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Paradoxo
Phoenix, Ariz., 17-1-65
	 1258	-	“Mas	quando	eu	abri	a	Bíblia	[nova],	a	primeira	fita	[marcação]	
na	Bíblia	 estava	 em	 um	 lugar	muito	 estranho.	 Estava	 quando	 Salomão	
dedicou	o	templo	de	Deus,	e	a	glória	de	Deus	era	tão	grande,	a	glória	da	
Shekinah	no	edifício,	que	até	os	sacerdotes	nem	sequer	podiam	ministrar.	
E	 a	 próxima	 fita	 estava	 onde	 Esdras	 regressou	 e	 dedicou	 o	 templo.	 E	
o	 terceiro	marcador	 pequeno	 que	minha	 esposa	 tinha	me	 conseguido	 e	
colocado	 na	 Bíblia,	 sem	 sabê-lo,	 com	 meu	 nome	 sobre	 ele,	 e	 assim	
sucessivamente,	estava	em	Marcos	11:22.	Ela	só	colocou	na	Bíblia,	e	ali	
era	onde	estava,	onde	diz:	 ‘...	qualquer	que	disser	a	este	monte:	Ergue-
te	 e	 lança-te...’	 E	 todos	 vocês	 sabem	 quando	 essa	 Escritura	 esteve	 em	
minha	mente,	vocês	que	gravam	a	fita,	foi	quando	esses	esquilos	vieram	
a	existência.	Assim	é	exatamente.	E	então	a	coisa	estranha	disso	foi	que	
meu	 pássaro	 favorito,	 pisco	 [Pisco-de-peito-ruivo],	 sua	 foto	 estava	 no	
marcador,	a	pequena	ave	com	o	peito	vermelho.	/	E	então	minha	primeira	
reunião,	a	mensagem	que	tenho	que	pregar	aqui,	é	em	Phoenix,	Arizona.	
Phoenix	é	algo	que	pode	se	levantar	de	um	nada.	Isso	é	o	que	Deus	faz,	
Ele	toma	nada	e	levanta	algo	disso.	E	minha	mensagem	nesta	tarde	está	
titulada,	pelos	próximos	30	ou	40	minutos:	‘Paradoxo’.	E	eu	quero	ler	de	
uma	Escritura	que…	Alguns	anos	atrás	eu	pegava	uma	Bíblia,	e	deixava	
que	você	me	entregasse	a	Bíblia	(quando	comecei	meu	ministério),	e	só	
tomava	sua	Bíblia	(e	muitos	de	vocês	me	viram	fazê-lo),	e	só	a	sustentava	
aberta	assim,	e	dizia:	‘Senhor,	onde	está	a	mensagem	para	mim?’	E	abria	
em	Josué,	o	primeiro	capítulo,	qualquer	Bíblia	que	você	me	entregasse.	
Até	que	uma	noite	uma	visão	veio,	com	a	qual	vocês	estão	familiarizados,	
e	vi	essa	Bíblia	descer	do	Céu	e	uma	mão	com	um	colar	em	um	punho	de	
camisa	assim,	desceu	os	primeiros	nove	versículos	de	Josué”.
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A CONSTRUÇÃO E DEDICAÇÃO DA CASA DE DEUS
Dr. William Soto Santiago
Terça-feira, 7 de maio de 2002
Curitiba, Brasil
	 Para	este	tempo	final,	na	parte	física	será	dedicado	o	Templo	de	Jesus	
Cristo,	 para	 Deus	 morar	 em	 toda	 Sua	 plenitude	 em	 cada	 crente,	 e	 em	
Sua	Igreja	como	Corpo	Místico	de	crentes.	Por	isso	a	promessa	é	que	a	
plenitude	de	Deus	vai	ser	manifestada	na	Igreja	de	Jesus	Cristo	e	em	nós	
como	indivíduos;	quando	formos	transformados	estaremos	adotados:	essa	
é	a	redenção	do	corpo.
	 E	então	Deus	estará	em	nós	em	toda	Sua	plenitude;	a	glória	de	Deus,	
a	glória	da	Coluna	de	Fogo	em	cada	um	de	nós,	não	somente	no	espiritual	
mas	no	físico	também,	porque	teremos	o	corpo	físico	glorificado.
	 E	na	Igreja	de	Jesus	Cristo	como	Corpo	Místico	de	crentes	estará	a	
plenitude	de	Deus,	a	plenitude	de	Jesus	Cristo,	manifestando-se	em	carne	
humana	e	através	de	carne	humana,	mas	glorificada,	quando	o	mensageiro	
do	Último	dia	for	transformado;	e	aí	haverá	uma	manifestação	plena	da	
Coluna	de	Fogo,	do	Espírito	Santo.
	 E	 isso	 será	 a	 plenitude	 do	Espírito	Santo	 em	Sua	 Igreja	 no	Último	
Dia,	cumprindo	tudo	o	que	está	prometido	para	ser	realizado	no	Último	
Dia,	nessa	manifestação	plena	e	cumprimento	da	Visão	da	Carpa,	onde	o	
reverendo	William	Branham	viu	que	se	efetuavam	milagres	e	maravilhas,	
físicas,	em	pessoas	que	iam	com	problemas	de	saúde.
	 E	isso	será	a	Terceira	Etapa,	a	etapa	onde	a	plenitude	do	Espírito	Santo	
estará	se	manifestando	em	Seu	Anjo	Mensageiro	no	Último	Dia.	Por	isso	
foi	 que	 o	 reverendo	William	 Branham	 disse	 que	 os	 grandes	 milagres	
correspondem	a	Moisés	e	a	Elias.	Onde	estiverem	esses	ministérios	das	
Duas	Oliveiras	correspondem	os	milagres	e	maravilhas	vistos	na	Visão	da	
Carpa;	e	isso	é	para	quando	for	adotado	o	Anjo	do	Senhor	Jesus	Cristo.
	 Com	a	adoção	desse	Anjo	virão	grandes	bênçãos	para	a	Igreja	de	Jesus	
Cristo,	e	se	cumprirá	fisicamente	tudo	o	que	foi	visto	na	Visão	da	Carpa.
	 Por	isso	é	tão	importante	a	construção	da	Igreja	de	Jesus	Cristo,	do	
Templo	espiritual	de	Jesus	Cristo:	para	em	seguida	vir	a	dedicação	a	Deus	
desse	Templo,	para	que	Deus	more	fisicamente	em	Sua	Igreja,	e	sejamos	
todos	 transformados;	 e	more	em	uma	 Igreja	que	 terá	 seus	membros,	 as	
pessoas	que	a	compõem,	os	terá	glorificados,	em	corpos	glorificados.
	 Portanto,	 essa	 é	 uma	 Igreja	 que	 estará	 glorificada,	 porque	 terá	 os	
membros	 da	 Sua	 Igreja	 glorificados,	 em	 corpos	 glorificados;	 e	 já	 não	
haverá	limitações	quanto	ao	que	Deus	fará	através	da	Sua	Igreja	e	no	meio	
da	Sua	Igreja.
	 Por	isso	é	tão	importante	A CONSTRUÇÃO E A DEDICAÇÃO DA 
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CASA DE DEUS.	Estamos	na	construção	da	Casa	de	Deus.
	 No	espiritual,	encontramos	que	Jesus	Cristo	em	Espírito	Santo	esteve	
atuando,	e	esteve	produzindo	uma	transformação	interior	nos	crentes,	nos	
que	o	recebem	como	seu	Salvador;	mas	falta	uma	transformação	física.
	 Depois		que	tiver	completado	os	membros	da	Sua	Igreja,	depois	que	
todos	 tiverem	 recebido	 essa	 transformação	 interior,	 depois	 que	 todos	
tiverem	vindo	a	Cristo,	tiverem	sido	batizados	em	água	em	Seu	Nome	e	
tiverem	recebido	o	Espírito	Santo,	então	 terá	se	completado	a	 Igreja	de	
Jesus	Cristo,	completou-se	o	Templo	espiritual	de	Cristo.
	 Portanto,	Ele	tem	que	glorificar	Seu	Templo,	tem	que	transformar	os	
crentes,	e	depois	habitar	em	Sua	Igreja	em	toda	Sua	plenitude:	os	mortos	
em	Cristo	 serem	 ressuscitados	 em	 corpos	 glorificados	 e	 eternos,	 e	 nós	
seremos	transformados;	e	então	Deus	morará	em	Sua	Igreja	em	toda	Sua	
plenitude.
	 E	o	ministério	do	Último	Dia	estará	adotado,	e	o	mensageiro	do	Último	
Dia	estará	adotado.	E	então	se	verão	grandes	coisas,	que	foram	prometidas	
para	 serem	 manifestadas	 quando	 a	 Igreja	 de	 Jesus	 Cristo,	 quando	 o	
Templo	espiritual	de	Cristo	for	completado,	se	termine	a	construção	desse	
Templo,	e	então	Cristo	glorifique	esse	Templo,	 seja	dedicado	a	Deus,	e	
Deus	more	nele	em	toda	Sua	plenitude.	Como	Moisés	dedicou	o	templo	
ou	tabernáculo,	e	Deus	morou,	veio	a	esse	templo	e	morou	dentro	desse	
templo,	e	se	colocou	sobre	o	propiciatório,	no	meio	dos	Dois	querubins	de	
ouro.
	 Assim	 também	 no	 meio	 dos	 Dois	 querubins	 de	 ouro,	 que	 são	 os	
ministérios	 de	Moisés	 e	 Elias,	 Cristo	 se	 colocará	 em	 Espírito	 Santo,	 a	
Coluna	de	Fogo,	neste	tempo	final;	e	se	manifestará	em	toda	Sua	plenitude	
no	meio	dos	ministérios	das	Duas	Oliveiras,	de	Moisés	e	Elias.
	 Também	 quando	 Salomão	 dedicou	 o	 templo	 a	 Deus,	 Deus	 veio	 a	
esse	 templo	em	Espírito,	na	Coluna	de	Fogo,	e	habitou	nesse	 templo:	e	
se	colocou	sobre	o	propiciatório,	no	meio	dos	Dois	querubins	de	ouro	e	
no	meio	dos	Dois	querubins	de	madeira	de	oliveira	cobertos	de	ouro,	que	
estavam	no	lugar	santíssimo.	E	sob	as	asas	desses	querubins	estava	a	arca	
do	pacto.
	 Portanto,	a	Coluna	de	Fogo	ficou	sob	as	asas	dos	querubins,	um	a	cada	
lado;	esses	são	os	ministérios	das	Duas	Oliveiras,	os	ministérios	de	Moisés	
e	Elias.	No	meio	dos	ministérios	de	Moisés	e	Elias	é	que	o	povo	hebreu,	na	
humanidade,	verá	a	glória	de	Jesus	Cristo,	do	Espírito	Santo	em	toda	Sua	
plenitude	neste	tempo	final.
	 Já	estamos	no	Lugar	Santíssimo,	o	qual	está	sendo	construído,	e	faltam	
algumas	pedras	(algumas	pessoas)	para	virem,	para	chegarem,	para	serem	
colocadas	no	Lugar	Santíssimo;	para	em	seguida	ficar	completo	esse	Lugar	
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Santíssimo	e	ficar	completa	a	construção	do	Templo	espiritual	de	Cristo;	
e	então	ser	dedicado	a	Deus	para	morar	em	toda	Sua	plenitude.	E	assim	
obter	a	imortalidade,	obter	o	corpo	eterno,	o	corpo	que	Deus	destinou,	que	
Deus	desenhou	para	cada	um	de	nós,	para	viver	por	toda	a	eternidade.
	 Não	se	preocupe	de	como	vai	ser	esse	corpo,	Deus	já	o	desenhou	para	
você	e	para	mim	desde	antes	da	fundação	do	mundo;	e	esse	é	o	corpo	no	
qual	desejamos	morar	por	toda	a	eternidade,	pois	esses	são	os	planos	de	
Deus	com	você	e	comigo	também.
	 Agora,	assim	como	se	realiza	a	construção	do	Tabernáculo	ou	Templo	
de	Deus,	como	Igreja	do	Senhor	Jesus	Cristo,	também	vai	se	realizando	a	
construção	espiritual	de	cada	pessoa	como	templo	espiritual	de	Cristo.
	 Portanto,	 continue	 crescendo	 espiritualmente,	 e	 assim	 continue	
crescendo	como	 templo	espiritual,	para	que	depois	você	 seja	 adotado	e	
Deus	more	em	você	em	toda	Sua	plenitude,	você	seja	glorificado;	assim	
como	o	Templo	espiritual	de	Cristo,	a	Igreja,	vai	ser	glorificada.
	 Portanto,	continuamos	na	construção	da	Casa	de	Deus	como	Templo	
espiritual	 de	 Cristo,	 como	 a	 Igreja	 de	 Jesus	 Cristo,	 e	 como	 indivíduo	
também.
	 Assim	que	cada	um	como	indivíduo	ocupe-se	da	Sua	salvação	com	
temor	 e	 tremor,	 ocupe-se	 da	 Sua	 edificação	 como	 templo	 espiritual	 de	
Cristo.	E	 todos	unidos	nos	ocupemos	 também	da	Igreja	de	Jesus	Cristo	
como	Templo	espiritual	de	Cristo,	que	esteja	sempre	bem	ordenada	e	que	
tenha	o	alimento	espiritual	para	todos	os	crentes.
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