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ANOTAÇÕES
NOTA AO LEITOR
Nossa intenção é fazer uma transcrição fiel e exata
desta Mensagem, tal como foi pregada. Portanto, qualquer
erro neste livreto é estritamente erro de audição,
transcrição e impressão; e não deve ser interpretado como
erro da Mensagem.
O texto contido nesta Conferência pode ser
verificado com a transcrição original e as gravações de
áudio e vídeo no site www.carpa.com
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Essa é a forma para o ser humano receber da parte de
Deus a vida eterna através de Jesus Cristo, o qual eu já fiz, e
quem mais? Cada um de vocês também.
“...porque também debaixo do céu nenhum outro nome
há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.”
[Atos 4:12]
E se não há outro Nome, pois, não buscamos outro
nome.
O Nome é SENHOR JESUS CRISTO na tradução em
espanhol. Em hebreu: YESHUA.
Jesus Cristo, não importa o idioma em que Seu Nome
seja traduzido, é efetivo: é o mesmo Salvador e os mesmos
efeitos que produzem a Sua Salvação, o qual habita no coração,
na alma de cada um dos que o receberam como seu único e
suficiente Salvador.
Que as bênçãos de Deus através de Jesus Cristo, sejam
sobre cada um de vocês e sobre mim também. No Nome do
Senhor Jesus Cristo. Amém.
Deixo conosco o pastor, reverendo José Benjamín Pérez
para finalizar nesta ocasião.
“ATIVIDADE DE SANTA CEIA E LAVATÓRIO
DE PÉS.”
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A

ssim como Deus ordenou a Moisés que
comemorassem a Páscoa em memória do que
tinha acontecido no Egito, o sacrifício do
cordeiro pascoal para a vida e pela vida e preservação da vida
dos primogênitos, agora encontramos a Cristo dizendo-lhes no
capítulo 13 de São João...
Quando ceou com eles e logo lhes deu o pão, partiu e
deu-lhes o pão e disse-lhes: “Este é meu corpo que por vós é
partido,” e em seguida deu a taça de vinho tendo dado graças ao
Pai, e disse-lhes: “Este é meu Sangue do Novo Pacto que por
muitos é derramado para remissão dos pecados.”
E depois se cingiu e foi e lavou os pés dos discípulos, e
disse-lhes em seguida... Pedro não queria, dizia: “Nunca lavarás
os meus pés,” e disse-lhe Jesus: “Se eu não te lavar, não terás
parte comigo,” e Pedro disse-lhe: “Não somente os pés, senão a
cabeça também.” [São João 13].
E assim também, como isto é tipo e figura do que Cristo
faz, de nos manter limpos com Seu Sangue, e a Santa Ceia em
memória do Sacrifício de Cristo na Cruz do Calvário, quem não
comemora a morte de Cristo como o Sacrifício de Expiação
para a preservação da vida dos primogênitos, como o Cordeiro
que tirou o nosso pecado para a preservação da vida, e ter vida
eterna, quem que não comemora é porque não tem o que
comemorar; mas o crente em Cristo sim comemora, porque tem
muito agradecimento a Deus do que Cristo fez na Cruz do
Calvário; e o mostramos na comemoração da morte de Cristo

4 | DR. WILLIAM SOTO SANTIAGO

na Cruz do Calvário e Seu Sangue sendo derramado por todos
nós, o Sangue do Novo Pacto.
Não mais o sangue de um cordeiro literal como o
sacrifício no Egito, nem como um cabrito da expiação, senão
que, o Sangue precioso de nosso amado Senhor Jesus Cristo,
que foi tipificado no cordeiro pascoal e também no cabrito de
expiação.
E agora, baixo o Novo Pacto, o Sangue não é de
animaizinhos, é o Sangue de Cristo, o Sangue do Novo Pacto; e
não haverá outro derramamento de sangue por nossos pecados,
porque o Sangue de Cristo nos limpa de todo pecado, nos
mantêm limpos diante de Deus; por isso podemos nos
aproximar de Deus, conscientes de que temos entrada à Sua
presença.
São Paulo disse em Primeira de Coríntios, capítulo 11,
versículos 23 em diante:
“Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei:
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão;
E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei;
isto é o meu corpo que é partido por vós; fazei isto em memória
de mim.”
Lembrem, em São João, capítulo 13, Ele disse que
fizéssemos, “se sabemos estas coisas, seremos bem aventurados
se a fizermos.”
Há uma grande bênção na Santa Ceia e no Lavatório de
pés; e comemoramos o que Cristo fez por nós, para nossa
liberação e para nos manter livres diante da presença de Deus.
“...E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai,
comei; isto é o meu corpo que é partido por vós; fazei isto em
memória de mim (representou Seu corpo, que seria sacrificado,
no pão).
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o
cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu
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Deixo ao reverendo e missionário Miguel Bermúdez
Marín para continuar.
PALAVRAS DE ENCERRAMENTO.

D

amos graças a Deus por Cristo, o qual se proveu
de um corpo físico para colocar sobre Ele os
nossos pecados e ser assim o Sacrifício de
Expiação por nossos pecados; e assim realizou a maior Obra
que já se realizou neste planeta Terra: a Obra de Redenção, o
trabalho de expiar os nossos pecados.
E agora temos paz para com Deus através de Jesus
Cristo, e damos testemunho na Santa Ceia e no Lavatório de
pés, da Obra de Redenção que Ele realizou e que se mantém
vigente diante de Deus.
Não há outro trabalho, não há outro Sacrifício que possa
ser feito, porque Deus não aceita outro Sacrifício; e os
sacrifícios que eram efetuados antes com animaizinhos, Deus
tão pouco os aceita; porque há um Sacrifício perfeito que foi
realizado na Cruz do Calvário, e conseqüentemente, esse é o
Sacrifício de Expiação perfeito diante de Deus, o qual toda
pessoa necessita.
Pelo qual toda pessoa tem a oportunidade de ter o
Sacrifício de Expiação pelos pecados, o Sacrifício de Cristo na
Cruz do Calvário, e comemorá-lo na Santa Ceia, e dar
testemunho que nos mantêm limpos com Seu Sangue também
no Lavatório de pés. Pelo qual damos graças a Deus por Cristo
nosso Salvador, lembrando as palavras que disse a Escritura em
São João, capítulo 3, versículo 16:
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o
seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna.”
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“Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para
comer, esperai uns pelos outros.”
Por isso damos um tempo em que cada um recebe o
pão; e depois quando é a taça, em que todos recebem a taça, e o
ministro lê a Escritura correspondente; diz: “Comei...” e depois
quando é a taça, diz: “Tomai dela todos,” conscientes do que
significa a Santa Ceia. E depois o Lavatório de pés, conscientes
de que isso significa, que confessamos a Cristo os nossos
pecados e Cristo nos mantêm limpos com Seu Sangue.
Portanto, nenhum cristão pode se desanimar se falhou
em alguma ocasião, porque confessou a Cristo as suas faltas,
erros e pecados, e Cristo o manteve limpo de todo pecado com
Seu Sangue precioso; portanto, está como Intercessor,
intercedendo por nós que já estamos dentro do Corpo Místico, e
pelos que vem a Cristo e Ele os coloca dentro de Seu Corpo
Místico de crentes.
Não temos que estar confessando depois, os pecados de
antes de receber a Cristo; porque já confessamos esses a Cristo
e Ele com Seu Sangue já nos limpou de todo pecado quando
nos recebeu; são os que depois de receber a Cristo, se falhamos,
os confessamos a Ele, e nos mantêm limpos; e depois já não
precisa estar relembrando para pedir perdão: Ele já o limpou de
todo pecado; não volte a tirá-los para apresentá-los a Cristo,
você já os apresentou a Cristo, e Cristo os tomou, os lançou no
Sangue e desapareceram.
Se 24 horas ao dia pecar, falhar diante de Deus, 24
horas ao dia confesse-os a Cristo; não fique com eles. Lembrem
que o Sangue de Cristo é para nos limpar de todo pecado e nos
manter limpos de todo pecado.
Conscientes do significado da Santa Ceia – que é um
memorial, que é tipológico – e do Lavatório de pés, tomemos a
Santa Ceia e realizemos o Lavatório de pés. E que as bênçãos
de Cristo sejam sobre cada um de vocês, no Nome do Senhor
Jesus Cristo. Amém.
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sangue; fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de
mim.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e
beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor (até
quando?), até que venha.”
E aí nos encontraremos com Cristo, o que morreu por
nós na Cruz do Calvário; e enquanto isso, na Santa Ceia e
Lavatório de Pés estamos lembrando o que já passou e
anunciando o que haverá de vir, uma comemoração que dá
testemunho do que Deus já fez através de Cristo na Cruz, e dá
testemunho, anuncia Sua Vinda para o Último Dia; e então nos
encontraremos com Ele, com o que morreu por nós e nos
limpou com Seu Sangue precioso, e nos mantêm limpos todos
os dias com Seu Sangue precioso.
“Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o
cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do
sangue do Senhor.”
Por isso toda pessoa que se examine, disse São Paulo; e
nesse exame verifique se há pecado, se cometeu algum erro
diante de Deus, o confesse a Cristo, Cristo o perdoa e com Seu
Sangue limpa de todo pecado, e fica pronto para tomar a Santa
Ceia em perfeito estado espiritual; toma então, dignamente.
“Examine-se, pois, o homem a si mesmo (e depois
coma), e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe
para sua própria condenação, não discernindo o corpo do
Senhor.
Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e
muitos que dormem.”
Porque ao comer e tomar: comer o pão indignamente,
que representa o corpo de Cristo, e tomar o vinho
indignamente, é culpado da morte do Senhor Jesus Cristo, é
culpado do corpo e do Sangue do Senhor, disse São Paulo; e
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disse que muitos estão enfermos, debilitados e outros dormem,
outros morreram. Não quer dizer que se perderam. Vamos ver:
“Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não
seríamos julgados...”
Porque se a pessoa se examina e vê no que falhou, pede
perdão e é limpo com o Sangue; e não haverá do que ser
julgado.
“...Mas, quando somos julgados (se não nos
examinarmos, se somos julgados, sendo julgados) ...Mas,
quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para
não sermos condenados com o mundo.”
Se não nos examinamos e confessamos a Cristo nossas
faltas, erros e pecados, Ele não poderá nos limpar com Seu
Sangue; Ele quer nos limpar com Seu Sangue para que
comamos o pão, que representa o corpo de Cristo, e tomemos o
vinho, que representa o Sangue, dignamente; assim comamos e
bebamos, comamos Seu corpo e bebamos... o pão, que
representa o corpo, e o vinho, que representa Seu Sangue; e
assim o façamos dignamente.
E se fizer indignamente terá juízo, maldição de juízo;
mas ao tomá-lo dignamente, há bênçãos do Céu. Você decide o
que quer receber ao tomar a Santa Ceia; por isso lhes é dado
uns minutinhos para que você reflita e examine o seu interior.
Se seu coração o repreende, maior é Deus que seu
coração. Portanto, seja grande, media ou pequena a falta, erro
ou pecado, confesse-o a Cristo; Ele quer que você faça, para
com Seu Sangue limpá-lo de todo pecado, e tome assim a Santa
Ceia dignamente; porque Cristo nos ama e quer nos abençoar,
porque Ele veio para abençoar a todos nós.
E tomou tudo aquilo que causava juízo, e todo tipo de
problema carregou, ou seja, nossos pecados, que é o que causa
e produz os problemas na vida dos seres humanos; porque o
pagamento do pecado é, o que? morte; e as enfermidades e os
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problemas produzem, o que? a morte, se não for atendido e
resolvido esse problema.
O mais importante é estar bem com Deus. Ter
problemas não é problema; ainda que seja um problema,
porém, o maior problema, o problema real é ter problemas com
Deus: Não confessar a Cristo as nossas faltas, erros e pecados,
e pensar que não há conseqüência. Disse a Escritura: “O
Pagamento do pecado é morte.” Romanos, capítulo 3... 6:23. E
o capítulo 3... Há duas Escrituras... O 6:23... e nós temos que
conhecer estas coisas.
“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso
Senhor.”
O presente de Deus, o prêmio de Deus, é a vida eterna
em Cristo Jesus nosso Senhor.
Disse-lhes o 3:23 também. Disse:
“...Porque todos pecaram e destituídos estão da glória
de Deus;
Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela
redenção que há em Cristo Jesus.
Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu
sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos
pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus;
Para demonstração da sua justiça neste tempo presente,
para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em
Jesus.”
Conscientes da realidade destas Escrituras e de tudo o
que a Bíblia nos fala, e nos falou de Jesus e os apóstolos, os
profetas do passado desde o Gênesis, tomemos a Santa Ceia
conscientes de que confessamos a Cristo tudo o que é mau ou
desagradável diante de Deus.
“Examine-se, pois (disse Paulo), o homem a si
mesmo...”

