em
nossa Era e em nossa Dispensação.
Requer-se perseverança. E vejam vocês que, quem persevera
obtém o que deseja. Sempre temos que entender que quando a
pessoa tem uma meta, tem que caminhar um trajeto para obter
essa meta.
... Que Deus nos ajude a todos: nos fortaleça, e continue nos
alimentando com Sua Palavra; para que assim todos, cheios de
fortaleza, continuemos perseverando até o final, até que todos
sejamos transformados. Pois, eu desejo a transformação dos
seus corpos a todos vocês: a vocês que estão presentes, e a
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outra; e assim estamos perseverando até obter a promessa do
corpo novo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado que Ele
prometeu para mim. E para quem mais Ele prometeu um corpo
novo? Para vocês também.
“PERSEVERANDO ATÉ VENCER - 11/09/2003, Cidade
do Panamá, Panamá”
...Jacó foi uma pessoa que perseverou, persistiu, seguiu em
frente, sempre buscando a bênção de Deus; ele lutou, perseverou – lutou e perseverou pela bênção da primogenitura – e
obteve a bênção da primogenitura.
É muito importante que toda pessoa persevere no Caminho
de Deus até obter toda a bênção de Deus; não deve nunca se
apartar do Caminho de Deus, porque quem se aparta não agradará a Alma de Deus; quem se aparta não obterá a meta, que é
a Vida eterna.
Cristo mesmo disse, em São Mateus, capítulo 24, versículo
13, diz:
“Mas o que perseverar até o fim, este será salvo.”
Portanto, é preciso pôr a mão no arado e seguir em frente,
sem olhar para trás; porque quem olha para trás não é apto para
o Reino de Deus. Portanto, não é apto para viver eternamente;
porque se no pouco não é fiel, no muito (que é a Vida eterna)
não será colocada a pessoa.
...Por isso é tão importante perseverar até o fim. Vejam, o
exemplo mais formoso no Antigo Testamento o temos em Jacó,
o qual lutou no ventre de sua mãe; lutou com Esaú pela primogenitura. Perante Deus, Jacó era o que tinha a bênção, porque
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em verdade – “porque a tais adoradores o Pai busca para que O
adorem”.
Agora, onde adoram os que perseveram em Cristo? Pois, de
Era em Era adoram na Igreja do Senhor Jesus Cristo, no Corpo
Místico de Cristo, que é o Templo de Deus – uma Casa de adoração; esse é o novo Templo.
“PERSEVERANDO ATÉ OBTER A PROMESSA 28/08/2003, Xalapa, México”
...Temos que ser imitadores dos que pela fé (porque creem) e
a paciência (porque esperam com paciência o que Deus lhes
prometeu, e perseveram, persistem, se mantêm crendo e esperando). Fé e esperança aí, unidos, fazem com que a pessoa
receba o que Deus lhes prometeu.
Mas recordem que há uma etapa de prova, há uma etapa em
que a fé de cada pessoa é provada; porque algumas pessoas dizem – ouvem tal coisa, e dizem: “Eu creio!” Mas depois vem a
etapa de prova para ver se creu de todo coração.
...E perseveremos no Corpo Místico de Cristo, como crentes
em Cristo, reunindo-nos nos dias de atividades, escutando a
Palavra sendo pregada, sendo lida também, e louvando a Deus
com cânticos, com louvores, e orando a Deus e glorificando a
Deus; e pedindo sempre perdão a Deus por toda falta, erro ou
pecado que tenhamos cometido; e Cristo, com Seu Sangue, nos
limpa de todo pecado. Assim perseveramos, servindo a Cristo
todos os dias de nossa vida, e trabalhando em Sua Obra, levando a Mensagem por todos os lugares; ou seja, trabalhando na
Obra evangelística, na Obra missionária, numa forma ou em
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vocês que estão através da televisão nos diferentes países, e
através da linha telefônica, escutando-me nesta manhã. A todos
vocês eu desejo a transformação dos seus corpos; como
também a desejo para mim.
Pois vocês são os que crêem na Mensagem da Trombeta
Final; receberam a Trombeta Final: o Evangelho do Reino.
Pelo quê, peço a Deus as Suas bênçãos sobre todos vocês; peço
a transformação de seus corpos e do meu corpo também; e a
ressurreição dos mortos em Cristo, escolhidos, predestinados,
membros do Corpo Místico do Senhor Jesus Cristo.
Eu peço estas bênçãos, e as desejo, para vocês e para os
mortos em Cristo que estão no Paraíso (os escolhidos das Eras
passadas, e alguns dos nossos que estão no Paraíso). E assim
será, porque Ele o prometeu.
O que eu desejo, e o que eu peço, não é algo impossível;
porque Ele o prometeu. E, se pedimos conforme à Sua Vontade
Ele nos ouve, e temos o que Lhe pedimos. Assim que, eu posso
dizer: “Em breve eu verei aos crentes da Mensagem Final, do
Evangelho do Reino, transformados; em corpos eternos. E eu
também estarei em um corpo eterno!” Porque essa bênção é
para nós. E nós continuaremos perseverando na Era da Pedra
Angular, na Dispensação do Reino, com a Mensagem do Evangelho do Reino.
“A PERSEVERANÇA - 12/09/2000, Santo Domingo, República Dominicana”
... A perseverança é a persistência em e com o mesmo estado
de ânimo e com o mesmo sentir; ou seja, com esse ânimo e enentusiasmo com que começou, perseverar servindo a Cristo; e
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assim a pessoa permaneça no primeiro amor.
Quem não persevera, pois não permanece no primeiro amor,
pois desanimou-se, perdeu o ânimo; e sendo assim, não persistiu, não permaneceu com esse ânimo, esse entusiasmo, e esse
amor de todo o coração para com Cristo; e a pessoa se tornou
formal e fria espiritualmente.
E agora, porquanto “quem perseverar até o fim, este será
salvo”, todos necessitamos estar perseverando até o fim. Pode
ser o fim para a pessoa quando termine seus dias aqui na Terra
– que esse momento a tome servindo a Cristo, perseverando,
com entusiasmo, com gozo e com Amor Divino; e assim estar
com ânimo até o último dia de sua vida aqui na Terra.
O mesmo é para o Corpo Místico de Cristo como Igreja: a
Igreja do Senhor Jesus Cristo estaria perseverando de Era em
Era em Cristo, a Palavra; servindo-lhe com gozo, com regozijo
e com bom ânimo, todos os dias de sua existência aqui na
Terra, em corpos mortais; porém, com corpos teofânicos.
E agora, a Igreja do Senhor Jesus Cristo veio passando de
etapa em etapa, assim como a pessoa quando nasce, depois vai
passando de etapa em etapa: sai da etapa de bebê à etapa de
uma criancinha; e depois, da etapa de uma criancinha à etapa
de um adolescente; e depois, da etapa de um adolescente, passa
à etapa de uma pessoa jovem; e depois, a uma etapa de uma
pessoa adulta; e depois, passa à etapa de uma pessoa que já se
tornou velha; e depois, seus dias já chegam a seu final.
Mas vejam, nessas diferentes etapas, o mais formoso para a
pessoa é, desde sua vinda aqui a esta Terra, estar perseverando
em Cristo; desde o momento em que nasceu, e também, que foi
dedicada a Deus, viver uma vida de perseverança em Cristo,
nosso amado Salvador.
E agora, vejam vocês, João Batista e Jesus: desde que nasce-

A PERSEVERANÇA - EXTRATOS

11

ram, nasceram com um propósito divino e para um propósito
divino, e estiveram perseverando desde que nasceram nesta
Terra; e foram dedicados a Deus no oitavo dia. E vejam como
suas vidas foi de grande bênção para os seres humanos e para o
Programa de Deus.
Uma vida que persevera servindo a Deus, é de bênção para si
mesma, e para as demais pessoas, e para o Corpo Místico de
Cristo; para todo o Programa de Deus.
Essa pessoa que persevera até o fim tem a promessa de que
será salva; sua alma não se perderá. Porém, quem põe sua mão
no arado e olha para trás, deixou de perseverar, deixou de persistir, desanimou, perdeu o ânimo, e se apartou de Cristo, que é
o Caminho, a Verdade e a Vida para ir a nosso Pai Celestial, à
Casa de nosso Pai Celestial, para viver eternamente.
Por isso Cristo também diz que quem põe sua mão no arado e
olha para trás não é apto para o Reino, não é apto para ser parte
do Corpo Místico de Cristo; não pode ser parte do Corpo
Místico de Cristo, porque não permaneceu perseverando na
Igreja de Jesus Cristo.
E agora, para perseverar, temos que estar no Corpo Místico
de crentes, que é a Igreja de Jesus Cristo; e, para entrar a esse
Corpo Místico de crentes, temos que ter recebido a Cristo
como nosso Salvador, ter lavado nossos pecados em Seu
Sangue, e ter sido batizados em Seu Nome, e ter recebido o
dom do Espírito Santo, e assim ter recebido o novo nascimento;
e assim, obtemos um corpo teofânico da Sexta Dimensão, para
vivermos nesta Terra servindo a Cristo, perseverando em
Cristo todos os dias de nossa vida. Agora podemos ver onde
temos que estar: temos que estar no Corpo Místico de Cristo na
etapa correspondente à Era e Dispensação que nos toca viver.
Porque os que adoram a Deus, têm que adora-lo em Espírito e

