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Evangelho do Reino, para todos os filhos de Deus. E será o Espírito Santo 
nele soando a Trombeta Final ou Grande Voz de Trombeta; porque será 
ungido pelo Espírito Santo para esse ministério.
 Por isso é que em Apocalipse, capítulo 15, aparecem as virgens 
insensatas ou virgens fátuas, e elas dizem [verso 3]: 
 “Grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso! 
Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos”.
 Como o reconhecem? Como Rei dos Santos, como Rei dos reis e Senhor 
dos senhores. Esse é o tempo em que as virgens fátuas se darão conta da 
revelação de Jesus Cristo em Sua Igreja no Último Dia. Mas quando elas 
despertarem à realidade, já será muito tarde para serem preparadas para a 
transformação de seus corpos, já terão entrado as virgens prudentes, como 
diz São Mateus, como diz nosso amado Senhor Jesus Cristo em São Mateus, 
capítulo 25 e verso 10 em diante, diz: 
 “Mas enquanto elas foram comprar...”.
 Comprar o que? Azeite. Ou seja, enquanto elas foram procurando o 
Espírito Santo nos lugares e com as pessoas que diziam que podiam dar o 
Espírito Santo, orar por eles para receber o Espírito Santo; enquanto elas 
foram buscar azeite, a buscar o Espírito Santo: “…veio o marido…”; ou seja, 
se cumpriu a Segunda Vinda de Cristo. Mas elas não estavam pressentem; 
estavam buscando por outro lado o azeite, o Espírito Santo; e não estavam 
onde Ele cumpriu Sua Vinda.
 E enquanto elas foram comprar azeite, a comprar:
 “… veio o marido; e as que estavam preparadas (ou seja, o Espírito 
Santo) entraram com ele às Bodas; e se fechou a porta”.
 O que são umas bodas? É a união de dois seres que se amam. E aí, na 
união de dois seres que se amam, ambos devem ser uma só carne. E com a 
Vinda de Cristo, as Bodas do Cordeiro se realizam na Terra.
 As Bodas do Cordeiro é a união de Cristo com Sua Igreja. E toda coisa 
que Cristo tem que fazer na Terra, por quanto ambos são uma só carne, Ele 
o faz por meio de Sua Igreja, onde terá Seu ministério final; pois o Anjo do 
Senhor Jesus Cristo, que é o último profeta dispensacional, será um membro 
do Corpo Místico de Jesus Cristo, ungido com o Espírito Santo, através do 
qual Jesus Cristo estará nos dando Sua Mensagem Final.
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Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 19 de maio de 1996
(Segunda atividade)
Monterrey, México
(Tomo 53)
 A Igreja do Senhor Jesus Cristo no Último Dia é a reprodução do 
primeiro Grão de Trigo que caiu em terra; pois a Igreja do Senhor Jesus 
Cristo é a reprodução de Jesus Cristo. Esteve passando por diferentes etapas 
e foi um mistério a Igreja do Senhor Jesus Cristo; pois encontramos que 
no cristianismo houve trigo e houve joio: filhos de Deus e filhos do mal, 
do diabo. Mas no Último Dia, Cristo disse que Ele, por meio do ministério 
dos Seus Anjos, realizará uma separação: e lançará o joio, os filhos do mal, 
no forno de fogo, na grande tribulação, onde serão queimados, e o trigo 
o recolherá no Último Dia por meio do ministério dos Seus Anjos, e os 
colocará no Celeiro de Deus; por isso é que no Último Dia são chamados 
e juntados os escolhidos de Deus na Era da Pedra Angular, para em breve 
serem transformados e raptados. 
 Estamos recebendo a luz do Sol para amadurecer, e chegar à estatura 
de um homem perfeito, para chegar ao amadurecimento, e ser a imagem 
e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Grão de Trigo que 
caiu em terra. Todos nós somos filhos e filhas de Deus, Grãos de Trigo, que 
estamos recebendo a luz do Sol de Justiça, a luz do Sol nascente no Último 
Dia, para amadurecer, e assim sermos transformados neste Último Dia.

O QUE OUTROS DESEJARAM VER E OUVIR
Dr. William Soto Santiago 
Segunda-feira, 26 de fevereiro de 1996 
Santiago do Chile, Chile
(Tomo 55)
 E no espiritual tem que se ter o Testemunho de Jesus Cristo 
correspondente para sua era para estar na corrida; de outra forma está 
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correndo em vão, não conta para receber o prêmio lá na meta. 
 Agora, os que pegaram o cetro na metade, vão chegando onde estão 
os últimos que correrão a última parte, e aí se entrelaçam, entregam-lhe o 
cetro; e nesse entrelace vocês veem, não cinco pessoas correndo, mas dez. 
Sempre nos entrelace se vê o grupo que está terminando correndo, e se vê 
o grupo que começou, o qual é quem toma mais velocidade. Isto o disse o 
profeta João Batista na seguinte forma: “Corresponde a Ele crescer e a mim 
minguar”1.
 Em uma corrida diriam os que já terminaram, ou estão terminando: “A 
este corresponde correr mais que a mim; me corresponde ir reduzindo já a 
corrida, porque eu já entreguei o testemunho, o cetro, o bastão”. A corrida 
de quem já terminou, mesmo que aparentemente se vê que vai correndo 
ainda, mas sem cetro não conta. Quando terminou a corrida desse? Quando 
entregou o cetro, aí terminou. 
 Agora, encontramos que um grande profeta de Deus disse: “Senhor, 
que quando terminar meu tempo e me chegarem as ondas, que eu possa 
entregar esta espada a outro que seja fiel”. E quando terminou seu tempo, 
e as ondas lhe chegaram, e lhe correspondeu passar ao outro lado do rio, 
através da morte física, e passou ao outro lado, ao Paraíso, até aí contou a 
corrida; e daí em diante, outro tomaria a Espada para continuar em frente 
Jesus Cristo a Obra correspondente ao Último Dia no Corpo Místico de 
Jesus Cristo.
 (…) Agora, eles receberam as primícias do Espírito no Dia de Pentecostes 
e do Dia de Pentecostes para cá; mas agora temos a promessa da plenitude 
do Espírito Santo para o Último Dia, para assim sermos transformados e 
raptados, e termos um corpo eterno. Com a plenitude do Espírito de Deus é 
que obteremos nossa transformação e o rapto que Ele prometeu. 
 E para isso é que a Segunda Vinda de Cristo como o Leão da tribo 
de Judá está prometida na Escritura. Mas primeiro tem que cumprir o 
ministério de Cristo como Leão da tribo de Judá, Sua Obra de Reclamação 
no Último Dia; esse ministério que não sabemos quantos anos necessita 
para completar seu trabalho ministerial aqui na Terra no meio da Igreja do 
Senhor Jesus Cristo.
 Mas em breve, no final desse ministério, no final do Sétimo Selo, virá a 
plenitude e virá a transformação a todos nós. E depois estaremos aqui de 30 
a 40 dias: Os mortos em Cristo já terão ressuscitado, estarão conosco de 30 
a 40 dias aqui na Terra, como Cristo esteve com os Santos que ressuscitaram 
com Ele, esteve 40 dias aqui na Terra, aparecendo aos Seus discípulos; e os 
Santos, diz que apareceram a muitos na cidade.
 Depois Cristo subiu com eles, e no dia 40 se foi; 40 dias depois de 
ressuscitado. E depois, dez dias depois de subir ao céu, veio o Espírito 
1  São João 3:30
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Santo sobre 120 pessoas. 
 Assim podemos ver que para tudo há tempo no Programa de Deus; 
o importante é, em cada era e em cada dispensação, ver e escutar o que 
desejaram ver e escutar os que viveram em outras eras e outras dispensações; 
ou seja ver o cumprimento do que Deus prometeu para essa era ou para essa 
dispensação, vê-lo completo em carne humana, no mensageiro enviado de 
Deus para essa era ou para essa dispensação. Aí está a bem-aventurança; 
porque aí é onde estarão vendo o Espírito de Cristo realizando a Obra 
correspondente a essa era ou a essa dispensação.

O TEMPO PARA O RECOLHIMENTO DO TRIGO
E A QUEIMA DA PALHA E DO JOIO
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 7 de junho de 1996 
Cayey, Porto Rico
 E quando chegaram as virgens fátuas ou insensatas, a porta já estava 
fechada; bateram à porta…; não dizem que encontraram azeite, elas não 
disseram: “Já encontramos azeite, já nossos lâmpadas estão acesas”, 
nenhuma dessas coisas; porque já não havia oportunidade (para elas) de 
receber azeite em suas lâmpadas. E as que tinham azeite em suas lâmpadas, 
ou seja, os que tinham nascido de novo da Água e do Espírito: tinham 
entrado com Cristo às Bodas, e a porta se fechou.
 Isto mostra que haverá um momento na história do cristianismo, onde 
haverá desespero; porque muitos desejarão entrar nas Bodas do Cordeiro 
para assim ter o novo corpo, o corpo eterno, ser transformados e em breve 
ser raptados. Mas não todo o cristianismo professante será transformado e 
raptado, mas os que estão representados nas virgens prudentes, os quais são 
aqueles que terão recebido a Cristo como seu Salvador e terão nascido de 
novo da Água e do Espírito; e, consequentemente, estarão dentro do Reino 
de Deus como membros do Corpo Místico de Jesus Cristo.

A REVELAÇÃO DE JESUS CRISTO EM SUA IGREJA
NO ÚLTIMO DIA
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 19 de maio de 1996 
Monterrey, Novo Leão, México
(Tomo 53)
 E as virgens insensatas estarão também sob o ministério deste Anjo no 
Último Dia. E não somente as virgens insensatas, mas as virgens prudentes 
também. Porque este é o Anjo Mensageiro que vem com o Selo do Deus 
vivo, com o Espírito Santo no Último Dia, soando a Mensagem Final; 
vem com a Mensagem da Grande Voz de Trombeta, com a Mensagem do 
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