junto com o Livro até o dia da redenção. Agora vejamos no livro de Romanos para achar um melhor entendimento:
‘Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora.
E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito,
também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo’. Romanos 8:22-23
42.
Oh, que coisa! Isto não nos faz, os anciãos, nos sentirmos regozijados? Isto deve fazer com que todos nos sintamos regozijados, esperando
a chegada desta hora. Entendemos que isto acontecerá na primeira ressurreição. Vê você? Toda a natureza está gemendo, e nós estamos gemendo.
Tudo está gemendo porque percebemos que algo está mal. A única maneira de gemer e esperar por algo; é por razão da vida nova que entrou e nos
fala de um novo mundo.
LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Págs. 464-465, parágrafo 138-139
138.
Agora vejamos o primeiro versículo do capítulo 8 de Apocalipse.
Eu sei que estão cansados, mas tentem de escutar por um tempo mais.
Pedimos que o Deus do Céu nos ajude, é minha oração. Devemos recordar que este Sétimo Selo é o fim do tempo de todas as coisas. Correto. As
coisas escritas no Livro da Redenção, selado desde antes da fundação do
mundo com sete selos, tudo termina. É o fim deste mundo agitado, o fim
da natureza agitada e é o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim
das Trombetas, das Taças, da Terra; e ainda é o fim do tempo. O tempo
termina; assim nos diz a Bíblia em Apocalipse 10:1-7, onde o Anjo disse:
“O tempo não será mais”. E isso será no dia quando este grande evento
aconteça. Ali tudo termina.
139.
Ao final deste Sétimo Selo é o fim da era da Igreja; é o fim do
Sétimo Selo, é o fim das Trombetas, é o fim das Taças e ainda é o fim da
entrada ao Milênio. Tudo isso é contido no Sétimo Selo.
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SÃO LUCAS 21:25-28
25
E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e, na terra, angústia
das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas;
26
homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados.
27
E, então, verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e
grande glória.
28
Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima
e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima.
LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 37, parágrafo 312
Adoção #4
Jeffersonville, Ind. 22-, 5-60
312 “Seu Sangue foi derramado para que eu pudesse ir a minha herança. Para ser o quê? Que herança? A FILIAÇÃO, PARA SER UM FILHO
DE DEUS. E agora isto só poderia afoga-lo até a morte. Mas você sabia que os homens que são filhos de DEUS SÃO DEUSES AMATEUR?
QUANTOS JAMAIS SABIAM ISSO? Quantos sabem que Jesus disse? A
Bíblia, Jesus disse: ‘Por acaso não diz vossa lei que sois deuses? E se vocês os chamam deuses…’ E Deus disse em Gêneses 2 que eles eram deuses porque eles tinham completo domínio sobre o domínio do mundo. Ele
deu domínio sobre todas as coisas. E ele perdeu sua divindade, ele perdeu
sua filiação, ele perdeu seu domínio; e Satanás o tirou. Mas irmão; estamos
esperando pela MANIFESTAÇÃO DOS FILHOS DE DEUS, OS QUAIS
REGRESSARÃO PARA TOMÁ-LA OUTRA VEZ. Esperando pela plenitude dos tempos, quando a PIRÂMIDE CHEGA ACIMA, AO CUME,
QUANDO OS FILHOS COMPLETOS DE DEUS SERÃO MANIFESTADOS, QUANDO O PODER DE DEUS ANDARÁ FORA (Aleluia) E
TOMARÃO TODO PODER QUE SATANÁS TIROU DELE. / ELE FEZ
O HOMEM UM DEUS, UM DEUS NO SEU DOMÍNIO. E SEU DOMÍNIO VAI DE MAR A MAR, DE COSTA A COSTA. ELE TEM O CONTROLE DISSO. E quando Jesus veio, sendo o ÚNICO DEUS SEM PECADO, Ele o provou. Quando os ventos sopraram Ele disse: ‘Seja a paz’.

Amém! E quando a árvore, Ele disse: ‘Nenhum homem coma de ti’. ‘Em
verdade vos digo (vocês QUE SÃO DEUSES PEQUENOS), se disseres
a esta montanha: ‘Mova-se’, e não duvidares em teu coração, mas creres
no que dissestes virá acontecer, podes ter o que disseste’. ISSO VAI DIRETO À GÊNESIS, AO ORIGINAL. O que é ele? AGORA O MUNDO
E A NATUREZA ESTÃO GEMENDO. Por quê? PELA MANIFESTAÇÃO DOS FILHOS DE DEUS, QUANDO VERDADEIROS FILHOS,
FILHOS NASCIDOS, FILHOS CHEIOS, FALEM E SUA PALAVRA
SEJA RESPALDADA. EU CREIO QUE ESTAMOS À BEIRA DISSO
AGORA MESMO. Sim senhor. ‘Diga a esta montanha, SEJA ASSIM’.
—‘IRMÃO, DESEJO ISTO E ISTO, QUE CERTA COISA SEJA FEITA. Eu sou um crente em Cristo Jesus’. —‘EU TE DOU NO NOME DO
SENHOR JESUS CRISTO’. AMÉM. ALI ESTÁ A MANIFESTAÇÃO.
—‘OH, IRMÃO! MINHA COLHEITA ESTÁ SE QUEIMANDO, MAS
ALI NÃO TIVE CHUVA ALGUMA’. —‘EU ENVIAREI A CHUVA NO
NOME DO SENHOR JESUS. Lá virá. Oh! Esperando, gemendo, toda
natureza, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Deus o ordenou
no princípio. Ele deu ao homem o domínio. Ele deu a Jesus Cristo, e Jesus
o deu em Seu Nome, com esta segurança: ‘Peça ao Pai qualquer coisa no
meu Nome e eu o farei’. Oh! IRMÃO PALMER. ESPERANDO PELA
MANIFESTAÇÃO DOS FILHOS DE DEUS, A POSIÇÃO, A IGREJA.
COMO DISSE, O LIVRO DE EFÉSIOS É O LIVRO DE JOSUÉ. É JOSUÉ, COLOCANDO AS PESSOAS ONDE PERTENCEM… / DEUS
VAI COLOCAR SUA IGREJA, FILHOS E FILHAS DE DEUS. DEUS
ME PERMITA VIVER PARA VÊ-LO, É MINHA ORAÇÃO, ESTÁ TÃO
PERTO QUE POSSO QUASE PALPÁ-LO COM MINHAS MÃOS JÁ
MESMO. ALI MESMO ESTÁ. ISSO É O QUE EU DESEJO VER. Esperando pelo TEMPO QUANDO ANDARMOS ABAIXO, À RUA, ALI
ESTÁ UM ALEIJADO, PROSTRADO ALI DESDE O VENTRE DA
SUA MÃE. ‘Não tenho ouro nem prata…’ Oh! Esperando a manifestação
dos filhos de Deus (Aleluia), quando Deus se fará conhecer, quando eles
pararão a enfermidade, eles pararão o câncer, eles pararão as enfermidades.
Você pensa que o câncer é algo? A Bíblia diz que vem um tempo quando
o homem se apodrecerá em sua própria carne e os gaviões comeriam de
suas carcaças ainda antes de morrer. CÂNCER É UMA DOR DE DENTE, PARA O QUE VEM. MAS RECORDE; ESSA COISA HORRÍVEL
FOI PROIBIDA NESSE DIA DE ATACAR ÀQUELES QUE TINHAM O
SELO DE DEUS. A isso é ao que nos estamos esforçando, para ENTRAR
e ESTAR POSICIONALMENTE COLOCADOS DENTRO DO REINO
DE DEUS ANTES QUE ESTAS HORRÍVEIS PRAGAS GOLPEIEM”.

EXTRATOS DO LIVRO DE ROMANOS 8:22-23 - Pág. 39
O CRIADOR
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 13 de outubro de 1985
Maturín, Monagas, Venezuela
É necessário estar como disse o Senhor naquela ocasião [São Lucas
21:36]: “Orai, velai e orai, velai…”. Por quê? Pela Vinda do Filho do Homem: “Velai, e orai para que sejais tidos por dignos de evitar estas coisas
que virão…”, os juízos divinos que mais adiante hão de vir em uma forma
plena, quando tiverem sido chamados e recolhidos todos os escolhidos, e
Deus se comunicar com o povo hebreu e abrir-lhes o entendimento; em
seguida vem o juízo divino para tirar o reino dos gentios e dar lugar ao
Reino de Deus.
Mas Ele diz que oremos para ser tidos por dignos de evitar esses juízos
que hão de vir e estar em pé, onde? Como? E diante de quem? Estar em
pé diante do Filho do Homem, o qual estará se manifestando como o relâmpago no ocidente, na terra da América, trazendo Sua Mensagem, para
que estejamos em pé escutando Sua Mensagem e conhecendo a Obra do
Criador para estes dias em que vivemos.
EXTRATOS DO LIVRO DO APERTO - Pág. 102
SINAL DE JUÍZO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de julho de 1982
Villahermosa, Tabasco, México
O ocidente será o continente que estará de noite, em escuridão, nesse
tempo do eclipse total da lua; assim que as trevas espirituais do continente
ocidental se tornarão também as mesmas trevas que terá a lua.
E por causa de tudo isso, então a Lua espiritual receberá o juízo divino, pois está dito que haverá uma perseguição, um aperto, está dito que
haverá um momento difícil para a Igreja. Tudo isso virá, e virá esse juízo
por causa de tudo isso que no espiritual vai se mover nos dias finais.
Portanto, toda pessoa tem que estar atenta, toda pessoa tem que estar
alerta nestes dias finais, porque no céu há um sinal o qual será visto, o qual
estará anunciando algo grande que estará acontecendo.
É tempo de levantar nossas cabeças para o Céu, porque nossa redenção, a redenção ou transformação dos nossos corpos está perto.
LIVRO DOS SELOS
A Brecha - Págs. 63-64, parágrafo 41-42
41.
Agora, note que este Livro está selado e você também está selado

