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nada à família. Estar atentos às notícias, porque, se a pessoa não está
atenta, então se forma algo assim – uma guerra, mesmo que pequena – e
começa a faltar alimentos; e quando a pessoa vai ao mercado buscar
algo, não há o suficiente; ou não há nada do que vai buscar.
Assim ocorre também quando vêm tormentas. Veem? Quando anunciam tormentas é como se anunciassem que todo mundo vá ao mercado
comprar alimentos; e que vão aos materiais de construção comprar
tapumes para pôr nas janelas e nas portas. Veem? Porque logo esses
materiais se acabam e esses alimentos também.
Portanto, é preciso estar em alerta em tempo assim, de rumor de
guerra, como esse que está soando esses dias. E que esta semana se pode
saber – pode ser que se saiba se há guerra ou não há guerra.
Também dizem que dentro das próximas três semanas. Mas ao
dizerem: “Dentro das próximas três semanas”, pode ser na primeira.
Portanto, estejamos preparados; e vigiando para que não falte nada
em seus lares; tendo essas precauções.
Vejam, quando há greves também é preciso tomar precauções,
porque faltam alimentos. Quando há problemas assim nas nações
ocorrem todas essas coisas; e algumas vezes também faltam trabalhos.
Assim que, estejamos preparados.
Recordem também que no tempo em que os mortos em Cristo vão
ressuscitar, e nós seremos transformados, será o tempo onde um aperto
estará manifestado contra a Igreja Noiva do Senhor Jesus Cristo. Temos
que vigiar todas estas coisas.
Assim que, estejamos alertas, porque já estamos terminando nossa
trajetória terrena nestes corpos terrenos, e sendo preparados para começar nossa trajetória num corpo físico glorificado. E esse é o que nós
necessitamos, porque aí não vamos ter problemas de nenhuma classe.
(CRISTO ABRINDO O ENTENDIMENTO DE SEUS DISCÍPULOS
– Por William Soto Santiago, 02/02/2003, Cayey, Porto Rico, P.44-45
em espanhol)
Tradução e Montagem: A LUZ DO NOVO DIA – Campo Largo, Paraná, Brasil.
Acesse o site: www.aluzdonovodia.com.br
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“Satanás é muito sagaz. Quando ele vê que algo está vindo, então
lança tudo o que pode para pôr a perder antes que chegue.”
Agora que você ouviu estas coisas, você crê que o diabo não tratará
de lançar tudo o que puder lançar para pôr a perder a revelação real e
genuína do que Deus nos prometeu? Você crê que o diabo não tratará de
se adiantar para fazerem crer outra coisa que não é? Fazendo com que
você creia que essa é a revelação para o Rapto, para que você creia? E
quando você crê uma coisa que está mal, que é um erro, isso não lhe
funciona. Então ele tratará de fazer isso para que quando venha o que é
real: “Não. Eu já o tenho. Não. Eu já tenho a revelação.” Você não pode
tê-la até que ela chegue a seu pastor. Você não pode tê-la até que seja
dada aos ministros. Cada congregação a terá quando Deus a dê a seu
pastor; e do pastor passe à congregação.
Então, sabemos como temos que estar então. Sabemos como temos
que estar vigiando; estar atentos. Que não aconteça que em algumas das
pregações seja dada a revelação, e você, como não está atento, passe-lhe
por cima. Tem que estar atento!
Quando viemos, viemos para adorar a Deus e ouvir o que Ele tem
para nos dizer. E para isso – para ouvir o que Ele tem que nos dizer – a
Bíblia diz: “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.”
Ou seja, você não pode vir em seus sentidos aqui. Você tem que vir no
Espírito. Sob a unção do Espírito Santo. E o único sentido que funciona
aqui (que é o sentido da fé), com esse sentido em ação; porque de outra
forma você não pode captar nada; não pode captar nada absolutamente.
Veja o que o profeta diz por aqui, na Mensagem “Desesperos”:
“O desespero demanda algo; e esse algo é recebido. Então é crido
no instante. Porque a fé capta quando o desespero está pressionando.”
Quando se está em desespero é que a fé realmente capta.
(DESPERTANDO À REALIDADE – Por William Soto Santiago,
1974, Ponce, Porto Rico, P.25-28 em espanhol)

Mas recordem: temos que estar alertas, porque em tempos assim, de
guerra, os alimentos são escassos; e também há escassez de água.
Portanto, a pessoa deve fazer provisão para a família; para que não falte
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por ela; e orando por seu pastor e por todos os ministros, para que Deus
lhes dê a revelação, para que então eles possam dá-la e você agarrá-la.
Esteja preparado para que quando vier você a creia, receba-a, com o
sentido da Fé. Não vá arrazoá-la. Recorde o que lemos: que seria uma
pedra de tropeço; algo no qual tropeçariam se tivesse sido revelado; se
tivesse sido revelado lá quando João ouviu.
E, hoje em dia seria uma pedra de tropeço; seria algo no qual você
poderia tropeçar se não estivesse preparado quando fosse revelado. É
por isso que é tão importante estar preparado; estar em santificação;
estar fazendo tudo o que você sabe que o profeta disse que devemos
fazer; e não estar fazendo as coisas que Deus nos disse através do
profeta que não devemos fazer.
Você não trate de descobrir esse mistério. Tampouco se ponha a
imaginar o que será esse segredo. Não faça isso. Você não está chamado
a fazer isso. Há algo real. E isso é o que nós queremos. Não algo
imaginário. Algo imaginário não funciona. Algo imaginário não te dá a
Fé para o Rapto. Tem que ser algo real. E algo real tem que ser a Palavra de Deus revelada através do Mensageiro. Não pode ser algo que a
pessoa invente agora na última hora; tem que ser algo trazido pelo
Mensageiro, porém, que nós ainda não vimos; que está oculto; está bem
quieto aí.
A revelação foi dada ao Profeta; e do Profeta passa aos pastores; não
aos evangelistas; tampouco aos doutores; tampouco aos diáconos. Só ao
pastor; e do pastor à congregação.
Assim é que, os demais são ajudas para os pastores, porém, não é a
eles que passa. Os diáconos têm seu trabalho, e são uma grande ajuda
para os pastores; e são uma bênção de Deus. Mas a revelação vem ao
pastor.
Então, sabendo estas coisas, temos que ter os olhos abertos; temos
que estar despertos à realidade da hora em que vivemos, para receber a
Fé para o Rapto.
Recordem: agora que lhes falei sobre estas coisas, você crê que o
diabo estará quieto? O diabo não estará quieto. O diabo tratará de fazer
algo. Veja: tenho copiado por aqui. O profeta diz, falando dos Selos, na
página 154:
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“E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem
de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós
de improviso aquele dia.
Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de
toda a terra.
Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por
dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em
pé diante do Filho do homem.”
(São Lucas 21:34-36)

Quantas vezes ouvimos, mas nunca tínhamos nos dado conta da
realidade do que havia por detrás de tudo isso? Sabemos que a fé para o
Rapto é produzida pelos Trovões. Sabemos que está aí; está tudo. Deus
nos deu tudo aí. Então, temos que desesperar. Se desesperarmos sem
que o aperto esteja bem forte, vamos receber antes. Porém, a maioria, no
aperto. Por quê? Porque quando não tenham outra coisa à qual se
agarrar, vão se agarrar da revelação, da Palavra, do que, todavia, não
puderam entender. E então estará à disposição de todos, porque Deus
nos tem para todos. Não é para uns sim e para outros não; é para toda a
Noiva.
Porque a todos – a toda Noiva – é que o Senhor vai levar. Assim que,
temos que orar muito. Sabemos que o profeta disse que a revelação vem
aos pastores. E se você quer que Deus se mova e comece a mostrar por
Sua Palavra todos esses mistérios – ou, todo o mistério que dá a Fé à
Noiva para o Rapto – ore muito por seu pastor.
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Quem sabe você pense: “Mas já faz tanto tempo! Desde 63! E ainda
não nos fomos? O Senhor demora em vir!”
Não! É você que demora em se preparar. Você demora em conhecer
sua posição.
“Mas, por que já não nos disseram isto?”
Veja: quem sabe você possa dizer: “Mas se a revelação vem aos
pastores, pois já deveriam nos ter dito o que é!”
Bom, e talvez você não tenha orado o suficiente por seu pastor para
que ele entre em desespero, para que então ele receba a revelação, e lhe
diga: “Isto é isto. Este é o mistério que se necessita conhecer, o qual está
revelado aí, dado já pelo profeta.” Então, a posição é: orar pelos ministros. Orar, orar e orar. Não fique quebrando a cabeça para averiguar em
nada, porque a revelação a quem vem é aos pastores.
O profeta disse que não se ponham a tratar de imaginar as coisas.
Você sabe o que isso produz? Isso é ficar quebrando a cabeça. Quem
ficar quebrando a cabeça fica mal da cabeça; porque o que não corresponde a uma pessoa fazer (e ainda mais nas coisas espirituais de Deus),
isso é buscar problemas com Deus.
Agora, eu lhe digo (como digo aos irmãos de Ponce): não fique
quebrando a cabeça. Deus disse que a revelação vem aos pastores. Pois,
Deus a dará aos pastores. A eles descerá.
Assim que, não fique quebrando a cabeça. Quebre o joelho. Quebre o
joelho orando pelos ministros, pelos pastores, para que todos entremos
nesse desespero, onde: ou conseguimos agora, ou nunca!
Veja: agora mesmo você já nem sabe se terá gasolina para vir ao
culto de domingo. Você não sabia disso? O que te parece? E se agora as
coisas ficarem mais apertadas para nós? Mas tudo é para bênção.
Bom, e eu lhe diria nesta manhã: E se a maioria de vocês não tiver
gasolina para vir; e não puderem vir; e vierem cinco ou dez aqui? E
nesse dia em que vem cinco ou dez seja o dia em que se revela tudo?
Ouçam! Então sim o problema é grande para você. Verdade?
Bom, isso deveria nos colocar em desespero. Ver como está o
ambiente. Ver greves por aqui, greves por ali. E saber que o profeta
disse que um dia fecharão nossos tabernáculos. Deveríamos chegar
aonde devemos chegar antes que nos fechem as portas. Deveríamos
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lugares. Porque a revelação de Deus vem pelo anjo – o sétimo
mensageiro – porém, do sétimo mensageiro passa aos pastores; e dos
pastores passa às congregações. Se você quer ouvir a revelação do
Rapto, ore muito pelo seu pastor. Ore também por mim. Ore pelos
ministros. E ore por você, para que quando chegue esse momento você
esteja preparado.
Que não aconteça que, no dia em que seja revelado, você esteja em
sua casa e não tenha vindo ao culto. Você tem que conhecer sua posição
para que possa receber o que Deus prometeu.
Portanto, sabendo que já não nos restam muitos dias aqui – e mais –
eu diria a vocês: Desesperem-se! Orem nestes dias ao Senhor em desespero, para que o Senhor nos dê este mesmo mês.
Você quer isso? Quer que o Senhor nos dê este mesmo mês o que Ele
vai nos dar? Ou quer que nos dê no ano que vem? Ou daqui há dois ou
três anos? Eu creio que ninguém quer nada para o futuro. Eu creio que
como vão as coisas, e como estarão, creio que o melhor lugar...
Veja: aqui está se acabando a comida (aqui na Terra e em Porto Rico
também). Mas sabe de uma coisa? Há uma mesa servida lá na Ceia das
Bodas do Cordeiro; preparada lá; e esperando por nós.
Enquanto aqui está se acabando tudo, lá estão esperando por nós,
para que nos assentemos à mesa.
É tempo de se manter firme. Cada congregação junto a seu pastor.
Como disse o profeta mensageiro numas Palavras à Noiva, como vocês
sempre leem. Não de desoriente. Se em algum tempo a congregação
precisou estar unida com seu pastor, é neste tempo.
Porque sendo o último, o diabo tratará de fazer o máximo que possa
para que você não possa receber a revelação, a Fé para o Rapto. E, a
única forma em que você pode estar preparado é estando em desespero.
Mas estando junto a seu pastor aí. E orando por ele para que Deus lhe dê
o que Ele tem para dar a você. Porque Deus ordenou aos pastores para
guiarem as ovelhas em toda a Mensagem; em toda a Mensagem.
E, em “toda a Mensagem” está incluída essa revelação que tem que
ser dada a conhecer à Noiva. Não será dada a conhecer através de algum
irmão da congregação. Não esteja buscando-a por si mesmo. Esteja
buscando estar preparado, e estar em desespero, clamando ao Senhor
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Orem muito! Entrem em desespero! Porque estamos no tempo final.
O aperto começou. Estive lhes falando do aperto; mas já começou.
Logicamente o começo não é como o final. O final não nos pegará aqui.
No meio do aperto a Noiva se vai.
E então, a forca que fizeram para Mardoqueu – quem a fez, pois, ele
mesmo se meterá nela; ele mesmo será enforcado nela.
Mas temos que reconhecer o dia em que estamos vivendo. Temos
que entrar em desespero, porque o que é da parte do Senhor (a revelação
que há escondida aí), para nós representa vida ou morte. Vida se pudermos captar; se estarmos preparados, em desespero, clamando ao Senhor
para que nos envie a revelação para o Rapto. Ou morte, se chega a vir a
revelação e, os que estão preparados, captam; e você, por não estar
pronto, em desespero, clamando ao Senhor por ela, passe-lhe por cima;
não perceba. E o que acontece? Representa morte, porque imagine: a
pessoa ficar aqui na grande tribulação, isso é pior que a morte.
A pessoa perder as Bodas – a Ceia do Cordeiro? A pessoa perder o
Rapto depois de ter crido na Mensagem? Isso sim é triste! Isso sim que
é uma coisa muito triste.
Portanto, temos que estar em desespero, porque já entramos ao
aperto. E Deus não pode nos dar aquilo que quer nos dar se não estarmos buscando-o desesperadamente diante do Senhor; clamando ao
Senhor por isso. (DESPERTANDO À REALIDADE – Por William
Soto Santiago, 1974, Ponce, Porto Rico, P.16-18 em espanhol)

Os sábios e entendidos [do mundo – editor] tratam de conseguir a Deus
através do intelecto; ou seja, através dos sentidos de seus espíritos e
através dos sentidos de seus corpos.
Porém, os filhos de Deus não conhecem ao Senhor assim; mas por
revelação de Deus, a qual é captada, a qual é recebida pelo único sentido
da alma: a fé.
Então, minha recomendação é que orem muito pelos pastores. Orem
muito por seu pastor. Orem também por mim. Orem por todos os ministros do Senhor aqui em Porto Rico, na América Latina e em todos os
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chegar antes que fique difícil – impossível para nos reunirmos todos
juntos; porque depois que nos fechem os locais, daí pra frente eu não sei
o que vamos fazer. Não sabemos o que vamos fazer com você, e você
conosco. Eu não sei. O que eu sei é que é preciso chegar a certo lugar; e
quando cheguemos aí, daí pra frente o Senhor sabe o que Ele vai fazer.
Agora, nós devemos saber que temos que chegar a certo lugar, a certa
posição, e estar clamando ao Senhor pela revelação para o Rapto;
porque Ele disse que nos daria. Porém, o Senhor não dá nada até que a
pessoa esteja realmente clamando, e desesperada por receber isso que
Deus lhe prometeu; não pode vir nada. Portanto, é melhor se desesperar
agora, e não se desesperar quando não tenhamos nada.
Agora, de um jeito ou de outro vamos receber o que Deus nos
prometeu. De um jeito ou de outro vamos receber a Fé para o Rapto. E,
de um jeito ou de outro, pois, iremos com o Senhor; porque somos a
Noiva. Ou seja, que estas coisas em momento algum podem colocar
alguma dúvida em você. “Sou da Noiva ou não sou?” Se ainda não tem
a revelação para o Rapto, a terá! Mesmo que tenhamos que passar por
onde tenhamos que passar, vamos tê-la! Porque Deus prometeu. (A
ESTATURA DE UM HOMEM PERFEITO – Por William Soto
Santiago, P.33 em espanhol)

Na página 20, por aqui, da Mensagem titulada “A Fé Perfeita”. Nas
páginas 19 e 20, diz:
“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. – A Bíblia
diz assim várias vezes. O que tem fé – ou seja, o que tem ouvidos, ouça.
O que tem sabedoria, conte o número da besta. E assim é nestas coisas.
O que tem que o diga aos demais, para que eles também o tenham. E
assim é com relação à fé.”
Aí o tem.
Assim que, isso não é uma revelação para que quando algum
ministro a receba, fique calado com ela. Não. Isso é o que a Noiva
necessita. E isso é o que todos necessitamos. E isso é para toda a Noiva.
E por isso é que a Noiva o está esperando.
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Eu creio que se o Senhor vir que há egoísmo na pessoa, e que: “Ah!
Essa revelação tremenda eu vou guardar para mim. Ninguém vai saber
nada.” Se isso é para a pessoa, é para toda a Noiva; para ir com o
Senhor.
Portanto, nós confiamos no Senhor que, o que começou a boa obra, a
aperfeiçoará até o final. E segue fazendo o que Ele quer fazer com Seu
povo. Sabemos que tudo isto tinha que acontecer dessa maneira.
E agora, não vou buscar na Mensagem do profeta onde isso está; que
tinha que ser assim; que tudo tinha que ser dessa maneira. Mas antes de
acontecer já estava revelado aí nas Mensagens do profeta. E por isso
aconteceu da maneira que aconteceu. E podemos ver que a revelação
vem aos pastores, como diz o profeta; a revelação vem aos pastores; não
vem a nenhum outro, senão, aos pastores.
Portanto, sabemos que quando chega dessa maneira, então nossos
corações estão alegres, estão felizes; e então, temos que, agora mais do
que nunca, saber que temos um inimigo também; e que agora vai lutar
mais forte. Agora é que o diabo tratará de bater forte em você. O profeta
disse que se o diabo tivesse sabido o que era, teria feito muito estrago
através das Eras. Então o diabo já não tem tempo para fazer nada.
Agora, o que o diabo tratará de fazer, sabe o que é? O aperto. E essa
era uma das razões pela qual o aperto não tinha vindo em sua plenitude
sobre a Noiva. Mas a Noiva, com estas coisinhas, creio que já está
pronta para passar por qualquer aperto. Já sabe onde está parada; sabe o
que é; sabe sua posição.
E agora, o que falta é o aperto para os demais que não puderam
captar o que é. Então no aperto se capta melhor. No aperto é que as
coisas são captadas melhor. Mas ele disse: “Mas sem o aperto poderíamos captar também.” Graças ao Senhor, que o Senhor nos tenha
permitido que o aperto ainda não esteja tão forte aqui em Porto Rico;
porque senão, muitos de vocês nem poderiam ter chegado até aqui nesta
noite pela falta de gasolina; ou pela falta de dinheiro para a gasolina; e
todas estas coisas. Mas nos tocou um bom tempo. Nos tocou um bom
tempo.
E agora, estamos dispostos a passar por todo problema e por todo
aperto que está prometido aí na Palavra que virá sobre a Noiva.
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Fecharão nossos locais. Imaginem! Naquele tempo, a Mensagem que
os apóstolos pregavam foi chamada de “caminho de heresia”; foram
chamados de hereges. E que não pregassem mais naquele Nome.
Como será agora, em breve, para a Noiva? “Fechem os locais!”
O profeta falou sobre isso. Assim que, o veremos em breve. Em
breve veremos isso. E como faremos nesses dias? Bom, quem fará isso é
o Senhor. Não pensemos no que vamos fazer. Gozemo-nos no que Deus
nos deu. (A POSIÇÃO DA NOIVA NO CORPO DE CRISTO – Por
William Soto Santiago, 01/03/1974, Ponce, Porto Rico, P.41-42 em
espanhol)

Então, sabendo o tempo, a hora em que estamos; sabendo que chegamos ao final; sabendo que não podemos esperar dias bons aqui na Terra;
sabendo que, quanto mais os dias passarem, mais greves haverá; mais
problemas haverá. Problemas daqui, problemas dali.
E nesses dias soube que nos Estados Unidos se formou uma greve aí
entre os caminhoneiros (nos Estados Unidos). E sabem o que isso representa para Porto Rico? Para todos nós? Que não poderá entrar comida
aqui até que essa greve termine lá. Porque, o que vão colocar nos navios
se são os caminhoneiros que trazem nesses caminhões e os põem nos
navios, e os navios os trazem aqui?
E lá mesmo, nos Estados Unidos, como transportarão a comida de
um lugar a outro se os caminhoneiros não estão trabalhando?
Agora, como chegamos ao final, temos que despertar à realidade da
hora em que vivemos. Temos que beliscar nossa consciência para que
despertemos à hora em que estamos vivendo. Não é de brincadeira! Não
é de brincadeira!
Então, segue dizendo o profeta, nessa mesma Mensagem. Isto que
lhes li estava na página 22. Mas isto de agora, que vou ler, está na
página 35 (isto é, orando – o profeta orando por nós), diz:
“Nosso Pai Celestial, rogo-Te no Nome de Jesus Cristo que tenhas
misericórdia de nós! Oh! Senhor! Dê início a um desespero entre nós! ”
Para o profeta e para nós tem que ser da mesma maneira. Para ele,
Deus ter misericórdia de nós, era despertar; mandar desespero entre nós.

