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Senhor se levantará do Trono de Intercessão, onde está como Sumo 
Sacerdote segundo a Ordem de Melquisedeque, e tomará o Livro da 
mão	direita	daquele	que	está	sentado	no	Trono	(ou	seja,	de	Deus).
	 Esse	Livro	está	selado,	fechado;	desde	que	Adão	o	perdeu,	ficou	
nas	mãos	de	Deus.	Para	este	tempo	final	é	que	o	Cordeiro	de	Deus,	
Cristo, mudará de Sumo Sacerdote a Rei e a Juiz, e tomará o Livro, 
o abrirá no Céu, o trará para a Terra aberto e o entregará para um 
homem para que o coma e profetize sobre muitos povos, nações e 
línguas.
 E aí é onde Israel vai escutar quem comeu o Livro, profetizando 
sobre muitos povos, nações e línguas. Aí é que se escutará também 
a pregação do dia de vingança do nosso Deus; ou seja, dos juízos 
divinos, das pragas que hão de cair sobre a raça humana; aí é onde 
se cumprirá Isaías, capítulo 61, versículo 2; porque nos dias de Jesus 
Ele veio pregando o ano aceitável do Eterno, que corresponde à 
Dispensação da Graça, onde tivemos uns dois mil anos de pregação 
do Evangelho.
 Assim estamos em um tempo muito importante, onde as profecias 
correspondentes	 para	 este	 tempo	 final,	 que	 estão	 em	 parábolas,	
também nestas festas hebraicas e em outras profecias, se juntaram 
para	se	cumprir	neste	tempo	final;	porque	são	as	profecias	do	Último	
Dia.
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OS GENS DA PALAVRA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 5 de janeiro de 1992
Cayey, Porto Rico
	 Assim	que	podemos	ver	que	para	a	Colheita	se	requer	no	final	
a Chuva Tardia, que é a chuva do ensinamento dos Sete Trovões de 
Apocalipse, capítulo 10. 
 Sem a chuva do ensinamento dos Trovões de Apocalipse, capítulo 
10, nenhuma pessoa poderá receber a fé para ser transformada, 
não poderá receber a fé para ser raptada. E os mortos em Cristo 
não poderão receber a fé para serem ressuscitados sem a chuva do 
ensinamento dos Sete Trovões de Apocalipse, capítulo 10.
	 Mas	 Ele	 prometeu	 que	 para	 o	 fim	 do	 tempo	 os	 Sete	Trovões	
emitiriam suas vozes na Terra; porque encontramos em Apocalipse, 
capítulo 10, que os Sete Trovões emitem suas vozes na Terra. O 
Anjo Forte colocou Seu pé direito no mar e o esquerdo na terra, e 
então clamou como quando ruge um leão, e Sete Trovões emitiram 
suas vozes aqui na Terra.
 João quis escrever, mas foi proibido; porque a Voz dos Sete 
Trovões, essas sete vozes dos Sete Trovões, é a Voz de Cristo 
nos dando a chuva do ensinamento para nos dar a fé para sermos 
transformados e raptados. Por essa causa João não podia escrever 
aquilo que os Sete Trovões estavam falando, porque corresponde à 
Chuva Tardia do ensinamento para a Colheita.
 E com essa Chuva Tardia do ensinamento para a Colheita, cada 
pessoa recebe a fé para ser transformada e raptada. Aí vem todo o 
alimento, todas as vitaminas, para que a Palavra da promessa da 
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transformação dos nossos corpos, e o rapto, e a ressurreição dos 
mortos em Cristo, se realize.
 Assim que podemos ver este grande mistério da chuva do 
ensinamento, podemos ver este grande mistério dos genes da 
Palavra, os quais produziriam conforme o seu gênero.
	 Assim	que	cada	escolhido	neste	tempo	final,	recebendo	a	chuva	
do ensinamento dos Sete Trovões, receberá (conforme as promessas 
divinas	para	o	fim	do	tempo)	toda	promessa	que	Ele	fez	para	Seus	
filhos.	 Toda	 promessa	 será	 materializada	 para	 os	 escolhidos	 que	
estarão recebendo a Chuva Tardia do ensinamento dos Sete Trovões 
de Apocalipse, capítulo 10.
 Assim que tudo é muito simples, mas tem que ser de acordo 
com a ordem divina. Há muitas pessoas que desejam e esperam a 
transformação dos seus corpos e o rapto, mas esqueceram que receber 
a Chuva Tardia do ensinamento dos Sete Trovões, esqueceram 
de receber a Chuva Tardia do ensinamento da Trombeta Final. A 
Trombeta Final é a Mensagem Final, a Mensagem do ensinamento 
dos Sete Trovões para receberem a fé para o rapto, para receberem a 
fé para serem transformadas. 
 Assim que este grande mistério escondido desde a fundação do 
mundo é revelado aos escolhidos pelo Ensinamento Tardio dos Sete 
Trovões, que revelam o grande mistério da Vinda do Senhor como 
Leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, 
em Sua Obra de Reclamação de tudo o que Ele redimiu com Seu 
Sangue precioso.
	 Agora,	para	a	manifestação	ou	abertura	do	Sétimo	Selo	no	fim	
do tempo, que é a Vinda do Senhor, muitas pessoas se levantarão 
contra;	mas	os	escolhidos	reconhecerão	este	grande	mistério	no	fim	
do tempo estando aberto, porque terão a chuva do ensinamento, a 
Chuva Tardia do ensinamento dos Sete Trovões; e os escolhidos 
receberão o benefício da Segunda Vinda do Senhor como reclamador. 
 Agora, o que será daqueles que se levantarem contra e que 
criticarem o que Deus estará fazendo? Eles terão grandes problemas 
com Deus, e eles não poderão receber o que eles desejam; porque 
sem o Ensinamento Tardio dos Sete Trovões ninguém pode conhecer 
o grande mistério do Sétimo Selo, o grande mistério da Segunda 
Vinda do Senhor, conforme está na Escritura. Assim não poderão 
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então receber as bênçãos que Ele tem em Sua Segunda Vinda.
	 (…)	As	bençoes vêm à pessoa quando a pessoa tem esses genes 
da Palavra, estão nele, os recebeu, creu, e foram aspergidos com a 
chuva do ensinamento; para nós: a Chuva do Ensinamento Tardio 
dos Sete Trovões de Apocalipse, que revelam o grande mistério do 
Sétimo Selo, ou seja, o grande mistério da rocha que Moisés feriu, a 
qual e da qual Deus havia dito: “Falarás à rocha.”
 Agora, esse grande mistério do Sétimo Selo, da Segunda Vinda 
de Cristo como Leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos 
senhores, é o grande mistério da rocha que Moisés feriu quando 
tinha que falar.
 Nós não podemos ferir a Rocha, que é Cristo em Sua Segunda 
Vinda como Leão da tribo de Judá, mas uqe fomos chamados para 
receber Sua Água, a Água da vida eterna, da Fonte da Água da Vida, 
que é Cristo, a Rocha.

O PRIMEIRO FEIXE BALANÇADO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 22 de janeiro de 2017
Cayey, Porto Rico
 Estamos nessa era, estamos no tempo do Feixe sendo balançado 
para a bênção de sair à terra prometida, da revelação divina para o 
tempo	final	e	para	receber	a	fé	para	sermos	transformados	e	levados	
com Cristo a Ceia das Bodas do Cordeiro.
 O Feixe balançado, o primeiro Feixe balançado: Jesus Cristo. E 
para	este	tempo	final	haverá	um	Feixe	balançado:	o	Filho	do	Homem	
prometido	para	ser	manifestado	neste	tempo	final.
 Aí está o maior mistério da Bíblia para os seres humanos, o qual 
será a Vinda do Senhor à Sua Igreja e depois ao povo hebreu. Tão 
simples assim. 
	 Mas	para	que	não	haja	imitações	ficou	selado	em	um	mistério	
como virá, quando virá, onde virá, e inúmeras coisas mais; mas que 
virá, porque Deus prometeu.
 E quando se completar o número dos escolhidos de Deus no 
Corpo Místico de Cristo, todos os que estão escritos no Céu, no Livro 
da Vida do Cordeiro, então já terminará o tempo de misericórdia e o 
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