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NO TOPO DO MONTE DE SIÃO 
Dr. William Soto Santiago 
Sexta-feira, 16 de julho de 1993 
Cayey, Porto Rico
 Vejam vocês, o Senhor Jesus Cristo nunca tinha entrado em 
Jerusalém como Rei, até que foi ao Monte da Transfiguração; e aí, 
no Monte da Transfiguração, foi adotado. E depois mais adiante 
entrou como Rei em Jerusalém em Sua entrada triunfal.
 E nós nunca estivemos literalmente neste planeta Terra (no 
literal) como reis e sacerdotes, mas no espiritual; mas com a adoção 
que cada um de nós receberemos no topo do Monte de Sião, ao 
sermos adotados e transformados, estaremos aqui na Terra como 
reis e sacerdotes do glorioso Reino de Deus; mesmo que ainda não 
tenha sido tirado o reino dos gentios. Mas caminharemos aqui — 
literalmente — como reis e sacerdotes, com todo o poder e toda 
a autoridade conferida aos filhos de Deus adotados como reis e 
sacerdotes.
 E isso vem muito em breve; do qual não se pode falar muito 
com detalhe, porque é algo que está reservado para ser manifestado 
muito em breve.
 E ao sermos adotados, ao sermos transformados, já estaremos 
como reis e como sacerdotes; reis do glorioso Reino do Senhor Jesus 
Cristo. E estaremos aqui de 30 a 40 dias em uma forma superior a 
que estamos atualmente. E tudo isso é no topo do Monte de Sião.
 Vale a pena estar no Monte de Sião, e no topo desse Monte? 
Claro que sim!
 Até os escolhidos das eras passadas, que estiveram no Monte 
de Sião mas não no topo, vejam vocês, subirão ao topo do Monte 
de Sião: Quando eles ressuscitarem em seus corpos eternos, onde 
virão? Ao topo do Monte de Sião, à nossa era (porque a era deles já 
terminou); e eles estarão conosco nessa manifestação gloriosa dos 
filhos de Deus no topo do Monte de Sião.
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TEMA: A ENTRADA TRIUNFAL DE JESUS

EM JERUSALÉM
Dr. William Soto Santiago

Domingo, 5 de abril de 1998
Cayey, Porto Rico

Escritura base:  São João 12:12-16

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 154
Qual é a atração no monte?
Jeffersonville, Ind., 25-7-65
Rev. William M. Branham
 1380 - “Qual é essa atração ali acima na colina? É Deus fazendo 
história, e Deus cumprindo profecia. Isso sempre causa uma atração. 
Traz todos os críticos, os abutres (da Mensagem desta manhã) 
e as águias também. Veem? Todos eles se juntam para verificar o 
que está acontecendo. Alguns vêm por curiosidade, alguns vêm 
para encontrar faltas, outros vêm para criticar. Juntam-se de todo 
tipo, como dissemos esta manhã: crentes, feitos-crentes [crentes 
manufaturados] e incrédulos”.

O TEMPO DE OUVIR A VOZ DE CRISTO 
Dr. William Soto Santiago 
Sábado, 21 de outubro de 1995 
Córdoba, Argentina 
 Algumas vezes há pessoas que pensam: “Se Deus enviar um 
homem, um profeta, à Terra, todo mundo receberá. E se envia o 
Messias, todo mundo receberá”. Mas a história mostra que não 
é assim. A história mostra que sempre se levantaram pessoas; 
e, infelizmente, os maiores inimigos foram líderes religiosos e 
religiões; e principalmente a religião estabelecida nesse tempo como 
a religião do Estado.
 (…) As pessoas têm que se sentar, orar a Deus, e dizer: “Se 
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este homem for um enviado de Deus, como está dizendo e como 
está mostrando pelas Escrituras: nós queremos conhecer todas as 
Escrituras que falam deste tempo final, queremos ver onde estão as 
Escrituras que falam de um profeta mensageiro que Deus enviará, 
queremos ver essas promessas messiânicas que estão aí. E estão se 
cumprindo neste homem, pois não podemos fazer outra coisa a não 
ser dizer: Isto era o que nós estávamos esperando!”
 (…) Agora, estes magos, depois que adoraram Jesus e entregaram 
seus pressente, seus presentes, foram avisados pelo Arcanjo Gabriel 
de que regressassem às suas terras por outro caminho, e não 
regressassem a Jerusalém para dar a notícia de que tinham achado o 
Messias.
 Agora, vejam como Deus protege Seu Enviado, Seu Ungido, Seu 
véu de carne onde Ele moraria. Deus sempre o fez assim, porque Ele 
protege o dom ministerial que Ele coloca nessa pessoa.
 Algumas pessoas talvez pensam: “Não, se Deus fizer algo, Deus 
vai revela-lo a toda pessoa, ou terá que revela-lo a toda pessoa”. 
Pois, vejam, o Arcanjo Gabriel disse: “Não vão lá de regresso a 
Jerusalém, para revelar esta notícia de que acharam o Messias e 
onde está”. Por quê? Porque as intenções de Herodes não eram boas.
 E ao que não tem boas intenções, Deus não permite conhecer 
Seu Programa: está escondido dessas pessoas; porque não têm uma 
boa intenção em sua alma, em seu coração, e o que tratariam é de 
destruir todo esse Programa que Deus está realizando.

NO MONTE DA TRANSFIGURAÇÃO ATUALIZADO
Dr. William Soto Santiago 
Sexta-feira, 2 de dezembro de 1994 
Porto Velho, RO, Brasil 
 Encontramos que ali estavam Moisés e Elias falando com Jesus 
sobre Sua partida a Jerusalém. O mistério para a adoção do Filho 
de Deus estava ali presente: ministrando a Palavra Moisés e Elias, 
ministrando a Palavra a Jesus, falando da Sua partida para Jerusalém.
 O ministério de Moisés e Elias está prometido para o fim do 
tempo, para a adoção de todos os escolhidos de Deus. 
 Entre os sete anjos mensageiros houve um com o espírito 
e virtude de Elias, mas não tinha o espírito e virtude de Moisés; 
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porque o espírito e virtude do Moisés, e o espírito e virtude de Elias, 
é para a adoção de todos os filhos de Deus, para a Era da Adoção, 
para a Era do Monte da Transfiguração atualizado. 
 Portanto, tem que ser visto o ministério de Moisés e Elias 
operando, ministrando a Palavra aos filhos de Deus, aos Primogênitos 
de Deus, que serão adotados no fim do tempo como filhos de Deus 
e receberão tudo o que perdeu Adão e Eva na queda: será restaurado 
o Título de Propriedade e será restaurado um corpo eterno a todos 
os filhos de Deus. Isso está prometido para todo filho de Deus, para 
assim ser restaurado o Reino de Deus aos filhos de Deus.
 (…) É muito importante ver o Monte da Transfiguração 
atualizado; porque somente os que estão no Monte da Transfiguração 
atualizado, no topo desse Monte de Sião, são os que poderão ver 
Moisés e Elias nos dando a Mensagem do Evangelho do Reino, 
poderão ver os ministérios de Moisés e Elias se repetindo no fim do 
tempo no Anjo do Senhor Jesus Cristo, conforme a promessa divina.
 Ninguém mais pode ver os ministérios de Moisés e Elias 
operando, exceto os que estiverem no Monte da Transfiguração 
atualizado; e sobre tudo, os que estiverem na parte de acima, na 
parte da Era da Pedra Angular.
 Porque encontramos que com Jesus subiram Pedro, Tiago e João; 
e outros discípulos ficaram na parte de baixo do monte, não viram 
o que estava acontecendo acima no topo do monte: não estavam 
vendo a adoção do Filho de Deus, não estavam vendo a adoção do 
Primogênito de Deus, não estavam vendo Moisés e Elias falando 
com o Primogênito de Deus que estava sendo adotado.
 Outros discípulos o que tinham era um problema em baixo. 
Tinham levado um jovem que tinha problema, seu pai o levou para 
que os discípulos de Jesus expulsassem aquele demônio que tinha; 
mas eles não puderam. E depois os discípulos perguntam a Jesus: 
“por que nós não pudemos expulsar esse demônio?”
 Eles estavam vivendo nesses momentos em uma visão muito 
importante: na visão da Vinda do Reino do Deus, a qual os discípulos 
de Jesus estavam vendo: Pedro, Tiago e João. E tudo o que estava 
acontecendo no topo do monte, e também na parte de baixo, era tipo 
e figura do que estaria acontecendo no fim do tempo.
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