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 527 - “Eram como as três da manhã, eu suponho. Eu tinha me 
levantado, e eu olhei na minha frente, e eu vinha para baixo, para o 
Jordão. Parecia como que eu estava parado no mapa da Palestina, e eu 
vinha para baixo, para o Jordão. E parecia como que eu podia ouvir 
o canto: ‘Eu vou para baixo para o Jordão’, alguém estava cantando. 
E à medida que me aproximava do rio, eu olhei para atrás e vi por 
qual via eu tinha vindo, e já tinha caminhado dois terços da via para o 
Jordão. Eu olhei para o outro lado do Jordão, e disse: ‘Oh, louvado seja 
Deus! Do outro lado é onde estão colocadas todas as promessas. Toda 
promessa está colocada na terra prometida’.
 E então voltei a si… 
 (…) Então quando entrei dentro da visão outra vez, parecia que 
tinha sido levantado para cima e colocado em uma - uma estrada 
estreita com um irmão. Eu nunca soube quem era o irmão. Eu olhei 
ao redor e disse: ‘Agora eu estou seguro e sei que esta é uma visão; o 
Senhor Deus está aqui’. E parecia como que todos tinham medo. Eu 
disse: ‘Que coisa é o que todos temem tanto?’
 E veio uma Voz e disse: ‘Há tal perigo nestes dias. Há uma grande 
coisa horrenda, que é morte, quando ela te pega’.
 E eu ouvi as ervas sendo amassadas, e eu olhei, e aqui vem uma 
víbora enorme e monstruosa arrastando-se através das ervas. Eu pensei: 
‘Agora, sabendo que esta é uma visão, então eu verei o que este animal 
ou esta besta é’. E ela se arrastou para acima na estrada. E depois que a 
vi eu sabia que era uma mamba. (…) E a víbora, certamente, representa 
pecado, morte.
 (…) Assim que eu olhei para ela. E ela olhava aborrecida para mim, 
e lambia sua língua e aqui vinha. Mas quando chegou muito perto de 
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mim… A serpente corria robusta para em frente, e então alguma coisa 
a detinha a uma distância; não podia me morder. E se virava ao redor 
no outro lado e tentava se aproximar por este lado. A serpente ia para 
atrás e tomava um arranque e se retorcia diretamente para mim. Sua 
velocidade ia acabando até que por fim chegava a um alto total. Então 
o monstro se sacudia e assim, e se movia para atrás; mas não podia me 
morder.
 Então virou e olhou meu amigo, e foi para meu amigo. E eu vi 
meu amigo saltando muito alto no ar [e por cima dela, e por cima dela, 
e por cima dela], e a coisa estava ameaçando-o. Eu pensei: ‘Oh!, se 
alguma vez o morde é uma morte instantânea. Não é estranho que 
todos estivessem assustados, porque quando esta coisa te remói é uma 
morte instantânea’. E - e ela estava ameaçando ele assim, e eu lancei 
minhas mãos para cima, eu disse: ‘Oh Deus, tenha misericórdia do meu 
irmão!’. Eu disse: ‘Se essa serpente o morder alguma vez, o matará’.
 E nesse momento a serpente virou para mim quando eu disse isso, 
e me olhou outra vez. E uma Voz veio sobre mim, e disse: ‘Te deram 
poder para atá-la a ele, o pior, ou qualquer um’.
 E eu disse: ‘Oh Deus, o que devo fazer?’.
 Ele disse: ‘Há uma coisa que tem que fazer: tem que ser mais 
sincero (veem?). Tem que ser mais sincero’.
 Eu disse: ‘Oh Deus, perdoe-me por minha insinceridade, e me deixe 
ter sinceridade’. E quando eu elevei minhas mãos para Ele outra vez, 
ali houve alguma grande coisa que veio sobre mim, levantou-me para 
cima; parecia como que meu corpo inteiro foi carregado com alguma 
coisa.
 E eu olhei a serpente. E então ela avançou contra mim e não podia 
fazê-lo ainda. E eu disse: ‘Satanás, no Nome do Senhor Jesus Cristo eu 
te ato’. E a serpente - uma fumaça azul voou fora dela, e se enrolou e 
fez um sinal como um S, um S maiúsculo feito ao contrário, um sinal 
de ‘e’. [& - Editor]. ‘&’ quer dizer: ‘Ata a esta ou algo debaixo dela’, 
porque ela era a pior. Fumaça azul caiu fora dela, e sua cauda a sufocou 
a si mesma à morte ao redor da sua cabeça quando ela fez esse S ao 
contrário, e o sinal do & (como uma conjunção veem?), a sufocou à 
morte. E o irmão ficou livre.
 E eu fui e a esmaguei. Eu disse: ‘Agora eu tenho que descobrir 
sobre isto, porque é uma visão’. E eu peguei sobre essa coisa e ela se 
virou assim, parecia como uma manga, uma manga de vidro em um 
jarro, e se tornou cristal sólido. E eu disse: ‘Pensa nisso, quão rápido! 
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Essa fumaça azul era vida, e tudo o que ficou disso, todos os elementos, 
tornaram-se em vidro’.
 E precisamente em seguida uma Voz veio, e disse: ‘Você pode 
desatá-la também’.
 Assim que eu disse: ‘Então Satanás, para te conhecer, eu te desato’. 
E quando o fez, começou a vir a vida outra vez, balançando. E eu disse: 
‘Eu te ato para atrás no Nome de Jesus Cristo’. E quando o fiz, a fumaça 
voou fora dela outra vez, e sufocou a si mesma diretamente para atrás 
outra vez, e se tornou em cristal.
 E então quando ela fez isso, essa Voz disse: ‘Agora, você tem que 
ser mais sincero do que que é para fazer isto’. E então me deixou…
 (…) Faz anos, quando eu vi a Bíblia vir (tenho-o escrito aqui mesmo), 
e uma mão veio do céu e apontou ao livro de Josué, li os primeiros nove 
versículos e parei ali. Esse é Josué, vindo ao deserto, mas nunca fez… 
Ele estava preparado para… Quando ele se aproximou do Jordão, Deus 
o chamou, e disse: ‘Este dia eu começarei a te engrandecer diante das 
pessoas’. E então ele levou os filhos de Israel ao outro lado do Jordão, 
à terra que o Senhor lhes deu - distribui-lhes a terra prometida”.

QUEM TUDO O CONHECE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 30 de abril do 2000
Monterrey, Novo Leão, México
 Ele conhece todas as coisas, Ele conhece seus sofrimentos e os 
meus, Ele conhece nossas lutas; mas Ele sempre nos diz: “Ao que 
vencer…”. E se Ele nos disser: “Ao que vencer”, é porque teremos 
lutas; porque ninguém pode vencer se não tem uma batalha.
 E quando Ele diz: “Não temas”, é porque há algo ao qual as pessoas 
podem ter medo; mas Ele diz: “Não temas. Ele também disse: “Não 
temam, manada pequena, porque ao Pai lhe agradou dar-lhes o Reino”.
 Assim caminhemos em frente sem medo, sem temor aos problemas 
e situações terrenas, sabendo que Ele está conosco, e sabendo que Ele 
nos dará a vitória e seremos então transformados.
 Quem conhece tudo, sabe por todas as etapas e provas pelas quais 
nós estaríamos passando neste tempo final; mas Ele também já conhece 
qual será o final: o final será nossa transformação, o final será a Grande 
Vitória no Amor Divino; e assim seremos libertados fisicamente 
também todos nós, e obteremos nossa adoção, a redenção do corpo.
 Quem conhece tudo, vejam vocês, esteve nos revelando neste 
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tempo todas as coisas que estariam passando neste tempo, e estaria nos 
revelando todo Seu Programa correspondente a este tempo final; para 
que assim nós estejamos conscientes quem somos no Corpo Místico 
do Senhor Jesus Cristo, e saibamos que seremos transformados muito 
em breve, e vamos com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro; e depois 
viremos à Terra de novo para reinar com Cristo pelo Milênio; e depois 
estaremos no Juízo Final, não para sermos julgados mas para sermos 
juízes e julgarmos o mundo e aos anjos também; juntos estaremos com 
Cristo julgando à humanidade e os anjos que se rebelaram contra Deus.

A ESTATURA DE UM HOMEM PERFEITO
Dr. William Soto Santiago
Quarta-feira, 13 de fevereiro de 1974
Ponce, Porto Rico
 Sabemos que a fé para o rapto a temos que ter para ir no rapto; mas 
sabemos que está escondida essa fé, está aí em um local. Os Trovões têm 
esse mistério, ouvimos da Mensagem e ouvimos, mas não captamos.
 Mas se nos desesperarmos antes que a coisa se aperte mais, pois 
podemos captar a revelação da Palavra; mas se não, pois realmente 
vamos chegar lá ao aperto fortemente, e então vamos captar. E quando 
captarmos, pois então vamos perceber que devíamos tê-lo captado 
antes, que tivéssemos ouvido sobre isso, mas não tínhamos captado a 
revelação disso.
 Quantas vezes ouvimos, mas nunca tínhamos percebido a realidade, 
do que havia atrás de tudo isso.
 Sabemos que a fé para o rapto, os Trovões a produzem, sabemos 
que está aí, tudo está, Deus nos deu isso tudo aí, então temos que se 
desesperar.
 Se desesperarmos sem que o aperto esteja muito forte, o vamos 
receber antes; mas a maioria no aperto. É que quando não tiverem outra 
coisa do que se agarrarem, vão se agarrar da revelação, da Palavra, 
do que ainda não puderam entender; e então vai estar à disposição de 
todos, porque Deus o tem para todos. Não é para uns sim e para outros 
não. É para toda a Noiva. Porque a todos, a toda a Noiva é que o Senhor 
a levará.
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