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SEXTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2021

TEMA: OS CHAMADOS À CEIA DAS BODAS DO 
CORDEIRO

Dr. William Soto Santiago
Segunda-feira, 15 de novembro de 1999

Assunção, Paraguai

Escritura base: Apocalipse 19:7-10
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 959 - “E encontraremos que o tempo vem quando soará 
a trombeta, e aqueles Santos que dormem, que não podiam 
ser aperfeiçoados sem nós (há muitos irmãos hebreus), e 
quando eles vierem, se unirão juntos com os que vivem. A 
igreja unindo-se com a Palavra, então a igreja e a Palavra 
unindo-se juntas, sendo uma. Os Santos mortos com os 
Santos vivos unindo-se juntos para serem um; e todos 
vão se unir juntos com Cristo para a Ceia das Bodas do 
Cordeiro… E pensar de nós aqui parados (um momento, 
em um abrir de olhos, quando o mundo não perceber o 
que está acontecendo) mas repentinamente você verá seus 
seres amados aparecerem diante de ti, seus seres amados 
que se foram vieram se unir contigo outra vez. E seremos 
mudados em um momento, em um abrir de olhos, e seremos 
arrebatados juntos para ir encontrar o Senhor no ar”.
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 1199 - “‘Naquele dia o Filho do Homem será revelado’. 
O que? Para unir a Igreja à Cabeça, unir, o matrimônio da 
Noiva. O chamado do Noivo virá aqui por isso, quando 
o Filho do Homem descerá e virá em carne humana para 
unir os dois juntos. A Igreja tem que ser a Palavra. Ele 
é a Palavra e os dois se unem juntos; e para fazer isso, 
será necessário a manifestação da revelação do Filho do 
Homem. Não um clérigo. Veem o que quero dizer? Vejam, 
é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne 
humana entre nós, e fará tão real Sua Palavra que isso 
unirá Ele com a Igreja, a Noiva, e então ela irá ao Lar, à 
Ceia das Bodas. Amém! Ela já está unida, Veem? Vamos 
à Ceia das Bodas, não ao casamento. ‘… Encham vossa 
carne…, mesmos, de toda carne dos homens poderosos, 
porque chegou as Bodas do Cordeiro’. Mas no Rapto é 
que subimos à Ceia das Bodas. Quando a Palavra, aqui, 
se une com a pessoa, e os dois se tornam um. E então o 
que faz? Manifesta o Filho do Homem novamente, não 
aos teólogos da igreja. O Filho do Homem! A Palavra e a 
Igreja se tornam um”.

JESUS RESSUSCITADO,
COMO DISSE A ESCRITURA
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 5 de abril de 2015
Cali, Vale do Cauca, Colômbia
 Cristo clamando como Leão e sete trovões emitindo 
suas vozes, isso é a Voz de Cristo falando à Sua Igreja 
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consecutivamente, e dando a revelação do Sétimo Selo, 
dando a revelação da Sua Segunda Vinda com Seus Anjos.
	 Isso	foi	o	que	foi	mostrado	no	Monte	da	Transfiguração	
quando Cristo disse que haviam alguns que não veriam 
morte até que vissem o Filho do Homem vindo em Seu 
Reino; e os levou à parte em um monte alto, lá no Monte 
da	 Transfiguração,	 e	 se	 transfigurou	 diante	 deles,	 lhes	
mostrando com antecipação o que será Sua Vinda, o que 
será a Vinda do Filho do Homem com Seus Anjos; ou seja, 
que estarão Moisés, Elias e Jesus.
	 Isso	é	o	que	mostra	o	Monte	da	Transfiguração,	essa	é	
a ordem da Sua Segunda Vinda, esse é o mistério que será 
aberto aos crentes que vão ser transformados no Último 
Dia, e que dará a fé para serem transformados e irem com 
Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.
 Mas essa revelação virá no cumprimento da Visão de 
uma Grande Carpa Catedral que foi mostrada ao reverendo 
William Branham, onde a Terceira Etapa será manifestada.
 A Terceira Etapa trará essa manifestação de Cristo nos 
revelando o mistério da Sua Segunda Vinda, e isso nos 
dará a fé para sermos transformados e levados com Cristo 
à Ceia das Bodas do Cordeiro.
 Assim como a revelação da Primeira Vinda de Cristo, 
sendo revelada através da pregação do Evangelho, nos dá a 
fé para receber a salvação e vida eterna; assim também nos 
dá a fé para sermos transformados a revelação da Segunda 
Vinda de Cristo, que será dada a conhecer, revelada, pela 
Voz do Anjo Forte que desce do Céu, por Cristo, o Anjo do 
Pacto, o Espírito Santo, nos falando, nos revelando estas 
coisas, no cumprimento da Visão da Carpa, onde a Terceira 
Etapa estará sendo manifestada.
 Ou seja, que a Igreja do Senhor Jesus Cristo começou 
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em um aposento alto e terminará em uma Grande Carpa 
Catedral. Tão simples assim.
 Começou a trajetória da Igreja no Dia de Pentecostes, 
e	terminará	no	Ano	de	Pentecostes,	o	que	refletiu	o	ano	de	
Pentecostes.	O	ano	de	Pentecostes	reflete	a	Era	de	Pedra	
Angular, esse é o Aposento Alto da Igreja do Senhor Jesus 
Cristo. Tão simples assim.
 Portanto, estejamos preparados porque algo vai 
acontecer muito em breve no Programa Divino.
 Estejam dentro do Corpo Místico de Cristo, estejamos 
nos preparando para o que vem da parte de Deus: uma 
bênção muito grande da parte de Deus que nos dará a fé 
para sermos transformados e raptados com Cristo, e ir à 
Ceia das Bodas do Cordeiro, para desfrutar ali na presença 
de Deus todos os dias de nossa vida.
 A festa da Ceia das Bodas do Cordeiro durará três anos 
e meio, onde Cristo e Sua Igreja serão investidos como 
reis; e virão depois da grande tribulação para governar 
sobre o planeta Terra, e estabelecer assim o Reino de Deus 
fisicamente	na	Terra.	E	isso	será	o	começo	do	Milênio,	e	
ali estaremos com Cristo como reis, sacerdotes e juízes, 
governando com Ele esse Reino Divino.
 Eu estarei ali, e quem mais? Cada um de vocês também.
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