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 Mas temos aqui o quarto grupo4:
 “mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende 
a palavra (os demais a escutaram mas não a entenderam); e dá fruto 
(para poder dar fruto é preciso ouvir e entender a Palavra; os demais 
a escutaram e não deram fruto); e um produz cem, outro sessenta, e 
outro trinta”.

LIVRO DE ROMANOS 8:22-23
Pág. 142
Aproveitando bem o tempo
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 28 de setembro de 2002
Via Telefónica desde o Cayey, Porto Rico,
à La Trilha, São Felipe, Venezuela
 Portanto, aproveitemos bem o tempo em que estamos vivendo; é 
o tempo mais glorioso de todos os tempos para os crentes em Cristo, 
mesmo que para o mundo é o tempo mais difícil, é o pior tempo de 
todos os tempos; pois há guerras, há problemas em todas as nações, 
há também terremotos, maremotos, há tremores, há tormentas, há 
pragas, há enfermidades, problemas por todos os lugares; mas para 
o Reino de Cristo é o tempo mais glorioso.
 Portanto, aproveitemos bem o tempo no Reino de Jesus Cristo 
nosso Salvador, levando a Mensagem por todos os lugares, para que 
Cristo complete Sua Igreja e então realize a Obra de Reclamação, e 
ressuscite os mortos crentes n’Ele, e nos transforme os que vivemos.
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LIVRO DO APERTO
Pág. 98
A Grande Revelação
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 15 de julho de 1979
Cayey, Porto Rico
 Assim seguiremos em frente trabalhando na Obra, fazendo 
tudo de acordo ao plano de Deus, de acordo aos planos de Deus, 
para que Deus seja glorificado em tudo; e não daremos ouvido ao 
que o mundo possa dizer, ao que o diabo possa dizer, ao que os 
falsos ungidos possam dizer, não prestaremos atenção neles, nem os 
escutaremos (para não perder tempo), mas que estamos tão ocupados 
que não sabemos nem o que eles estejam falando, porque estamos 
tão ocupados ouvindo o que Deus está falando que não podemos 
perder tempo em outra coisa.
 Assim que este não é tempo para perdê-lo mas para aproveitá-lo 
nas coisas que Deus tem para esta hora. Aproveitando bem o tempo 
porque os dias nesta Terra, os dias são maus.
 Por aí há inúmeras coisas que não são muito boas, mas nós 
aproveitamos bem o tempo nestes dias que restam para fazer 
conforme ao plano de Deus, antes que os dias fiquem mais maus e 
não possamos fazer o que Deus encomendou em nossas mãos para 
fazer.
 Quero lhes dizer que a manifestação plena dessa Terceira Etapa, 
a manifestação plena será sob aperto; portanto, toda coisa que estiver 
ao nosso alcance atualmente fazer, que não possamos fazer no aperto 
porque estaremos limitados quanto ao aspecto material, econômico 



- 2 -

e todas estas coisas, então as faremos antes que nos chegue esse 
aperto, para depois não ter que nos lamentar: “Se eu pudesse fazer 
algo…”. Bom, já, conforme o irmão Branham viu, já o que tínhamos 
que fazer antes teríamos feito; já o resto corresponderá a Deus fazê-
lo. Nossa parte fazemos primeiro, Ele faz a d’Ele.

TODOS SEREMOS PROVADOS PARA SERMOS ADOTADOS 
VOL. I
Pág. 142
Saúdo aos filhotinhos
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 22 de fevereiro de 1992
Santa Cruz da Serra, Bolívia
 Como quando convidam o nosso irmão Bermúdez, o convidam 
para talvez um dia no campo ou talvez para um passeio, Bermúdez 
diz: “É que eu não tenho tempo. Estou todo o tempo ocupado fazendo 
este trabalho dos livros, fazendo estas gravações, este de vídeo, e eu 
não tenho tempo para ir a passear por aqui ou por ali…”. Isso está 
bom, que não tenha tempo para coisas que são temporárias, porque 
o tempo o tem ocupado nas que são eternas.
 Das que são temporárias, nada vai obter no Reino de Deus: todo 
isso se perde. Mas as que são eternas: vão conosco para o Milênio 
e para a eternidade também; esse é o tempo que melhor a pessoa 
aproveita, esse é o único tempo bem aproveitado; o demais, o resto 
do tempo, está se perdendo.
 Então, os afãs desta Terra, vejam vocês, que as pessoas pensam 
que são as coisas principais da vida… As pessoas o que estão fazendo 
é perdendo muito tempo aí; estão perdendo o tempo das suas vidas, 
quando o tempo maior deve ser utilizado no Reino de Deus, que é o 
tempo que conta como usado para armazenar tesouros no Céu.
 Agora, também estão as riquezas deste mundo. Algumas pessoas 
têm boas posições econômicas, e por causa dessas posições e dos 
seus negócios estão muito ocupados fazendo muito dinheiro aqui; 
mas para o Reino de Deus dizem que não têm tempo. E quem se 
prejudica? Não vão prejudicar o Reino de Deus, prejudicam a si 
mesmos.
 Vejam vocês, o homem o qual tinha muitas posses…, e diz o 
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Senhor Jesus Cristo que esse homem aumentou seus armazéns e 
armazenou muitos bens, e depois disse1: “Minha alma, muitos bens 
tens; és uma pessoa rica, multimilionária, muitos bens tens; assim 
que alegra-te, desfruta, porque tens muitos bens”.
 E o Senhor diz… e nessa noite foi dito: “Néscio, hoje, esta noite 
veem pedir tua alma; e o que armazenastes, de quem será?”. Por 
quê? Porque não pode levar quando morre. Desfrutam então os que 
não trabalharam. E quem trabalhou não utilizou para o Reino de 
Deus, portanto não pode levar; e como não pode levar e não tem 
nada armazenado no Reino de Deus, “onde estiver seu tesouro, aí 
estará seu coração”2.
 Portanto, como seu tesouro estava aqui na Terra e seu coração 
também aqui na Terra, não tem nada que ir buscar no Reino de Deus. 
Não tem nada lá; portanto, para lá não pode ir. Morreu e não pode ir 
à sexta dimensão, ao Paraíso, porque não armazenou nada no Reino 
de Deus, assim não tem nada que ir buscar lá.
 E assim acontece com as pessoas que são representadas como 
lugares onde o que nasce são espinhos e coisas assim.
 Agora, vejam vocês, os bens materiais e os afãs desta vida estão 
representados (no que?) nos espinhos ou espinheiros que afetam à 
pessoa para que produza fruto essa Palavra que foi semeada nele.
 Por isso sempre devemos entender que o Senhor disse, quando 
perguntaram qual é o principal mandamento, Ele disse3: “Ouça, 
Israel; o Senhor teu Deus é um. E amarás ao Senhor teu Deus com 
toda sua alma, com toda sua mente, com todas tuas forças.” Isso 
quer dizer: Primeiro Deus.
 Assim na vida de cada um de nós, adultos, jovens e crianças: 
primeiro é Deus.
 Agora, vejam vocês, já temos aqui três grupos de pessoas 
diferentes, nos quais foi semeada a Palavra, mas foi colocada essa 
Palavra, mas não produziu nada. A uns produziu alegria, mas depois 
ficaram com medo quando lhes vieram as provas. A estes outros, 
vejam vocês, os que foram semeados entre espinheiros: foi semeada 
a Palavra, aí nasceu, cresceu também, mas não produziu fruto.

1  São Lucas 12:19-20
2  São Mateus 6:21
3  São Marcos 12:29-30
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