bem; e leva uma vida boa, uma vida produtiva, uma vida favorável para seu
lar, para sua comunidade, para sua nação, para sua Igreja, para todos os que o
rodeiam, e para ele mesmo.
E assim é como queremos a nossa juventude.
Mas para isso necessitamos que comam o alimento espiritual para a alma;
“porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda Palavra que sai da
boca de Deus”1. E a juventude tem fome espiritual, fome de ouvir a Palavra
de Deus. E quando a escuta, lá na alma sente esse Alimento, essas vitaminas,
e recebe essa fortaleza; e diz: “Isto era o que eu estava esperando, isto era
o que eu necessitava”. E começa a se sentir forte espiritualmente, e diz aos
vícios: “Saia de mim, lança-te a um lado, que eu sirvo a Cristo e sirvo à minha
comunidade e sirvo à minha nação”. E aproveita bem os dias de vida que Deus
deu. Assim é como queremos a nossa juventude.
Sendo bem alimentados temos uma esperança de vida eterna com nosso
amado Senhor Jesus Cristo, temos uma fé firme no que Cristo prometeu para os
crentes n’Ele.
DOIS MENINOS BEM-AVENTURADOS
Dr. William Soto Santiago
Segunda-feira, 13 de setembro de 1993
Villahermosa, Tabasco, México
Mas vocês vejam, podemos dizer: Não importa quantas centenas, milhares
ou milhões de pessoas tenham necessidade de alimento espiritual, o importante
é que Ele tome o pouquinho que temos, o multiplique … E de reparti-lo, a quem
Ele encarregou? Aos Seus discípulos. Nós nos encarregamos de repartir esse
Alimento! E o fazemos com imprensas, com equipamentos de vídeo, e com
tudo o que Ele nos coloca em nossas mãos.
Agora pois, como já vimos, está nos colocando uma equipe que transmitirá
a Palavra para alimentar. O multiplicar o Alimento corresponde a Ele, e nós em
distribuir esse Alimento no Nome do Senhor.
Porque não vamos dizer, ninguém vai dizer que é um Alimento que é dele,
mas do Senhor Jesus Cristo, o qual o multiplicou. Não tínhamos o Evangelho
do Reino mas Ele multiplicou essa Palavra, Ele multiplicou esses pães e esses
peixinhos.
E vejam vocês, temos a Mensagem do Evangelho do Reino para alimentar
todo ser humano neste tempo e em tempos futuros, para alimentar no fim do
tempo e no glorioso Reino Milenial todo ser humano que tiver fome de ouvir a
Palavra de Deus.
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462 - “96 Mas ali haverá um sistema de um homem que virá em frente com
o poder e a unção de Elias para realizar esta profecia. Aleluia. Ele a sacudirá. E
recordem, ele profetizou e disse todas as coisas, e Deus atuou com ele. Mas sua
mensagem final foi atacada na Casa Branca (…).
97
Então o que aconteceu depois disso? Escute. Depois desse ataque sua
voz se aquietou, ninguém mais o ouviu, Deus o chamou longe da cena, disse:
“Elias, tu acabaste de fazer tua Mensagem notória a todo Israel, eles sabem.
Agora vem aqui em cima, no deserto, escapa deles, separa-te tu mesmo, porque
eu vou fazer alguma coisa. Eu vou ensinar o que é o rejeitar Minha Mensagem”.
O que assentou dentro? Guerra, escassez, fomes.
98
ASSIM DIZ O ESPÍRITO SANTO. ‘Tomem cuidado ao que vem, tomem
cuidado ao que vai seguir. Lá houve uma escassez, aqui haverá uma escassez’.
Oh!, pode ser que não por pão, mas por escutar a Palavra de Deus e Sua Verdade
(…).
100
Quando Deus manda em frente uma Mensagem e diz às pessoas, e elas
não o recebem, então Ele retira Seu servo e manda Suas pragas; escassez, morte
(falando espiritualmente, fisicamente também). Vocês esperem uma depressão,
irmão. Vocês pensam que viram alguma coisa, esperem um pouco mais. Vocês
não viram nada. Vocês pensam que estão morrendo por um bom avivamento
espiritual, esperem um pouco mais. Vocês só esperem, desejarão e chorarão
para ouvir a Palavra de Deus. A Bíblia diz assim. ‘Haverá uma escassez nos
últimos dias (disse o profeta), e não só por pão e água, mas sim mas por ouvir
a verdadeira Palavra de Deus’. Mas essa voz estará quieta, em alguma parte no
deserto, escondida fora.
(…) 102 Então um dia, depois que o pecado tiver tomado seu ápice e Deus
tiver trazido Seu povo para Seu aprisco… Jezabel tomou toda coisa, ela o
apagou tudo em cima; e ela o fará outra vez! Isso é ASSIM DIZ A SANTA
BÍBLIA DE DEUS. ‘Ela o fará outra vez’. Ela está diretamente no trono agora,
atrás da forma de líder; torcendo de qualquer modo que ela quer, ninguém a
vai parar. Certamente, ninguém vai parara-la agora, porque o que eles não
puderam fazer dentro dos círculos religiosos eles o cortaram – o cortaram tudo
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em políticos, e ali eles o fizeram. (Aham) Isso é exatamente o que eles fizeram.
O qual, o político fará um boicote exatamente para levá-lo à marca da besta, tão
seguro como eu estou em pé aqui (…).
(…) 104 Elias ficou lá encima até que Deus o moveu. Ele não tinha
avivamentos. Ele não tinha avivamentos. Ele não pregava contra ela, ou nada.
Ele só ficou lá encima com Deus sozinho, fora, no deserto, porque ele era
um homem do deserto. Ele foi criado no deserto. Também João foi criado no
deserto.
105
Ele foi ao deserto sozinho com Deus, tirado da igreja depois que deu sua
Mensagem (…).
(…) 107 Mas um dia, Deus o chamou outra vez. Aqui vem ele fora. Escute
com sumo cuidado e atenção agora, e não se zangue comigo. Eu estou dizendo
ASSIM DIZ O SENHOR. Quando ele saiu ‘fora’, o que Deus fez? Ele o enviou
a uma mulher viúva (…).
(…) [112] E o que aconteceu? Quando o resto do mundo estava perecendo e
morrendo de fome, ela e seus filhos e sua casa, todos comiam três comidas boas
ao dia, revelação divina na Palavra. Eu espero que você veja, amigo.
(…) 114 Agora, nós não temos tempo para pegar o resto da história, vocês
sabem, como ele teve que vir com uma declaração forçada a Baal. Ele o fará
um destes dias, você não se inquiete. Quando ele vier caminhando fora desse
deserto, vocês cuidem, observem o que é o que toma lugar”.
O MISTÉRIO DA VINDA DO SENHOR NAS NUVENS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 16 de novembro de 1997
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Agora podemos ver onde nos encontramos neste Último Dia. Nos
encontramos no tempo em que há fome sobre a Terra, como diz o profeta Amós
no capítulo 8, e versículo 11 em diante, “mas não fome de pão (literal), nem
sede de água (literal), mas de ouvir da Palavra de Deus”, de ouvir a Palavra que
sai da boca de Deus.
E as pessoas irão errantes de uma nação a outra nação, irão por diferentes
continentes buscando a Palavra de Deus e não a acharão, exceto no território
onde estiver a boca de Deus, onde estiver o Anjo do Senhor Jesus Cristo. E
dessa boca de Deus, que é a boca de Jesus Cristo, o mensageiro de Jesus Cristo,
sairá a Palavra de Deus, o alimento espiritual para a alma de cada um dos filhos
e filhas de Deus.
O ARREBATAMENTO ESPIRITUAL E O ARREBATAMENTO
LITERAL DA IGREJA DO SENHOR JESUS CRISTO
Dr. William Soto Santiago
Quinta-feira, 19 de novembro de 1998
Piranhas, Goiás, Brasil
Há fome na alma dos seres humanos, há fome espiritual na alma da
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juventude; por isso encontramos que em alguns países uma grande parte
da juventude se desviou e se foi aos vícios, às drogas, e a inúmeras coisas
negativas que afetaram a juventude e, consequentemente, afetaram as famílias
e, consequentemente, afetaram as nações. É que há fome na alma das pessoas.
E como acontece fisicamente quando a pessoa não tem o que comer
sente fome; e se não conseguir o que comer, a pessoa vai se debilitando, vai
adoecendo, e vêm os problemas de saúde à pessoa; e pega qualquer doença e a
pessoa morre ou morre de fraqueza.
E assim acontece com a juventude em todas as nações, como também as
crianças e como também os adultos; assim como necessitamos comida física
para nosso corpo físico, necessitamos comida espiritual para nossa alma. Jesus
Cristo disse: “Nem só de pão viverá o homem, mas de toda Palavra que sai da
boca de Deus”.
Algumas vezes nos ocupamos em alimentar nosso corpo físico, mas nos
esquecemos de alimentar o mais importante, que é nossa alma; e nossa alma
tem que ser bem alimentada com a Palavra de Deus que corresponde ao tempo
em que a pessoa vive.
Uma pessoa no físico não pode dizer: “Eu comi ontem ou eu comi a semana
passada, assim não tenho [preciso] que comer hoje”. Jesus Cristo disse que,
orando, uma das coisas que devíamos pedir era nosso pão de cada dia. Uma
pessoa não diz: “Como eu comi ontem, já não vou comer hoje; eu já comi
ontem, não necessito mais comida”. Não diz assim, o melhor, diz: “Eu comi
ontem, mas isso foi ontem; eu necessito de comida, a comida de hoje”. E assim
se necessita no espiritual também.
Deus nos deu comida espiritual para dias anteriores, para etapas anteriores,
para eras e dispensações anteriores. E para este tempo necessitamos a comida
espiritual da nossa era, do nosso dia espiritual, do Último Dia; e esse Alimento
é a Palavra de Deus prometida para este tempo, a Mensagem da Grande Voz
de Trombeta, que é a Mensagem do Evangelho do Reino, nos revelando todas
estas coisas que em breve devem acontecer.
Sem essa Mensagem a pessoa estará com fome em sua alma, e se debilitará.
Mas quando come o alimento espiritual correspondente ao Último Dia, recebe
fortaleza espiritual para viver e para lutar, e para caminhar sempre em frente
servindo ao nosso amado Senhor Jesus Cristo.
E os vícios da juventude desaparecem, porque os vícios são como os
gérmenes, como essas doenças que as pessoas pegam; e se estiverem fracos, os
colocam de cama, mandam para o hospital. Mas as pessoas, quando se mantêm
bem alimentadas, mantêm bem alto seu nível imunológico, se mantêm em boa
saúde.
E nossa juventude precisa estar em boa saúde; e a saúde espiritual é
indispensável para ter uma juventude sã mentalmente, espiritualmente e
também fisicamente; porque quando a juventude está sã espiritualmente, obtém
uma boa saúde mental, e também obtém uma boa saúde física. Por quê? Porque
o dinheiro que ganha não o investe em vícios, mas que o usa para se alimentar
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