eles, comeu com eles, e mostrou que era Ele; mesmo
que não o conheciam, porque na ressurreição o corpo é
glorificado e, consequentemente, jovem, que representará
de 18 a 21 anos de idade.
Não conhecer Jesus, que tinha estado com eles por três
anos e meio, significa que em Sua aparência houve uma
mudança.
É como quem te conhece você: quando você for
transformado e o vir, e você disser: “Sou eu”; ou você o
vir, não vai reconhecer, não vai ou saber que é você. E se
você diz: “Sou eu, Fulano de Tal”, também não vai crer
até que você fale de algumas coisas que ele já conheça
que você sabe dele ou que você disse a ele; e então poderá
entender um pouquinho.
Se os discípulos do Senhor Jesus Cristo não o
conheciam quando ressuscitou, muito menos conhecerão
você quando for transformado, e os mortos crentes em
Cristo que morreram, quando ressuscitarem. Mas nós
conheceremos os do nosso tempo que partiram, quando
ressuscitarem e apareçam a nós e falem conosco.
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1002 - “A mulher que vive nesta condição mundana,
enquanto vive já está morta. E se ela rejeitar a
misericórdia, pode cruzar a linha de separação; e então
já não haverá lugar para ela. Então, onde estará com seus
olhos pintados e seu cabelo cortado? É que ela cruzou
a linha e não há maneira de voltar. E tem que haver um
ministério que pregue. Mas recordem, para esse tempo
tudo já terá cessado. É uma coisa horrenda! Haverá um
ministério que mostrará grandes maravilhas, Joel assim o
disse. Mas não haverá tempo para a redenção. Tudo então
é terminado, porque o Cordeiro já terá tomado seu Livro
e a redenção terá cessado. Jesus pregou e foi rejeitado;
depois prosseguiu para aqueles que estavam encarcerados
e não podiam se arrepender; já não havia tempo para a
salvação. Esse mesmo ministério terá que se repetir! Que
tal se isso pudesse ser a Terceira Etapa, aos que estão
perdidos eternamente? Que tal se assim fosse? Tomara
que não seja. Mas se for? Pense bem por um momento!
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Que tal se assim é? Deus não o permita; eu tenho filhos…
Mas sim parece estar muito perto”.

CRISTO, A LUZ
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 11 de março de 2012
Cayey, Porto Rico
E agora, na página 118 deste livro de Citações,
parágrafo 1054, diz:
1054 - “Quando esta perseguição vier, não te assuste;

há uma luz que diz que levará Seus filhos. Ela não passará
pela tribulação. Ela nunca o fará. Ele disse que ela não,
ela será levantada (ou seja, Ela: a Igreja do Senhor Jesus
Cristo)”.
Quando vier a perseguição, esse aperto, será um sinal
de que nosso tempo para partir já chegou; e durante esse
tempo de perseguição será que a ressurreição dos mortos
em Cristo ocorrerá e que também nossa transformação
ocorrerá.
Mas para esse tempo a manifestação plena de Deus
por meio de Cristo, o Anjo do Pacto, estará em Sua Igreja;
e o que vimos em parte no reverendo William Branham,
essa manifestação poderosa de Deus por meio do Espírito
Santo nele, será sem limites na Igreja do Senhor Jesus
Cristo nesse tempo que estará passando por um aperto;
não pela grande tribulação, por um aperto que virá.
Esse tempo de alguma forma vai surgir. Portanto, tenha
seus olhos bem abertos e não tropece na Palavra de Deus,
não tropece nas promessas divinas, mas se mantenha firme
crendo; porque sob essa etapa de aperto e perseguição os
mortos em Cristo vão ressuscitar em corpos eternos, os
que vivemos vamos ser transformados, e depois de uma
manifestação aí de certo tempo, já estreando os corpos
novos, depois iremos à Ceia das Bodas do Cordeiro com
Cristo, ao Céu.
Recordem que quando Cristo ressuscitou esteve
com Seus discípulos 40 dias aparecendo em diferentes
ocasiões a eles. Mesmo que antes, quando ressuscitou,
imediatamente subiu ao Céu, se apresentou e apresentou
o Sacrifício e Seu Sangue ante Deus, no Trono de
Intercessão, no Propiciatório, o Trono de Deus.
E depois apareceu aos Seus discípulos, e falou com
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1006 - “A primeira foi a cura dos doentes; a segunda
foi a profecia que saiu e o conhecimento dos segredos,
dos pensamentos, a Palavra mesma manifestada; o qual é
tremendo. Mas recordem, o sétimo é o final. Poderia este
ser a última Etapa? Este seria o final. Poderia ser? Pense!
Pense em onde está. O sete sempre é o final. São três
Etapas. O ministério de Jesus foi em três Etapas. Primeiro
foi a cura dos doentes; a segunda foi a condenação das
organizações e o profetizar do que tinham feito, o que
era e o que estava por vir. Assim fez, não é verdade? Mas
Sua terceira etapa foi quando pregou aos perdidos que
não podiam ser salvos jamais. Depois vemos Sodoma e
Gomorra; Jesus mencionou ambos os exemplos quando
disse: ‘antes da Vinda do Filho do Homem será como nos
dias de Noé; será como nos dias de Sodoma’. Ele se referiu
a Noé! Teve três Etapas. A terceira foi aos perdidos depois
que a porta foi fechada”.

