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da Judeia, e depois foi levado ao Egito, e depois levado 
a Nazaré; e assim ia passando o tempo e o menino Jesus 
ia crescendo; se tornou um jovem, depois se tornou uma 
pessoa adulta; e veio se abrir esse mistério ao público 
quando já tinha Jesus quase 30 anos.
 E aí começou Jesus pregar, e João Batista o apresentou 
como o Messias que viria, e aí se abriu esse mistério, 
mesmo que nem todas as pessoas entenderam. Ou seja, que 
houve quase trinta anos de silêncio quanto ao mistério da 
Primeira Vinda de Cristo; mas depois foi aberto ao público 
esse mistério, sob o ministério do Messias, de Jesus Cristo.
 E agora nos fala do Sétimo Selo, que é a Segunda Vinda 
de Cristo, que será um mistério por completo seu começo.
 “165. no domingo passado, faz uma semana…”
 Vejam, aqui havia dito:
 “… todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. 
Estamos no tempo do fim  — a abertura do Sétimo Selo”.
 Ou seja, que para esse tempo, o Sétimo Selo tinha que 
estar na Terra, mesmo que fosse um segredo completamente 
para as pessoas.
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LIVRO DOS SELOS
Deus em simplicidade - Pág. 33
 119. Agora, foi tão simples a vinda deste Messias. Por 
quatro mil anos todos os profetas falaram d’Ele; Davi 
cantou d’Ele e todos assim através das eras. Mas quando 
veio, as pessoas já tinham sua ideia formada do que faria 
e como o faria; já tinham tudo explicado e desenhado em 
seus rolos, etc., de modo que quando veio nessa forma 
tão simples, colocou a perder toda sua teologia e não 
souberam.
 120. Ele veio segundo a Palavra. Você crê que Deus disse 
aos profetas que o Messias viria em uma certa maneira? 
Lástima que não tenhamos como uma hora mais para 
explicar como foi, mas a maioria, sabemos como foi: Como 
foi que Deus disse que viria, e a profecia de Miquéias 5:2, 
e as demais profecias do que faria e como faria. Entretanto, 
foi tão simples que os grandes homens inteligentes se 
achavam em tanto enredo que não o reconheceram. 
Mas você bem sabe que Jesus Cristo não veio contrário 
à Palavra, Ele veio segundo a Palavra mas contrário as 
suas interpretações. Vê você? Ele ensinou coisas que eram 
contrárias à educação eclesiástica que tinham sobre Ele.
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O NASCIMENTO DE CRISTO, A PALAVRA 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 13 de dezembro de 1992 
Villahermosa, Tabasco, México
 Mas vejam vocês, para que se cumpra a Escritura 
acontecem inúmeros eventos entre os seres humanos, que 
fazem com que — se queira ou não se queira — se cumpra 
a Escritura.
 Quantas jovens de Belém diziam: “Tem que ser em uma 
de nós”. Mas vejam vocês, estava uma que era de Belém, 
mas estava por Nazaré; e as de Belém, todas talvez diziam: 
“Tem que ser em uma de nós”. E todos os pais diziam: 
“Quem sabe… Vamos orar a Deus porque em alguma das 
nossas filhas vai se cumprir esta promessa. Assim,  não 
vão viver fora de Belém”. 
 Mas vejam vocês, não se sabe por que motivos, na que 
tinha que se cumprir estava vivendo por Nazaré. Não se 
sabe se foi quando ela já estava viva, que se mudaram para 
Nazaré seus pais, ou se foi seu avô ou bisavô os que se 
mudaram para lá; mas ela era de Belém, era desse lugar. 
Assim que, por isso vemos, como que ela também nasceu 
em Belém, e José em Belém, e depois se foram; porque 
tinham que se registrar no local onde estavam registrados.
 Mas vejam vocês, não importa onde vá um filho de Deus: 
quando chega o tempo para cumprir uma promessa divina 
nessa pessoa e Deus assinalou um local em específico, 
essa pessoa chega a esse lugar sem saber por que chegou.
 (…) Agora, Belém, a Casa do Pão de Deus, representa 
o Corpo Místico do Senhor Jesus Cristo, que é Sua Igreja, 
que é Seu Templo espiritual; porque Sua Igreja, Sua Noiva, 
Sua Esposa, a Esposa de Cristo, é a Casa, o pão espiritual 
de Deus, é a Casa de toda Palavra que sai da boca de Deus 
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para o povo.
 E Belém, representando esse Corpo Místico de crentes, 
encontramos que tem grandes promessas para que nasça a 
Palavra profética do fim do tempo, para que nasça a Palavra 
em carne humana, e se cumpra cada promessa relacionada 
à Vinda da Palavra encarnada.
 Belém é um lugar muito importante, mesmo que 
pequeno; porque de Belém sairia um Governador, que 
governaria o povo hebreu, o Rei de Israel, da mesma Casa 
de Davi. Ao nascer ali obteve todos esses direitos, os quais 
no fim do tempo usará.
 Agora, Maria representa também o Corpo Místico do 
Senhor Jesus Cristo, a Noiva-Esposa do Senhor Jesus 
Cristo, onde pela Palavra de um Anjo é colocada essa 
Palavra, para que nasça desse Corpo Místico de crentes o 
cumprimento da Palavra, para que se faça carne a promessa 
do Sétimo Selo, que é a Vinda do Senhor, para que se 
converta em uma realidade toda promessa relacionada 
com a Vinda do Senhor e Sua Obra no fim do tempo.

O DESPERTAMENTO ESPIRITUAL DO ÚLTIMO 
DIA DA IGREJA DO SENHOR JESUS CRISTO
(Reunião de ministros e colaboradores)
Dr. William Soto Santiago 
Sexta-feira, 19 de fevereiro de 1999
Trujillo, La Liberdad, Peru
 Agora, a abertura do Sétimo Selo, quanto ao seu 
cumprimento, pois começa a se cumprir em forma secreta 
e simples; e ninguém entende nem sabe nada, mas está se 
cumprindo nessa etapa o Sétimo Selo, Sua Vinda. Como 
esteve se cumprindo Sua Primeira Vinda nessa etapa de 
nove meses no ventre de Maria; e depois nasceu em Belém 
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