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também era profeta, e é profeta, porque está vivo no Paraíso): “Toma 
o Livrinho, peça o Livrinho ao Anjo que está em pé sobre o mar e 
sobre a terra.” E pede e diz: “E come-o.”
 Um livro que se pode comer: a Palavra do Senhor; porque “não 
só de pão viverá o homem, mas de toda Palavra que sai da boca de 
Deus.”
 Assim como vamos à escola e à universidade e nos dão o 
ensinamento do conteúdo escrito nos diferentes livros, e em termos 
espirituais comemos todo esse ensinamento, comemos todo o 
conteúdo que está nesses livros, e em seguida as provas vêm no 
tempo correspondente. 
 De acordo com isso que você comeu, que aprendeu em termos 
espirituais, é que depois você vai atuar, ou como engenheiro ou 
engenheira, como advogado ou advogada, como médico, como 
doutora ou como o que for; e, consequentemente, disso depois você 
falará aos seus clientes, aos seus pacientes.
 Assim é também este Livrinho que Cristo, o Anjo Forte que 
desce do Céu, toma no Céu; o qual estava fechado. Abriu-o no Céu, 
e em seguida o traz aberto à Terra e o entrega a um homem, que está 
representado em João o apóstolo.
 E assim como João o comeu, o comerá o homem, mensageiro 
final que Deus tenha em Sua Igreja no Último Dia; e terá a ordem de 
profetizar sobre muitos povos, nações, línguas e reis.
 E em Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 ao 14, encontramos 
aí o ministério que profetiza sobre muitos povos, nações e línguas, 
que é o ministério das Duas Oliveiras, o ministério de Moisés e Elias 
repetindo-se no Último Dia. Tudo será simples.
 Portanto, o ministério de Moisés e Elias para os judeus trará a 
revelação divina que corresponde receber no Último Dia. E a Igreja 
do Senhor Jesus Cristo receberá a revelação da Vinda do Senhor, a 
que lhe dará a fé para os crentes em Cristo serem transformados, e 
levados com Cristo a Ceia das Bodas do Cordeiro.
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 Portanto, no Último Dia, na Vinda do Senhor, o que estaremos 
vendo será tudo o que vimos nos diferentes mensageiros, diferentes 
profetas, manifestado no Último Dia na Vinda do Senhor, o qual 
virá como Leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos 
senhores, em Sua Obra de Reclamação, para dar a fé à Sua Igreja para 
ser transformada e levada com Ele a Ceia das Bodas do Cordeiro.
 O mistério do Sétimo Selo é o mistério da Vinda de Cristo no 
Último Dia, no tempo final; portanto, o evento mais importante será 
a Vinda do Senhor. E essa é a única esperança que tem a Igreja do 
Senhor Jesus Cristo: a Segunda Vinda de Cristo, que será para a 
ressurreição dos mortos que vêm com Ele, ressuscitá-los em corpos 
eternos, e para a transformação dos que estivermos vivos; portanto, 
Cristo é a única esperança para os crentes em Cristo.
 Para o mundo não há esperança. Os juízos da grande tribulação 
é o que estará se manifestando nesses últimos três anos e meio das 
setenta semanas do profeta Daniel.
 Portanto, é importante que entendamos em que tempo estamos 
vivendo.
 Quando uma pessoa vai para uma cidade que não conhece, tem 
que estar atento aos sinais de trânsito, aos sinais que indicam para 
onde é a cidade; e se seguir esses sinais, chegará à cidade; se não 
seguir esses sinais, não chegará a essa cidade que quer chegar e que 
ele não conhece.
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 E se seguirmos os sinais que Cristo disse que estariam sendo 
manifestadas, chegaremos à meta de ver e receber Cristo em Sua 
Segunda Vinda, e receber nossa transformação e ir com Cristo a 
Ceia das Bodas do Cordeiro, e ir à Cidade Divina, à Cidade de Deus 
no Céu. Temos que reconhecer os sinais que nos dirigem à Cidade 
de Deus.
 Já estivemos vendo os sinais do fim do tempo, os quais estão 
manifestadas. E o mais importante de todos será a aparição de um 
profeta na Terra, a aparição das Duas Oliveiras, os ministérios de 
Moisés e Elias para os judeus, e a Vinda do Senhor para os crentes 
em Cristo.
 Portanto, estejamos atentos aos sinais do fim do tempo, para que 
quando se abrir o Sétimo Selo para a Igreja, e se abra o Sexto Selo 
para os judeus…; o qual, o Sexto Selo é o mesmo que o Sétimo 
Selo para a Igreja. O Sexto Selo para os judeus é ou são as Duas 
Oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias se repetindo no tempo 
final.
 (…) Vejam vocês, depois da abertura do Sétimo Selo encontramos 
um terremoto, e também com a abertura do Sexto Selo encontramos 
um terremoto. Será o mesmo terremoto ou serão dois terremotos? 
Isso se verá conforme Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 ao 19.
 Portanto, para a ressurreição dos mortos em Cristo haverá um 
terremoto, e isso é na Vinda do Senhor.
 Antes temos que ver os sinais que nos indicam que estamos no 
tempo do fim. Em São Lucas, capítulo 21, Cristo disse que quando 
virmos estas coisas acontecerem, levantemos nossas cabeças 
porque nossa redenção está perto; ou seja, nossa transformação, 
que é a redenção do corpo, onde obteremos o corpo eterno, corpo 
glorificado, isso será a redenção do corpo.
 Já estivemos vendo por algum tempo os sinais que indicam o 
tempo do fim; portanto, estejamos preparados para o que vem da 
parte de Deus, a bênção que vem para a Igreja do Senhor Jesus 
Cristo antes que comece a grande tribulação.
 Não vamos passar pela grande tribulação, antes vamos ser 
transformados, para receber o Senhor no ar e estar sempre com Ele, 
ir com Ele a Ceia das Bodas do Cordeiro. 
 Portanto, consolai-vos nestas palavras uns aos outros. Sabemos 
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que passamos por etapas difíceis aqui na Terra, mas são palavras de 
consolo saber que na Vinda do Senhor os mortos crentes n’Ele vão 
ser ressuscitados em corpos eternos, e os que vivemos vamos ser 
transformados, e vamos ser levados com Cristo a Ceia das Bodas do 
Cordeiro.
 Portanto, temos que — sob o ensinamento da Palavra de Deus 
prometida para este tempo — amadurecer como trigo, para sermos 
transformados e levados com Cristo a Ceia das Bodas do Cordeiro.

TEMOR REVERENCIAL
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 26 de janeiro de 2014
Lima, Peru
 Portanto, sendo essa a forma de Deus falar ao Seu povo, nos 
mantenhamos firmes escutando a Voz de Cristo, a Voz de Deus, em 
e desde Seu Monte Santo, Seu Templo espiritual, Sua Igreja.
 Não vai falar em e desde outro lugar. Por isso o mensageiro 
para cada tempo sempre foi parte do Corpo Místico de Cristo sob 
o Novo Pacto. E assim como Moisés esteve com Seu povo e subiu 
ao monte Sinai, ao monte de Deus, assim subirá cada mensageiro 
na era que lhe corresponde viver: sobe ao Monte de Deus, à Igreja 
do Senhor Jesus Cristo, que é o Monte Santo, porque foi santificado 
pelo Espírito Santo.
 Toda manifestação de Deus, desde o dia de Pentecostes para cá, 
foi no Monte Santo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual está 
coberta com o Sangue do Senhor Jesus Cristo. E a manifestação 
final de Deus antes do rapto e antes de começar a grande tribulação 
será no Monte de Deus, o Templo de Deus, que é a Igreja do Senhor 
Jesus Cristo porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo é o Templo 
espiritual, que representa o Templo celestial de Deus.
 Portanto, escutemos a Voz de Deus no nosso tempo com temor 
reverencial. Saibamos que é aí onde Ele falará como Leão da tribo de 
Judá e Sete Trovões emitirão Suas vozes; e essa Voz será o conteúdo 
desse Livrinho aberto. 
 Quando alguém vem com um livro, ou algo escrito, é para 
revela-lo ao público; e Cristo vem com o Livrinho aberto na Sua 
mão, o Livro da Vida do Cordeiro, e diz ao apóstolo São João (que 
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