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OS ATOS DO ESPÍRITO SANTO NO MOVIMENTO 
MILENIAL
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 24 de novembro de 1991
Monterrey, Nuevo Leão, México
 Na Dispensação do Reino, sendo a Dispensação do 
Espírito Santo, é a Dispensação onde todo escolhido tem 
a promessa de receber seu corpo teofânico; esse espírito 
teofânico, o qual, para a Dispensação do Reino, tem a 
promessa de ser manifestado em carne humana em cada 
escolhido.
 O espírito teofânico de cada escolhido se encarnará, assim 
como o Espírito Santo se encarnará nesta terceira Dispensação, 
conforme a promessa divina. Sendo a Dispensação do Espírito, 
isso nos dá a promessa, a todo filho de Deus, da encarnação do 
espírito teofânico em cada escolhido.
 Agora, os Atos do Espírito Santo na Dispensação do 
Espírito, serão nada menos que o cumprimento de toda 
promessa que Ele fez para a Dispensação do Reino. Em 
cada ocasião que vejamos uma promessa cumprida pelo 
Senhor, podemos dizer: “Estamos vendo os Atos do 
Espírito Santo nesta terceira Dispensação.”
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AS RECOMPENSAS DO SÉTIMO SELO
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago 
Quarta-feira, 22 de abril de 1998
Monterrey, Novo Leão, México
 E agora, falando do outro cavaleiro, o do cavalo amarelo, 
que começou em Apocalipse, capítulo 6, versículos… Do 
1 em diante, apareceu primeiro em um cavalo branco, 
depois passou e foi mudando de cor seu cavalo: cavalo 
branco, depois cavalo (o quê, Miguel? Negro?) vermelho 
e depois negro, e depois amarelo [Os Selos, pág. 146]:
 “[191]. Esse cavaleiro do cavalo branco esteve na Terra 
todo o tempo; ele mudará de anticristo, e quando fizer, 
será o falso profeta.
 192. Primeiro foi o anticristo, o espírito; depois foi o 
falso profeta; depois, quando o diabo for lançado, se 
encarnara nele. São três etapas: primeiro é um diabo, ou 
seja, o espírito do diabo, depois é o falso profeta: mestre 
de doutrina falsa; depois será o diabo mesmo encarnado. 
Vê você? E ao mesmo tempo que o diabo cai do Céu e 
se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem 
encarnado em um homem.”
 E aí vamos deixar quietinho, porque isto tem muitas 
coisas aí que…, Que eu tratei de mantê-las o mais… 
(vamos dizer) o mais tranquilas possível, essas coisas; 
não alvoroçar muito o… (como dizem?) o formigueiro, 
antes de tempo; mas deixar tudinho quietinho aí. E quando 
chegar o momento, tudo isso que foi profetizado que vai 
acontecer, vai estar sendo visto.
 Vai estar sendo visto manifestado o espírito do anticristo, 
o diabo, vai ser visto encarnado em um homem; e por outro 
lado, vai ser visto o Espírito Santo, Jesus Cristo, o Espírito 
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Santo encarnado em outro homem, o qual será o Anjo do 
Senhor Jesus Cristo.
 E aí pois estarão…, os que no Céu tiveram essa luta, 
estarão aqui na Terra. Essa é a luta de Apocalipse, capítulo 
17, versículos 8 ao 18, onde, vejam vocês … Diz, vamos 
ver [versículo 11]:
 “E a besta que era e já não é, é ela também o oitavo, e 
é dos sete, e vai à perdição.
 E os dez chifres que viste são dez reis, que ainda não 
receberam o reino, mas receberão poder como reis por 
uma hora, juntamente com a besta.
 Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder 
e autoridade à besta.
 Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os 
vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis; 
vencerão os que estão com ele, chamados, e eleitos, e 
fiéis.”
 Agora, vejam vocês, essa batalha que é vista no Céu, 
em Apocalipse 12, depois se materializará aqui na Terra, 
onde estarão…: Por um lado, estará o diabo encarnado em 
um homem, que será o anticristo, o homem de pecado, a 
besta; e por outro lado, estará Cristo encarnado em outro 
homem: em Seu Anjo Mensageiro, no Último Dia; será a 
Palavra encarnada em um homem, ou seja, em Seu Anjo 
Mensageiro.
 E aí haverá uma luta, uma batalha, como houve no Céu. 
E a batalha, a luta, que houve no Céu, depois será a luta 
entre os seres humanos.
 E por trás dessa luta ou batalha estarão hostes de outra 
dimensão manifestadas: da parte do inimigo de Deus estará 
seu exército, o diabo estará com seu exército; mas Cristo 
estará com Seu Exército também. E estarão os Arcanjos 
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Gabriel e Miguel aí, com Seus Exércitos.
 E a vitória é de Cristo: “O Cordeiro os vencerá, porque 
Ele é Rei dos reis e Senhor de senhores.”
 Mas as pessoas vão estar vendo a parte física através 
da qual estarão se manifestando essas hostes celestiais. 
Ou seja, as da parte de Deus, vemos que estarão com o 
ministério de Jesus, Moisés e Elias na Vinda do Filho do 
Homem. E as hostes do mal, o exército do diabo, estará 
onde esteja a manifestação do diabo encarnado em um 
homem, que será o anticristo, a besta; e com ele estará o 
exército do diabo, que se rebelou contra Deus faz milhões 
de anos atrás (vamos dizer “milhões de anos” para pôr aí 
um mais ou menos).
 E agora, podemos ver como a luta aqui estará 
manifestada.
 Durante todas estas eras houve muitas lutas; mas para 
o Reino de Deus ser estabelecido na Terra, esse glorioso 
Reino Milenial de Cristo, haverá uma grande luta. Mas a 
vitória será de Cristo e Suas hostes celestiais; e o Reino de 
Deus será estabelecido neste planeta Terra. E o diabo será 
atado por mil anos, como diz a Escritura em Apocalipse, 
capítulo 20, versículo 1 em diante.
 E então, nós reinaremos com Cristo, nos sentaremos 
em tronos com Ele, e reinaremos com Cristo por mil anos 
e depois por toda a eternidade.
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