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	 Nossa	 intenção	é	 fazer	uma	 transcrição	fiel	 e	exata	
desta	 Mensagem,	 tal	 como	 foi	 pregada;	 por	 tanto,	
qualquer	 erro	 neste	 escrito	 é	 estritamente	 erro	 de	
audição,	 transcrição,	 tradução	e	 impressão;	e	não	deve	
ser	interpretado	como	erros	da	Mensagem.
	 O	texto	contido	nesta	Conferência,	pode	ser	verificado	
com	as	gravações	em	áudio	ou	vídeo.
	 Este	folheto	deve	ser	usado	somente	para	propósitos	
pessoais	de	estudo,	até	que	seja	publicado	formalmente.
	 Usou-se	 a	 Bíblia	 na	 edição	 Revista	 e	 Corrigida	 da	
tradução	de	João	Ferreira	de	Almeida.	Outras	edições	são	
citadas	nos	casos	em	que	expressam	melhor	a	mensagem	
do	autor.

NOTA AO LEITOR

 Mi t rio o Mont  a Tran ig ra o 23

Cristo, e em breve todos sejamos transformados e levados 
à Ceia das Bodas do Cordeiro.
 Muito obrigado por vossa amável atenção e passem 
todos muito boa noite.
 Conosco novamente o reverendo Miguel Bermúdez 
Marín para continuar e finalizar nesta noite.
 Que Deus continue abençoando a todos.
 “O MISTÉRIO DO MONTE DA 

TRANSFIGURAÇÃO”.
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do cavalo branco de Apocalipse; e o encontraremos 
resplandecendo como o sol, e o encontraremos com 
essa Espada saindo da Sua boca; e encontraremos o 
cumprimento de todos esses símbolos que foram vistos no 
Filho do Homem.
 Nesta ocasião vimos: “O MISTÉRIO DO MONTE 

DA TRANSFIGURAÇÃO”.

 É a Vinda do Filho do Homem em Seu Reino, para 
assim cumprir Suas promessas e fazer Sua Obra de 
Reclamação, para assim reclamar Seu Trono, o Trono de 
Davi, e se sentar sobre o Trono de Davi, e reinar por mil 
anos e depois por toda a eternidade.
 E para os escolhidos: Sua Vinda é para chamar os Seus 
escolhidos com a Mensagem da Grande Voz de Trombeta, 
nos juntar e nos preparar para sermos transformados e 
raptados e irmos à Ceia das Bodas do Cordeiro.
 Nenhuma pessoa poderá ser transformada e raptada 
sem primeiro ver o cumprimento do que foi visto no Monte 
da Transfiguração: a Vinda do Filho do Homem com Seus 
Anjos, ou seja, a Segunda Vinda de Cristo, manifestando 
Jesus Cristo em Espírito Santo por meio do Seu Anjo 
Mensageiro, os ministérios de Moisés pela segunda vez, 
de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. E 
isso é a Vinda do Filho do Homem com Seus Anjos, isso 
é a Vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e 
revelado em carne humana em Seu Anjo Mensageiro no 
Último Dia.
 Foi para mim um privilégio muito grande estar 
com vocês dando testemunho de: “O MISTÉRIO DO 

MONTE DA TRANSFIGURAÇÃO”.

 Que Jesus Cristo, o Anjo do Pacto, resplandeça, Seu 
rosto resplandeça sobre todos nós, e nos abençoe Jesus 
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M  uito boa noite amados amigos e irmãos presentes, e 
telespectadores. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o 

Anjo do Pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim 
também.
 Nesta noite quero ler em São Mateus, capítulo 17, 
versículo 1 em diante, onde Deus nos fala e nos mostra aqui 
em Sua Palavra esta visão do Monte da Transfiguração. 
Seis dias antes, Jesus Cristo esteve falando sobre a Vinda 
do Filho do Homem; e agora, vejam vocês aqui, no 
capítulo 17 de São Mateus, versículo 1 em diante, diz:
 “Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a 

Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a 

um alto monte,

	 E	 transfigurou-se	 diante	 deles;	 e	 o	 seu	 rosto	
resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram 

brancas como a luz.

 E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando 

com ele.
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 E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, 

bom	 é	 estarmos	 aqui;	 se	 queres,	 façamos	 aqui	 três	
tabernáculos, um para ti, um para Moisés, e um para 

Elias.

 E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem 

luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: 

Este	 é	 o	 meu	 amado	 Filho,	 em	 quem	 me	 comprazo;	
escutai-o.

 E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus 

rostos, e tiveram grande medo.

 E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes, e disse: Levantai-

vos, e não tenhais medo.

 E, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão 

unicamente a Jesus.

 E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, 

dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do 

homem seja ressuscitado dentre os mortos.”

 Que Deus abençoe nossas almas com Sua Palavra, e 
nos permita entender a visão do Monte da Transfiguração 
em esta noite.
 Nosso tema é: “O MISTÉRIO DO MONTE DA 

TRANSFIGURAÇÃO”.

 Encontramos, nesta passagem bíblica, encontramos 
aqui uma visão muito importante com relação ao Programa 
Divino correspondente à Vinda do Reino de Deus.
 Encontramos que nesta passagem, Cristo está 
mostrando aos Seus discípulos a Vinda do Reino de Deus. 
E vejam vocês como nesta passagem, esta grande visão 
contém tudo o que estará manifestado no Último Dia 
na Vinda do Reino de Deus, onde será visto o Filho do 
Homem vindo em Seu Reino, no Reino do Pai, com poder 
e glória.
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Rei dos reis e Senhor dos senhores; e nos dando Luz, luz 
espiritual à nossa alma; e nos dando assim conhecimento 
de todas estas coisas que em breve devem acontecer; nos 
iluminando nosso entendimento, e nos abrindo assim todas 
estas Escrituras; porque a Luz de Cristo manifestada no 
Último Dia estará iluminando todas essas Escrituras que 
correspondem a este Último Dia; e ao serem iluminadas 
as veremos cara a cara, e as veremos em tal forma que 
diremos: “Agora sim que posso compreender o que isto 
significa.”
 Estar vendo o rosto do Filho do Homem resplandecendo 
como o sol, é estar vendo a Vinda de Cristo no Último 
Dia em Seu Anjo Mensageiro, na Era da Pedra Angular e 
Dispensação do Reino, manifestado como Rei dos reis e 
Senhor dos senhores, como o Leão da tribo de Judá, como 
o Sol de Justiça resplandecendo neste tempo final.
 Veem o simples que é todo o Programa Divino quando 
Cristo cumpre Suas promessas?
 Bem disse o precursor da Segunda Vinda de Cristo que 
seria em simplicidade, seria tudo tão simples que se não 
vigiarmos nos passaria despercebido.
 Agora vimos: “O MISTÉRIO DO MONTE DA 

TRANSFIGURAÇÃO”.

 É a Vinda do Filho do Homem com Seus Anjos, sendo 
manifestada Sua Vinda com Seus Anjos através do Seu 
Anjo Mensageiro.
 “[121]. … quando nosso Senhor aparecer sobre a 

Terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve, 

e será completamente Emanuel — a Palavra de Deus 

encarnada em um homem.”

 Encontrando o véu de carne encontraremos a 
manifestação de Cristo, a manifestação do Cavaleiro 



Dr. William Soto Santiago20

espiritual.
 E agora vemos o mistério que foi mostrado na visão do 
Monte da Transfiguração.
 “O MISTÉRIO DO MONTE DA 

TRANSFIGURAÇÃO”.

 Ali, vejam vocês como Cristo está mostrando tudo o 
que será manifestado na Vinda do Filho do Homem com 
Seus Anjos no Último Dia.
 E esse monte representa o Corpo Místico de Cristo. 
Esse é o Monte de Deus, o Templo de Deus, a Casa de 
Deus, que tem, vejam vocês:
 • Lugar Santo, que foi construído durante as sete eras 
da Igreja gentia;
 • e também tem Lugar Santíssimo, que é a Era da Pedra 
Angular, a qual está sendo construída na América Latina e 
no Caribe, com latino-americanos e caribenhos.
 E agora, nos encontramos no tempo onde o que foi 
visto no Monte da Transfiguração seria cumprido no meio 
da Igreja do Senhor Jesus Cristo neste Último Dia, no 
sétimo milênio, conforme à promessa bíblica.
 E estariam na Terra um grupo de pessoas, vivendo no 
território onde o Monte da Transfiguração se converterá 
em uma realidade; ou seja, será cumprido o que foi visto 
no Monte da Transfiguração.
 E as pessoas estarão vendo a vinda de Moisés pela 
segunda vez, a vinda de Elias pela quinta vez, e a vinda de 
Jesus pela segunda vez. 
 Estarão vendo estes três grandes ministérios 
manifestados no Anjo do Senhor Jesus Cristo, e assim 
estarão vendo o rosto do Senhor resplandecendo como o 
sol.
 O estarão vendo resplandecendo como o sol, como 
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 • Encontramos que aqui no Monte da Transfiguração, 
o rosto do Senhor resplandece como o sol.
 Este mistério do rosto do Senhor resplandecendo como 
o sol, encontramos em diferentes lugares da Escritura. 
Nos Evangelhos nos diz: “E Seu rosto resplandeceu como 
o sol” [São Mateus]. Em São Lucas nos diz: “E Seu rosto 
se fez outro.” São Lucas, capítulo 9, versículo 29, nos 
falando de tudo o que ocorreu ali na visão do Monte da 
Transfiguração. E em Apocalipse, capítulo 1, também nos 
mostra o rosto do Senhor como o sol.
 Vejam aqui, capítulo 1 do livro do Apocalipse, 
versículo 16, onde aparece o Filho do Homem, uma das 
coisas, dos atributos, mostrado aqui, é o rosto do Senhor 
como o sol. Diz:
 “E	ele	tinha	na	sua	destra	sete	estrelas;	e	da	sua	boca	
saía	 uma	 aguda	 espada	 de	 dois	 fios;	 e	 o	 seu	 rosto	 era	
como	o	sol,	quando	na	sua	força	resplandece.”
 E em Apocalipse, capítulo 10, encontramos novamente 
Cristo aqui, o Anjo Forte que desce do Céu, com Seu rosto 
também como o sol, diz:
 “E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido 

de	uma	nuvem;	e	por	cima	da	sua	cabeça	estava	o	arco	
celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como 

colunas	de	fogo;
 E tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé 

direito	sobre	o	mar,	e	o	esquerdo	sobre	a	terra;
 E clamou com grande voz, como quando ruge um 

leão;	 e,	 havendo	 clamado,	 os	 sete	 trovões	 emitiram	 as	
suas vozes.”

 Agora, vejam aqui a Cristo, o Anjo Forte, descendo do 
Céu com Seu rosto como o sol.
 E agora, qual é o mistério do rosto do Senhor como o 
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sol?
 Vejam vocês, também em Malaquias, capítulo 4, 
versículo 2, diz-nos:
 “Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá 

o	sol	da	 justiça,	e	cura	 trará	nas	 suas	asas;	e	 saireis	e	
saltareis como bezerros da estrebaria.”

 Aqui encontramos a Vinda de Cristo como o sol 
nascente, resplandecendo. Diz: “…	e	salvação	trará	nas	
suas asas (ou saúde);...”
 E agora, no Monte da Transfiguração encontramos, 
na visão da Vinda do Reino de Deus com poder e glória, 
onde aparece o Filho do Homem vindo em Seu Reino com 
Moisés e Elias, encontramos que Seu rosto é como o sol.
 Esses simbolismos que se encontram ali — Seu rosto 
como o sol —, encontramos que representa a Vinda de 
Cristo como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e Juiz de 
toda a Terra.
 E vejam vocês como, para o Último Dia, Cristo estará 
com Seu rosto como o sol, com Seus olhos como chama 
de fogo, com Seu cabelo branco como branca lã, como 
aparece no livro de Apocalipse, capítulo 1; e todos estes 
atributos que são vistos no Filho do Homem estarão 
sendo cumpridos. E assim é como Cristo será visto na 
manifestação destes atributos em Sua manifestação do 
Último Dia.
 E agora, vejam como a promessa da Segunda Vinda de 
Cristo é como o sol, com Seu rosto como o sol ou como o 
sol nascente: porque o sol é o astro rei, e a Segunda Vinda 
de Cristo é como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e 
Juiz de toda a Terra.
 Nos diz no livro de Números, capítulo 6, versículos 22 
ao 27, dizendo:
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tempo final no qual nós estamos vivendo.
 E agora, vejam como o ministério do Anjo do Pacto, o 
Anjo do Senhor, esteve manifestado:
 • No lugar do Átrio durante o Antigo Testamento 
(e depois passou ao Lugar Santo…). Durante o tempo 
também, do ministério de Jesus, ainda estava no Átrio.
 • Depois, nas sete etapas ou eras da Igreja gentia, 
encontramos o ministério de Jesus onde? No Lugar Santo, 
manifestado por meio dos sete anjos mensageiros das sete 
eras da Igreja gentia.
 Porque o ministério de Cristo opera ou ministra, 
tanto no Átrio como no Lugar Santo, como no Lugar 
Santíssimo, porque o Sumo Sacerdote não tem limitações 
para ministrar.
 • E agora, o ministério de Cristo passa ao Lugar 
Santíssimo, o lugar mais importante do Seu Templo 
espiritual; e passa com os ministérios também de Moisés 
pela segunda vez e de Elias pela quinta ocasião.
 Por isso aparecem ali, no lugar Santíssimo, sobre o 
Propiciatório, dois querubins de ouro, feitos, construídos 
da mesma peça de ouro com a qual foi construído o 
Propiciatório, que estava sobre a arca do pacto; onde estava 
a glória de Deus manifestada ali sobre o Propiciatório, no 
meio dos Dois querubins de ouro.
 Depois, encontramos que o rei Salomão construiu 
também dois querubins de madeira de oliveira e os cobriu 
de ouro, e os colocou também no lugar Santíssimo.
 Por quê? Porque os ministérios de Moisés e Elias 
estariam no Lugar Santíssimo do Templo espiritual de 
Cristo no Último Dia. Esses são os Anjos com os quais 
o Filho do Homem vem em glória no Último Dia, para 
morar em Sua Igreja, no Lugar Santíssimo desse Templo 
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esteve o ministério de Elias manifestado pela quarta 
ocasião, mas não como uma das Duas Oliveiras.
 Agora vejam como o ministério de Elias se encontra 
na Casa de Deus:
 • Encontrou-se no Átrio, em Elias Tisbita manifestado, 
em Eliseu e em João Batista.
 • Mas agora, no Lugar Santo do Templo espiritual de 
Cristo, encontramos o ministério de Elias manifestado pela 
quarta ocasião no reverendo William Marrion Branham, 
que é o sétimo anjo mensageiro da sétima era da Igreja 
gentia.
 • E para o Último Dia, para o Lugar Santíssimo do 
Templo espiritual de Cristo, ali estará o ministério de Elias 
novamente.
 Vejam como vem passando, vem manifestado no 
Templo de Deus:
 • Primeiro no Átrio teve três manifestações: em Elias 
Tisbita, em Eliseu e em João Batista;
 • depois no Lugar Santo: passou ao Lugar Santo e 
teve uma manifestação no reverendo William Marrion 
Branham;
 • e depois passa ao Lugar Santíssimo, que é a Era da 
Pedra Angular, onde tem sua quinta manifestação.
 E vejam como o ministério de Moisés esteve no Lugar 
Santo, e depois passa ao Lugar Santíssimo do Templo 
espiritual de Jesus Cristo.
 E o ministério de Jesus, o ministério do Anjo do Pacto:
 • Esteve manifestado no Átrio da Casa de Deus, que 
corresponde desde o tempo de Adão até o tempo de Jesus;
 • e depois, o Lugar Santo corresponde: desde o tempo 
de Jesus até o sétimo anjo mensageiro;
 • e depois o Lugar Santíssimo: corresponde a este 
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 “E falou o Senhor a Moisés, dizendo:

	 Fala	a	Arão,	e	a	seus	filhos	dizendo:	Assim	abençoareis	
os	filhos	de	Israel,	dizendo-lhes:
	 O	Senhor	te	abençoe	e	te	guarde;
	 O	 Senhor	 faça	 resplandecer	 o	 seu	 rosto	 sobre	 ti,	 e	
tenha	misericórdia	de	ti;
	 O	Senhor	sobre	ti	levante	o	seu	rosto	e	te	dê	a	paz.
	 Assim	porão	o	meu	nome	sobre	os	filhos	de	Israel,	e	eu	
os	abençoarei.”
 Isto é quando o Senhor faça resplandecer Seu rosto 
sobre o povo hebreu, e tenha do povo hebreu misericórdia.
 E agora, vejam vocês como na manifestação de Cristo, 
do Anjo do Senhor com Seu rosto como o sol, é que 
depois de se manifestar no meio da Sua Igreja, depois se 
manifestará ao povo hebreu com Seu rosto como o sol, ou 
seja, como o Sol de Justiça resplandecendo.
 No capítulo 31 e versículo 16 dos Salmos, diz aqui… 
Vamos ver… Um pouquinho antes vamos ler: versículo 
14 em diante, diz, do Salmo 31:
	 “Mas	eu	confiei	em	ti,	Senhor;	e	disse:	Tu	és	o	meu	
Deus.

	 Os	meus	 tempos	 estão	 nas	 tuas	mãos;	 livra-me	 das	
mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem.

	 Faze	resplandecer	o	teu	rosto	sobre	o	teu	servo;	salva-
me por tuas misericórdias.”

 Agora, vejam como nos Salmos nos fala do rosto do 
Senhor resplandecendo, é resplandecendo como o sol.
 E agora, para o povo hebreu, o Anjo do Senhor, 
o Anjo do Pacto, vem no Último Dia com Seu rosto 
resplandecendo como o sol; ou seja, vem como Rei dos 
reis e Senhor dos senhores; pois o sol é o astro rei, e Cristo 
é o Rei dos reis e Senhor dos senhores.
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 E vem como Rei dos reis e Senhor dos senhores no 
Último Dia, para resplandecer em Sua Vinda sobre o povo 
hebreu; e o povo hebreu conhecer a Segunda Vinda de 
Cristo resplandecendo como o sol, na manifestação de 
Jesus Cristo no Último Dia, na Era da Pedra Angular e 
Dispensação do Reino.
 Pois é na Dispensação do Reino onde Cristo resplandece 
como o sol, para assim iluminar o entendimento dos 
escolhidos de Deus dentre os gentios primeiro, e depois 
no meio do povo hebreu; para assim o povo hebreu obter 
o conhecimento da Segunda Vinda de Cristo, e obter 
as bênçãos que Cristo tem para o povo hebreu em Sua 
Segunda Vinda. Assim também é para a Igreja do Senhor 
Jesus Cristo.
 No Salmo 80, versículo 1 ao 3, diz:
 “Tu,	que	és	pastor	de	Israel,	dá	ouvidos;	tu,	que	guias	
a	José	como	a	um	rebanho;	tu,	que	te	assentas	entre	os	
querubins, resplandece.

 Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu 

poder,...”

 Esses são, vejam vocês, Benjamim, o irmão por parte 
de sangue de José; e Efraim e Manasses, os filhos de José; 
diz:
 “... e vem salvar-nos..

 Faze-nos voltar,... [NT: restaure-nos – Bíblia em 
Espanhol]”.
 Aqui está a oração para a restauração do povo hebreu, 
e para a salvação do povo hebreu.
 “... e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos.”

 E “de Sião virá o Libertador, que tirará de Jacó a 
impiedade.”
 Agora vejam como é que Deus atuará com o povo 
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Angular, e abra uma nova dispensação, e se revele por meio 
do Seu Anjo Mensageiro em uma nova era: a Era da Pedra 
Angular, e em uma nova dispensação: a Dispensação do 
Reino; e assim nos ilumine o entendimento e nos encha do 
conhecimento da Sua Vinda como Rei dos reis e Senhor 
dos senhores, como o Sol de Justiça resplandecendo, e nos 
iluminando a alma e todo nosso ser.
 E agora, vejam vocês como este mistério do Seu 
rosto como o sol é a Vinda de Cristo como Rei dos reis e 
Senhor dos senhores, manifestado por meio do Seu Anjo 
Mensageiro.
 E agora, vejam como o mistério do Monte da 
Transfiguração contém a Segunda Vinda de Cristo como 
Rei dos reis e Senhor dos senhores com Seus Anjos. E 
Seus Anjos foram ali apresentados, e foram Moisés e 
Elias; porque para o Último Dia estarão os ministérios 
de Moisés e Elias manifestados aqui na Terra no meio da 
Igreja do Senhor Jesus Cristo.
 Agora, para qualquer pessoa que pense que os 
ministérios de Moisés e Elias não estarão manifestados 
na Igreja do Senhor Jesus Cristo, minha pergunta é: o 
tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão 
construiu, é ou não é tipo e figura da Igreja de Jesus Cristo? 
Claro que sim!
 E o lugar santo do tabernáculo que Moisés construiu 
e do templo que Salomão construiu, não é o lugar que 
representa as sete etapas ou eras da Igreja gentia? Claro 
que sim!
 E nessas sete etapas, os ministérios que estiveram 
ali manifestados foram os ministérios dos sete anjos 
mensageiros, onde esteve o Espírito de Cristo manifestado. 
E no sétimo anjo mensageiro da sétima era da Igreja gentia 
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sol, e é quem tem Seus olhos como chama de fogo, e é 
quem tem Seus pés como bronze polido, e é o mesmo 
de Apocalipse, capítulo 10; o qual vem em uma nuvem 
e depois é manifestado na Terra; e quando clamou… 
Clamou como quando um leão ruge, e quando clamou, 
sete trovões emitiram suas vozes.
 E a fé para o rapto, para serem chamados e juntados 
e transformados, onde está? Nos Trovões de Apocalipse, 
capítulo 10. Portanto, se requer a Vinda do Cavaleiro do 
cavalo branco de Apocalipse, que é o mesmo Anjo Forte 
que desce do Céu em Apocalipse, capítulo 10, vestido de 
uma nuvem.
 E se requer Sua Vinda para poder escutar Sua Voz 
nos revelando as coisas que em breve devem acontecer; 
e assim nos dando a revelação ou fé de rapto, que é a 
revelação da Segunda Vinda de Cristo como Rei dos reis 
e Senhor dos senhores, como o Leão da tribo de Judá, e 
também como o Sol de Justiça.
 Ambos os símbolos: o leão e o sol, são (ambos) 
símbolos de rei. O sol é o astro rei e o leão é o rei dos 
animais; e Jesus Cristo é o Rei de reis e é também o Leão 
da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores.
 E agora, Sua Vinda no Último Dia em e à Sua Igreja, 
estará cumprindo todos estes símbolos que são vistos no 
Filho do Homem em Apocalipse, capítulo 1; e Apocalipse, 
capítulo 10; e Apocalipse, capítulo 19; e Apocalipse, 
capítulo 14, versículo 16 ao 20. E outros lugares, tanto no 
livro do Apocalipse como dos Evangelhos, e das profecias 
do Antigo Testamento.
 E agora, para poder ver a Vinda de Cristo como o 
Sol de Justiça, ver Seu rosto como o sol, vejam vocês, se 
requer que Cristo venha no Último Dia em e à Era da Pedra 
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hebreu no Último Dia: isto é fazendo resplandecer o Seu 
rosto sobre o povo hebreu.
 No versículo 7 nos diz o salmista [Salmo 80]:
 “Faze-nos voltar [NT: restaure-nos – Bíblia em 
Espanhol], ó Deus dos Exércitos, e faze resplandecer o 

teu rosto, e seremos salvos.”

 E no versículo 19 do mesmo capítulo 80, nos diz:
 “Faze-nos voltar [NT: restaure-nos – Bíblia em 
Espanhol], Senhor	Deus	dos	Exércitos;	faze	resplandecer	
o teu rosto, e seremos salvos.”

 Vejam como em três lugares deste mesmo Salmo nos 
diz a forma em que Israel será salvo: resplandecendo o 
rosto do Senhor sobre o povo hebreu.
 Isto é na Vinda do Filho do Homem, como Filho do 
Homem e Filho de Davi, onde o tipo e figura do rosto 
do Senhor como o sol será cumprido sob o ministério de 
Cristo por meio do Seu Anjo Mensageiro no Último Dia.
 E aí estarão os Anjos do Senhor, na Vinda do Filho 
do Homem, como Cristo diz em São Mateus, capítulo 16, 
versículo 27 ao 28:
 “Porque o Filho do homem virá na glória de seu Pai, 

com	os	seus	anjos;	e	então	dará	a	cada	um	segundo	as	
suas obras.

 Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui 

estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho 

do homem no seu reino.”

 Agora, vejam como aqui a promessa da Vinda do 
Filho do Homem com Seus Anjos vindo em Seu Reino 
está profetizada por Cristo; e depois, no próximo capítulo, 
mostra a Vinda do Filho do Homem em Seu Reino com 
Seu rosto resplandecendo como o sol.
 E depois em Apocalipse o encontramos, no capítulo 1 
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e capítulo 10, com Seu rosto como o sol; ou seja, vindo 
como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e Juiz de toda a 
Terra, em Sua manifestação final, na Era da Pedra Angular 
e Dispensação do Reino; onde se manifesta por meio do 
Seu Anjo Mensageiro, e todos esses tipos e figuras se 
convertem em uma realidade.
 • E da Sua boca sai uma Espada afiada de dois fios. 
Essa Espada afiada é a Palavra de Deus, é a Mensagem do 
Evangelho do Reino vindo da parte de Cristo, saindo da 
Sua boca.
 • A boca de Deus sempre foram os profetas de Deus, 
onde Ele colocou Sua Palavra, a Espada de dois fios.
 E agora, assim como a boca de Deus foram os profetas 
de Deus no Antigo Testamento, e depois Jesus, e depois 
os sete anjos mensageiros; para o Último Dia a boca de 
Deus, a boca de Jesus Cristo será Seu Anjo Mensageiro, o 
instrumento que Ele terá na Terra.
 Portanto, de boca do mensageiro estará saindo a 
Espada de dois fios, que é a Palavra de Cristo para o 
Último Dia, ou seja, a Mensagem do Evangelho do Reino, 
que é a Mensagem para o sétimo milênio, que estará sob a 
Dispensação do Reino; dispensação que se abre no sétimo 
milênio por meio da manifestação de Cristo através do 
Seu Anjo Mensageiro neste tempo final.
 E assim é como o povo de Deus estará vendo a 
manifestação de Jesus Cristo com Seu rosto como o sol; e 
para o Último Dia é que Jesus Cristo está com Seu rosto 
- estará com Seu rosto resplandecendo sobre Sua Igreja 
gentia, e depois resplandecerá sobre o povo hebreu.
 Resplandecendo com Seu rosto como o sol, nos 
iluminando com toda a revelação divina correspondente 
a um novo dia dispensacional, a Dispensação do Reino, 
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verdadeiras;	e	o	Senhor,	o	Deus	dos	espíritos	dos	profetas,	
enviou o seu anjo, para mostrar aos seus servos as coisas 

que em breve hão de acontecer.”

 Agora, por meio do Seu Anjo Mensageiro é que Cristo 
dá a conhecer sua Igreja todas estas coisas que em breve 
devem acontecer.
 E agora, vejam como Cristo com Seu rosto como o 
Sol, e saindo da Sua boca uma Espada, para o Último Dia 
estará manifestado como o Cavaleiro do cavalo branco de 
Apocalipse, capítulo 19.
 E o que é Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 21?
 Na página 277 do livro Os Selos, diz o precursor da 
Segunda Vinda de Cristo, orando diz:
 “[240]. … pedimos que o Espírito Santo venha 

agora mesmo, o Cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, 

enquanto Seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em 

confronto com o anticristo, e Ele chame os Seus.”

 Ou seja, para o chamado se requer o Cavaleiro do 
cavalo branco de Apocalipse, que é Jesus Cristo em 
Espírito Santo.
 E agora, para o cumprimento da Sua Vinda no Último 
Dia à Terra no meio da Sua Igreja, vejam o que estará 
acontecendo. Na página 256 do livro Os Selos em 
espanhol, nos diz o reverendo William Marrion Branham, 
precursor da Segunda Vinda de Cristo:
 “121. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a 

Terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve, 

e será completamente Emanuel — a Palavra de Deus 

encarnada em um homem.”

 Para poder receber o Cavaleiro do cavalo branco de 
Apocalipse, capítulo 19…, que é quem vem com essa 
Espada afiada de dois fios, é quem tem o rosto como o 
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os ministérios, era a plenitude da Divindade manifestada 
corporalmente.
 E agora, vejam vocês, para o tempo de Jesus, quando 
Ele perguntou: “Quem dizem os homens que é o Filho do 
Homem?” Uns diziam:
 “Bom, uns dizem que tu és João Batista que ressuscitou, 

e por isso atuam em ti e por meio de ti esses milagres. 

Outros dizem que tu és algum dos profetas, ou seja, algum 

dos profetas que ressuscitou.”

 E Jesus pergunta: “E vocês, quem dizem vocês que é o 
Filho do Homem?” Pedro diz: “Tu, tu és o Cristo, o Filho 
do Deus vivente.”
 Agora, vejam vocês que em Jesus estavam todos 
os ministérios, porque Ele é a plenitude da Divindade 
manifestada, a Divindade em carne humana.
 E agora, vejam vocês que para o Último Dia temos a 
promessa da Vinda de Elias pela quinta ocasião, de Moisés 
pela segunda ocasião e de Jesus pela segunda ocasião.
 Estes ministérios estarão manifestados por Jesus 
Cristo em Espírito Santo através do Seu Anjo Mensageiro; 
e estará Jesus Cristo como Juiz de toda a Terra, e como 
Leão da tribo de Judá, e como Sol de Justiça manifestado, 
resplandecendo, e assim iluminando nosso entendimento 
lá na alma e em todo nosso ser, para podermos entender 
todas estas coisas que em breve devem acontecer, as quais 
são reveladas por meio de Jesus Cristo através do Seu 
Anjo Mensageiro.
 Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, Cristo aí diz:
 “... Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois 

destas devem acontecer.”

 E em Apocalipse 22, versículo 6, nos diz:
 “E	 disse-me	 o	 anjo:	 Estas	 palavras	 são	 fiéis	 e	

 Mi t rio o Mont  a Tran ig ra o 11

e a um novo dia milenial, que é o sétimo milênio; porque 
sempre que o sol sai ou nasce, sai ou nasce em um novo dia 
e sai pela manhã: “E aos que temem Meu Nome, nascerá o 
Sol de Justiça, e em Suas Asas trará salvação.”
 O Sol de Justiça, vimos que é Cristo, Ele disse: “Eu 
sou a luz do mundo.” O mesmo Jeová que no Antigo 
Testamento é o Sol de Justiça, é o mesmo Jesus Cristo no 
Novo Testamento.
 E agora, o pedido de: “Faz resplandecer Teu rosto 
sobre mim.” Como dizia o salmista, e também dizia que 
faça resplandecer Seu rosto sobre o povo; agora, para o 
Último Dia, isso é a Segunda Vinda de Cristo com Seus 
Anjos, resplandecendo em Sua Vinda por meio da Sua 
manifestação final através do Seu Anjo Mensageiro.
 E aí é onde estaremos vendo Seu rosto como o sol, 
resplandecendo e nos iluminando o entendimento, a alma 
e todo nosso ser, para poder compreender todas estas 
coisas que em breve devem acontecer, neste Último Dia.
 E aí é onde estaremos vendo, nessa manifestação de 
Cristo como o Sol resplandecendo, estaremos vendo os 
ministérios de Moisés e de Elias, que são os ministérios 
dos Anjos do Filho do Homem para o Último Dia, e para 
no Último Dia serem manifestados aqui na Terra; assim 
como houve a manifestação dos ministérios dos sete anjos 
do Senhor Jesus Cristo nas sete etapas ou eras da Igreja 
gentia.
 E assim para o Último Dia estará a manifestação dos 
ministérios de Moisés e Elias, que são as Duas Oliveiras de 
Apocalipse, capítulo 10, versículo 3 em diante, e Zacarias, 
capítulo 4, onde aparecem as Duas Oliveiras, que são os 
Dois Ungidos que estão diante da presença de Deus.
 E agora, os vimos no Monte da Transfiguração, porque 



Dr. William Soto Santiago12

ali Cristo está mostrando aos Seus discípulos, e à toda Sua 
Igreja que viverá nesta Terra, a ordem da Segunda Vinda 
de Cristo com Seus Anjos, como Ele prometeu; e Seus 
Anjos são os ministérios de Moisés e Elias para o Último 
Dia.
 E agora, esses ministérios estarão manifestados 
na Terra no Último Dia através de carne humana. Já o 
ministério de Elias foi manifestado anteriormente em 
quatro ocasiões:
 • Primeiro em Elias Tisbita,
 • depois em Eliseu, segunda vez;
 • pela terceira vez em João Batista,
 • pela quarta vez no reverendo William Marrion 
Branham,
 • e pela quinta vez como uma das Duas Oliveiras.
 E o ministério de Moisés está prometido para ser 
manifestado no Último Dia como a outro das Duas 
Oliveiras.
 E o ministério de Jesus está prometido para ser 
manifestado na Terra no Último Dia.
 Esses três grandes ministérios estarão manifestados 
na Terra no Último Dia, na Vinda do Filho do Homem 
como o Sol de Justiça resplandecendo e nos iluminando o 
entendimento.
 Esses três ministérios estarão manifestados no 
instrumento de Cristo, através do qual Cristo estará 
cumprindo essas promessas. E Deus não tem nunca dois 
ministérios maiores ao mesmo tempo em uma era ou em 
uma dispensação; ou seja, que não tem dois mensageiros 
para uma mesma era, e também não tem dois profetas 
dispensacionais para uma mesma dispensação.
 E agora, Ele não pode ter dois profetas para uma 
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mesma era, como mensageiros para essa era, e ser o 
mensageiro dessa era - serem os mensageiros dessa era 
esses dois profetas; mas sim pode ter dois ministérios de 
profetas, ao mesmo tempo manifestados em um mesmo 
corpo humano.
 O caso, encontramos em Eliseu, o qual veio com uma 
dupla porção do espírito e virtude que esteve em Elias. 
Encontramos também que em Jesus Cristo não somente 
estava o ministério de Moisés e de Elias, mas todos os 
ministérios de todos os profetas de Deus. “Porque da 
Sua plenitude (diz São João, capítulo 1 [versículo 16]) 
tomamos todos, e graça por graça.”
 E vejam vocês, São Pedro nos diz em uma das Suas 
cartas: Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 10 em 
diante, diz:
 “Da	 qual	 salvação	 inquiriram	 e	 trataram	
diligentemente	 os	 profetas	 que	 profetizaram	 da	 graça	
que	vos	 foi	dada,	 Indagando	que	 tempo	ou	que	ocasião	
de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles (que 
Espírito estava neles? O Espírito de Cristo), indicava, 

anteriormente	 testificando	 os	 sofrimentos	 que	 a	 Cristo	
havia de vir, e a glória que se lhes havia de seguir.

 Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas 

para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos 

foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo 

enviado	do	céu,	vos	pregaram	o	evangelho;	para	as	quais	
coisas os anjos desejam bem atentar.”

 Agora, vejam vocês que o Espírito de Cristo esteve 
nos profetas do Antigo Testamento, e depois esteve em 
Jesus em toda Sua plenitude. E em Jesus estava quem tinha 
dado os ministérios e operado os ministérios dos profetas 
do Antigo Testamento; por isso em Jesus estavam todos 


