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 Portanto, haverá um homem na Terra que comerá o Título de 
Propriedade, e por isso receberá autoridade sobre todas as nações. 
Ele falará e as coisas acontecerão.
 E chegará um momento em que tudo estará falando em 
privado, e orará pelos doentes em privado, mas tudo isso será pela 
Palavra criadora sendo falada, porque assim foi que mostrou o 
reverendo William Branham que será a Terceira Etapa, a amostra 
da Terceira Etapa ele a teve.
 As pessoas viram a amostra da Terceira Etapa, e assim como 
foi visto essa amostra, será em toda Sua plenitude o que estará 
acontecendo.
 Portanto, cada crente em Cristo necessita em nosso tempo o 
Maná, a Palavra, o alimento espiritual para nosso tempo, porque 
a Palavra é Cristo; portanto, temos que comer Cristo em forma 
de palavra, que se faça carne em nós, para que possa vir nossa 
transformação.
 Essa Palavra criadora falada, se encarnando em nós, trará 
o cumprimento do que foi prometido. ao redor dessa Palavra 
criadora falada se materializará o novo corpo em nós, se tornará 
uma realidade.
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 542 - “Agora a vinda está tão iminente, a segunda vinda de 
Jesus… Ele está recolhendo Seus escolhidos juntos. Eu acredito 
nisso. Oh, eles virão do leste e oeste - onde estiver o corpo morto 
as águias se juntarão. Oh vá! O que é isso? Ele tem Sua Igualdade, 
Sua Igualdade verdadeira, mostrando-se a Si mesmo entre eles, 
fora de toda denominação, trazendo para Seus escolhidos juntos 
de todos tipos de Igreja de onde quer que for e trazendo fora Seus 
filhos, caindo diretamente em linha com Sua Palavra. O que? 
Agora a vinda do Senhor Jesus está tão iminente, a vinda do juízo, 
Ele está chamando Seus escolhidos juntos em igualdade Consigo 
Mesmo, com o mesmo tipo de ministério que Ele teve… Ele está 
chamando os pentecostais escolhidos fora, para fazer que a pedra 
Cabeceira venha dentro dele. Um ministério da mesma mera 
classe caindo diretamente dentro nisso, chamando Seus filhos de 
todas denominações e todas vocações. O que Ele fez? Ele pôs 
com eles um mestre verdadeiro, um profeta verdadeiro que fica 
com Sua Palavra, a Bíblia. ‘Minhas ovelhas ouvem minha voz’, 
disse Jesus. Se essa era Sua voz então é Sua voz agora. Algo 
contrária a essa voz não é comida de ovelha. Elas não a seguirão. 
Oh irmão, do leste, do oeste, fora de toda denominação e fora de 
toda organização eles vêm do leste e oeste, juntando-se”.
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 Agora, uma coisa sim sabemos: é que, mesmo que não 
entendamos de momento, sabemos que é a Palavra; e ao saber 
que é a Palavra e não a rejeitar, em algum momento em nossa vida 
se tem que encarnar; e isso será quando entendermos. Quando 
entendermos, quando o virmos, então se encarna.
 Assim que isto é um consolo para todo irmão que de momento 
escuta algo e não o capta de momento, não o entende de momento; 
não se preocupe, continue firme na Palavra do Senhor, orando ao 
Senhor; e alguma coisa que você ouça e não entende: “Senhor, 
olhe, isso que ouvi, tal coisa que ouvi, deixe-me ver, deixe-
me entender isso da maneira correta, Senhor”. E em qualquer 
momento em sua vida, você de momento vai receber essa luz 
de acima: “Ah! Oh, isto é aquilo que eu não entendia. Agora 
entendo!”
 E quando isso ocorre em você: “Agora, entendo”, Oh!, você 
sente como algo aqui dentro, verdade? Oh! Isso é o que? Isso é 
que está se encarnando aí dentro. Quando você o capta e o recebe 
lá dentro, é que entrou isso lá dentro e se fez carne em você; 
e quando se fez carne, pois certamente a pessoa sente algo que 
acontece aqui dentro.
 Oh! Acontece algo tão grande que a pessoa não pode explicar. 
O que sim a pessoa sabe é que é algo como Deus disse a João. 
Note, Disse-lhe: “Come o Livro, come esse rolo, e vai ser doce 
em sua boca, vai ser doce”. E quando isso é captado: Oh, que 
doce os sentimos!
 Certamente que depois, depois no ventre é amargo; depois, 
por causa disso doce que você recebeu e se encarnou em você, em 
seu coração, depois então o sente amargo quando vêm as provas 
por causa disso que você crê. Bom essa é a parte amarga, mas tem 
a parte doce também; assim que a coisa está bem balançada.
 Ou seja, que então você tem que sofrer por isso bom que você 
recebeu; e então, isso que você sofre atesta que o que você recebeu 
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é real; porque se não fosse real e se você realmente não tivesse 
recebido dentro, não tivesse comido e seja encarnado dentro de 
você, então o que aconteceria? “Bom, melhor é que eu deixe essa 
coisa, melhor é que eu deixe isso porque vou sofrer muito. Já 
tenho muitos problemas; e se agora, ao crer essas coisas, vou ter 
que passar amarguras tão fortes, melhor pois, melhor é que deixe 
isso porque…; sem isso, pois então não vou sentir tanta amargura 
em meu ventre, em minha vida, não vou ter tantas amarguras”.
 Bom, isso então mostraria que você não comeu realmente e se 
encarnou realmente essa Palavra, esse rolo, que é a Palavra (que 
foi o que o Senhor disse a João). E o que acontece?
 Recorde que João representa quem? João representa a Noiva. 
João comendo esse rolo, essa Palavra, esse Livrinho aberto, 
escrito por dentro e por fora, representa os escolhidos comendo 
essa Palavra: doce como mel; mas depois se sente amargo.
 Vê? As lutas, as provas, os sofrimentos por causa dessa 
Palavra… E isso que já você sabe as demais amarguras e 
sofrimentos que nos vêm.

O MANÁ ESCONDIDO
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 29 de abril de 2006
Monterrey, México
 Aqui temos Arão obedecendo o que Moisés disse por mandato 
de Deus, de tomar em uma vasilha maná e colocá-lo no lugar 
santíssimo lá na arca do pacto; e esse foi o maná que permaneceria 
sem se corromper, o maná que permaneceria sempre, mesmo que 
o povo hebreu entrasse na terra prometida.
 O maná é tipo e figura da Palavra de Deus; e por quanto é tipo 
e figura da Palavra, é tipo e figura de Cristo; porque Cristo é o 
Verbo, a Palavra. E por isso Ele disse, quando disseram: “Nossos 
pais comeram maná no deserto…”, porque Moisés tinha dado 
maná. Disseram eles: “Moisés…”. Eles diziam que tinha dado 
maná.
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