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vai combater? Pois pense coisas boas, coisas positivas. E se você pensar 
coisas positivas, o que acontece? Os pensamentos negativos se vão. Se 
você nas trevas liga uma luz, o que acontece? Pois se vão as trevas. E 
assim são em nossa mente os pensamentos negativos.
 Recorde que a toda pessoa chegam pensamentos maus em algumas 
ocasiões. Não deixe que fiquem aí; porque se ficarem aí, descem à alma 
e farão grande dano. Combata-os do profundo da sua alma: subindo à 
sua mente pensamentos positivos, comece a pensar nas coisas de Deus, 
comece a cantar, e aí se têm que ir todas essas coisas daninhas.
 E agora, vejam vocês como a Luz faz fugir as trevas. E também a 
Escritura diz1: “Resista (a quem?) ao diabo, e (o que acontecerá?) de vós 
fugirá”. Esse é o príncipe das trevas. E resistimos ao diabo com o que? 
Com Cristo em nossa alma e em todo nosso ser, e tem que fugir de nós. Se 
trouxer maus pensamentos, tem que fugir com esses maus pensamentos 
para outro lugar, e com o que for.
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 1347 - “Isso digo eu, no Nome de Jesus Cristo! Não acrescentem 
uma só coisa. Não tirem ou ponham suas próprias ideias nela. Vocês só 
digam o que diz nessas fitas. Vocês só façam exatamente o que o Senhor 
Deus ordenou fazer. Não acrescentem. / Não tirem. Só creiam nele e 
caminhem humildemente diante do Senhor seu Deus, porque estamos nos 
aproximando do momento de entrar à Terra. / Não tomem alguma coisa 
nova. Estão voando por toda parte, e vão vir mais que essas. Mas não 
aceitem estas coisas novas. O Senhor seu Deus declarou o que é verdade. 
/ Nunca comecem ou tratem uma organização. Não tentem edificar sobre 
alguma outra coisa. Mas que permaneçam humildes diante do Senhor seu 
Deus, porque parece como que as portas pudessem abrir-se em breve à terra 
prometida. Então entremos com o verdadeiro canto e regozijo, quando a 
Noiva e Noivo tomarem seu lugar no trono”.
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TODOS SEREMOS PROVADOS PARA SERMOS ADOTADOS - 
VOL. I - Pág. 88
O Criador
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 13 de outubro de 1985
Maturín, Venezuela
 O ser humano não pode se desanimar por nada nesta Terra, porque 
problemas sempre houve; houve problemas no passado, os há no presente 
e sempre há problemas sobre a Terra; mas não olhemos os problemas para 
ter medo, mas para melhor colocar nossa vista nesse Programa do Criador 
e ver qual é a parte que nos corresponde nessa Criação Divina que está 
sendo realizada neste tempo em que vivemos.
 Outros tiveram sua parte no passado, assumiram sua posição correta e 
vieram fazer parte desse programa criativo.
 (…) Assim nesta etapa em que vivemos temos que lutar, temos que 
nos superar, temos que trabalhar, temos que estudar; todas estas coisas 
correspondem à vida terrena nestes corpos terrenos. E não podemos 
nos desanimar enquanto estamos nestes corpos, temos que fazer o que 
corresponde a estes corpos, sem nos desanimar, com a esperança de ter 
o novo corpo, que virá por criação divina, pela Palavra criadora nesse 
Programa do Criador. 
 Não podemos pensar em caminhar para trás, não importa que neste 
planeta Terra as coisas não estejam muito boas. Para o Programa de Deus 
estão tão boas que podemos dizer que é o melhor tempo para o Programa 
Divino do Criador.
 É o tempo que todos os crentes na Bíblia desejaram viver; e a você e 
a mim nos correspondeu sem ter dito: “Eu quero viver no tempo final”. 
Aparecemos aqui na Terra sem saber que iríamos aparecer no tempo 
final; mas o Criador sim sabia, porque é um Programa d’Ele; não é nosso 
programa, é Seu Programa; e somos pessoas privilegiadas em viver neste 
planeta Terra em um tempo tão importante no Programa Divino.
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 1370 - “Vejam aquelas pessoas que saíram sob a profecia de Moisés, 
saíram daquela organização, e saíram de tudo, sob a profecia, e viu as 
grandes obras e maravilhas e coisas como essa, e subiu à fronteira para 
entrar. / Agora, Israel era interdenominacional. Não tinha terra, não tinha 
lar. Ia para um lar. Nós não temos igreja. Nós não somos… Nós vamos 
a uma Igreja, a Igreja do Primogênito, a Igreja que está em Glória; não 
a igreja que está na Terra por um homem. A Igreja que está em Glória, 
os chamados fora, predestinados a Vida Eterna, veem? Indo ao seu lar. E 
quando eles subiram ao lugar para atravessar, eles duvidaram da Palavra! E 
regressaram. Depois que Josué e Calebe e eles tinham cruzado e trouxeram 
de volta um cacho de uvas para provar que a terra estava ali, a promessa da 
Palavra de Deus: ‘É uma terra boa, de leite e mel’. E o trouxeram de volta 
a este lado para provar a eles. E eles saborearam dele, e disseram: ‘Oh! 
Oh! Entretanto, não podemos fazê-lo’. O que aconteceu? Eles pereceram 
no deserto. ficaram ali mesmo e se organizaram e morreram cada um deles. 
Mas os que atravessaram e trouxeram de volta, Josué e Calebe; Moisés; 
foram transladados”.
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Todos seremos provados
Dr. William Soto Santiago
Quarta-feira, 22 de julho de 1998
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Antofagasta, Chile
 (…) E até no trabalho que nós fazemos somos provados. Não pode 
haver egoísmo, mas amor divino, em nossa alma, para nosso amado 
Senhor Jesus Cristo.
 Depois da salvação, o maior privilégio que temos no Corpo Místico de 
Cristo é trabalhar em Sua Obra. Esse é um privilégio que cada um vocês 
têm e eu também.
 Cada um se ocupe tanto da sua salvação como do seu trabalho no Senhor; 
porque todos somos provados. TODOS SEREMOS PROVADOS, diz 
nosso tema desta ocasião.
 E na trajetória em nossa vida terrena, recordem, estamos sendo (o 
que?) provados.
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 Não percam de vista que todos estamos sendo provados como 
indivíduos na trajetória da nossa vida terrena no Corpo Místico do Senhor 
Jesus Cristo. Todo ser humano está sendo provado.
 E agora, damos graças a Cristo por saber que estamos sendo provados, 
o qual nos ajuda para sermos diligentes e expressar nosso amor a Cristo, 
até trabalhando em Sua Obra, que é uma das formas nas quais e através das 
quais - da qual expressamos nosso amor a Ele.
 Não é somente dizer: “Eu amo a Cristo”. Se o amarmos, então 
trabalhemos por Ele em Sua Obra.
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Rompendo as barreiras da ignorância
Dr. William Soto Santiago
Segunda-feira, 18 de maio de 1998
Cidade da Guatemala, Guatemala
 E agora, se alguém, pois tem problemas de saúde: Deus é nosso 
Curador. Se a pessoa pode crer o que diz a Escritura: Ele levou nossas 
enfermidades assim como levou nossos pecados também… Assim como 
você, ao receber Cristo como seu Salvador, recebe (o que?) salvação; e 
quando você aceita Cristo também como Curador, pois você obtém (o 
que?) saúde do corpo.
 Agora, você tem que crer isso no profundo da sua alma. Quando você 
leva essa Verdade Divina, essa Luz Divina até sua alma, até o subconsciente, 
o baixa [coloca] lá em sua alma: isso tem que se materializar em você, 
assim como se materializa em você a salvação de Cristo, porque você creu 
lá no profundo da sua alma.
 E assim são todas as bênçãos, todas as promessas divinas que Cristo 
fez; que Deus fez para Seus filhos, tanto as bênçãos do Antigo Testamento 
como as do Novo Testamento. É preciso crê-las, levá-las lá no profundo da 
alma; e mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, permanecer crendo.
 Por exemplo, uma pessoa ao crer em Cristo como seu Salvador, 
quando vêm difíceis momentos à sua vida e provas à sua vida, a pessoa 
em sua alma permanece crendo que mesmo que tiver problemas Cristo o 
salvou, e algum dia terá um corpo novo e viverá por toda a eternidade.
 Não importam os problemas que surgirem em sua vida terrena, a 
pessoa em sua alma crê que é impossível toda coisa negativa que lhe pode 
chegar de momento a sua mente; mas não pode chegar a sua alma, porque 
a rejeita com algo positivo; com o positivo você combate o negativo.
 Quando pensamentos negativos, maus, venham a sua mente, como os 
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