
somente as coisas que Ele prometeu para nós, as quais são eternas. Por isso conti-
nuemos com nossos olhos postos no Céu, e assim obteremos nossa transformação, 
assim obteremos nossa graduação, e assim o Tutor dará boas contas ao Pai celestial 
de nós. E Ele então nos adotará como filhos e filhas de Deus em Seu Reino.
 Assim que nossos olhos postos no Céu, porque nossa redenção, nossa transfor-
mação, está perto. Está mais perto do que você e eu imaginamos. Está tão perto que 
eu creio que não passará muito tempo sem que ocorra a ressurreição dos mortos e a 
transformação de nós que estamos vivos.
 Agora, continuemos então com nossos olhos colocados no Céu e na Era da Pe-
dra Angular, a era celestial, escutando essa Voz como de Trombeta que nos mostra 
todas as coisas e nos ensina as lições finais para nossa adoção.
 Estamos nos preparativos finais para nossa adoção. Depois destes preparativos 
não haverá outros preparativos para a adoção dos escolhidos; porque em seguida a 
Mensagem passará a Israel, para os escolhidos de Israel.
 
ATIVIDADE DE FINAL DE ANO 2013,
NOS TERRENOS DA GRANDE CARPA CATEDRAL
Dr. William Soto Santiago
Martes, 31 de dezembro de 2013
Cayey, Porto Rico
 Por tanto, Cristo disse que quando víssemos os sinais que Ele enumerou, e a 
figueira – que é Israel – florescendo, lançando suas folhas, saibamos que nossa re-
denção está perto; e quando virmos as demais árvores, as demais nações.
 Por tanto, levantemos nossos olhos ao Céu, às coisas de Deus, porque nossa 
redenção está perto.
 Estamos vendo inúmeras promessas que estão em processo para se cumprir 
totalmente; mas antes de se cumprir uma promessa, nossa vista, com um olho de 
visão profética, em seguida que percebe de que é o começo de uma promessa grande, 
e não tiramos a vista; e vamos vendo sua trajetória progressiva, até que se cumpra 
plenamente cada uma dessas promessas divinas.
 Ele tem para mim promessas, e para quem mais? Para cada um de vocês tam-
bém. A fé para rapto é uma promessa para todos os que serão transformados a Gran-
de Voz de Trombeta, a Trombeta Final, tudo isso é uma promessa para os que serão 
transformados, e para os que morreram, que serão ressuscitados em corpos glorifica-
dos.
 Ainda a Grande Carpa Catedral é uma promessa para os que serão transforma-
dos, é uma promessa para os que irão estar sentados ali recebendo a Palavra, rece-
bendo todas as bênçãos que Deus derramará nessa etapa.
 Assim como vimos a Deus, a glória de Deus, a presença de Deus no tabernácu-
lo de Moisés, no templo que o rei Salomão construiu, e vimos a glória de Deus em 
diferentes ocasiões, assim veremos a glória de Deus na Grande Carpa Catedral que 
o reverendo William Branham viu; e também veremos a glória de Deus manifestada 
em cada um dos crentes do Último Dia que serão transformados.
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ESTUDO BÍBLICO #5 – DOMINGO, 21 DE JUNHO DE 2020
TEMA: BEBENDO DA ÁGUA DA VIDA ETERNA

Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 23 de abril de 1999

(Segunda atividade)
Delícias, Chihuahua, México

SÃO JOÃO 7:37-39
 37 E, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: 
Se alguém tem sede, que venha a mim e beba.
 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu 
ventre.
 39. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele cressem; 
porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorifica-
do.

LIVRO DAS ERAS
A Era de Esmirna - Pág. 159
 143. Ao entender o que acabo de dizer, fica claro por que os estudantes nunca 
acharam em nenhuma parte da Escritura que Paulo diga: “É necessário ser nascido 
de novo e então ser cheio do Espírito”. Eles inferiram que está e colocaram suas 
próprias interpretações para que diga assim, mas a Escritura não diz isso. Nem Jesus 
disse. Veja João 7:37-39 e leia-o agora com entendimento.
 E, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: 
Se alguém tem sede, que venha a mim e beba.
 Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu 
ventre.
 E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele cressem; porque 
o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado.
 144. Agora, aqui diz enfaticamente que o crente ao beber, por meio de vir a Jesus 
em fé, teria rios de água saindo de si mesmo. E esta experiência está estabelecida no 
Dia de Pentecoste. Agora, com este pensamento na mente, leiamos João 4:10 e 14:
 Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te 
diz: Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva.
 mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água 
que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
 145. Esta mesma água viva é mencionada aqui, mas esta vez não é chamada um 
rio, mas um poço artesiano. Aí é onde as pessoas cometem seu erro. Pelo fato de 
que é chamado um poço e um rio, elas pensam que em um lugar é vida eterna dada 
pelo Espírito, e no lugar seguinte, onde é chamado um rio (implicando um grande 
dinamismo), será o Espírito dado como uma investidura de poder. Não é assim! É 
um e o mesmo. É o Espírito que dá vida e poder, o qual veio no Dia de Pentecoste.



LIVRO DAS ERAS
A Era de Éfeso - Pág. 102
 100. Agora, aquela Árvore lá no Éden, aquela Árvore que era a origem de Vida, 
era Jesus. Em São João, capítulos 6 ao 8, Jesus se apresenta como a origem de Vida 
Eterna. Ele mesmo disse que era o Pão do Céu. Ele falou do oferecimento de Si 
mesmo dizendo que se algum homem comer d’Ele, nunca morreria. Ele proclamou 
que conhecia Abraão, e que antes que Abraão existisse; Ele era. Ele profetizou que 
Ele mesmo daria água viva e que todo aquele que beber desta água, jamais teria sede, 
mas que viveria eternamente. Ele se mostrou como o Grande “Eu Sou”. Ele é o Pão 
de Vida, o Poço de Vida, o Ser Eterno, a Árvore da Vida. Ele esteve lá no meio do 
Jardim do Éden assim como também estará no meio do Paraíso de Deus.

LIVRO DOS SELOS
O Primeiro Selo - Pág. 102-103
 31. Agora o Cordeiro durante o tempo de intercessão conhece os que têm seus 
nomes no Livro da Vida desde antes da fundação do mundo; e até que venham todos 
eles a serem manifestados nesta Terra, Ele não pode deixar esse lugar. Entendem? 
Ali está perfeitamente a predestinação, Ele tinha que ficar ali porque Ele veio morrer 
por todos aqueles que Deus tinha ordenado para Vida Eterna. Ele os viu por Seu 
conhecimento prévio, não por Sua própria vontade, porque Sua vontade é que não 
se perca nenhum, mas por Seu conhecimento antecipado Ele sabia quem seria salvo 
e quem pereceria. Então, enquanto faltasse um só nome por ser declarado na Terra, 
Cristo teria que ficar ali como intercessor para redimir esse indivíduo; mas tão pron-
to como esse último nome tenha sido lançado ao cloro, então os dias de intercessão 
terminam. “O que é sujo, suje-se ainda; e o que é santo, seja santificado ainda”. En-
tão Ele deixa o Santuário, e esse lugar se converte em tribunal de juízo. Ai de todos 
aqueles que estão fora de Cristo nesse tempo!

LIVRO DOS SELOS
O Quarto Selo - Pág. 269
 194. Amanhã veremos as almas sob o altar, e poderão ver se é assim ou não. Ele 
os está juntando dos quatro ângulos do Céu, e vem sobre um cavalo branco como 
a neve. Ele também tem um Nome, mas não é Morte, mas A PALAVRA DE DEUS 
(Vida). Amém! O tem escrito em Sua coxa: O Verbo de Deus. Essa é a única forma 
de vida, porque Deus é a única fonte de Vida Eterna, como fica entendido na palavra 
grega zoe.
 195. Então Ele tem escrito “VIDA”, e vem sobre um cavalo branco. E aqui está 
um homem com três poderes mesclados, chamado “Morte”, juntando seus súdi-
tos terrenos; mas Cristo está juntando Seus súditos que são nascidos do Céu. Este 
tem escrito “Morte”, mas Cristo tem escrito “Vida”. Aqueles que vêm com Cristo, 
vêm também sobre cavalos brancos, e são chamados: “Escolhidos desde antes da 
fundação do mundo”. AMÉM! E além disso, são fiéis à Palavra. AMÉM! Eu gosto 
disso. São chamados “escolhidos desde antes da fundação do mundo”, e em seguida 
são fiéis à Palavra por sua escolha; bem estimulados com vinho novo e azeite, vêm 
cavalgando, descendo para encontrá-lo. Eles sabem que os Trovões mostrarão isto 
muito em breve.

EXTRATOS DO LIVRO DE ROMANOS 8:22-23 - Pág. 39
O GRANDE EVENTO DO FIM DO SÉCULO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 27 de outubro de 1985
Barquisimeto, Lara, Venezuela
 E todas as bênçãos de Deus para o tempo final serão para todos os seres huma-
nos. Por isso diz: “Quem tiver sede (se alguém tem sede)… Quem tem sede, venha, e 
tome da Água de Vida gratuitamente”, tome dessa Mensagem final, essa Mensagem 
de vida eterna gratuitamente. É para todos os seres humanos. 
 E isso é o que o ser humano necessita neste tempo final; isso é o único que o 
encherá de alegria e de felicidade, e dará entusiasmo e ânimo na vida para seguir em 
frente lutando, e não se decepcionar por tantos problemas, tantos terremotos, tantos 
maremotos e tantos problemas econômicos que as nações têm, e tantas coisas que 
estão acontecendo.
 É necessário que tenhamos bom ânimo neste tempo, porque estamos vivendo 
no tempo maior e mais glorioso de todos os tempos, estamos vivendo no tempo em 
que as grandes profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos.
  É necessário que vivamos conscientes desta realidade, para que saibamos as 
coisas que nós necessitamos compreender conforme ao que está prometido para este 
tempo.

NOSSOS OLHOS COLOCADOS NO CÉU,
PORQUE NOSSA REDENÇÃO ESTÁ PERTO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 9 de setembro de 1990
Cayey, Porto Rico
 Estamos vivendo no tempo maior e glorioso de todos os tempos, no tempo da 
Era da Adoção, no tempo da Era da Pedra Angular, no tempo da Era da Trombeta 
Final, no tempo da era onde o Tutor por meio do Anjo Mensageiro, do Anjo de Jesus, 
está dando as últimas instruções para a adoção dos filhos de Deus.
 Por isso, então, continuaremos com nossos olhos colocados no Céu e nas coisas 
do Céu, e nosso coração colocado nas coisas do Céu, que são as coisas do Programa 
Divino que estão se realizando neste tempo final aqui na Terra.
 Nossos olhos colocados no Céu (por quê?), porque nossa redenção, nossa trans-
formação, está perto. Temos nossos olhos colocados no Céu. Eu os tenho colocado 
no Céu; e vocês também os tem colocados no Céu, porque viram a Porta aberta, 
entraram por ela, e estão vendo as coisas que João viu, sendo atualizadas, materiali-
zadas, aqui na Terra, em uma era celestial.
 Assim que continuemos com nossos olhos colocados no Céu, porque nossa re-
denção, nossa transformação, nossa adoção, está perto. Isto é com relação a dias, 
meses, ou anos; porque com relação a era, é em nossa era, a Era da Pedra Angular. 
Depois de nossa era não há outra era, por isso é uma era eterna.
 Assim que estamos na Era da Adoção, a Era da Trombeta Final, a era dos es-
colhidos. E é também a Era da Ressurreição, da Transformação, o qual se realizará 
muito em breve. E por isso nossos olhos colocados no Céu todo o tempo.
 Não há outra esperança para os seres humanos, não há outra esperança para nós; 



LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 159, parágrafo 1418 
Cristo é revelado em Sua Própria Palavra
Jeffersonville, Ind., 22-8-65 
 1418 - “Veem vocês estas pequenas bolsas passando pelo ar, chamam ‘discos’, 
e demais. As pessoas tão... Melhor deixemos isso quieto. ‘Ouvem de todas estas 
pessoas que desaparecem?’ Vocês dizem. Deles não se ouve; estão parados ali, e 
não estão ali. Dessa maneira vai ser o Rapto. Um deles virá para baixo, e este corpo 
terrestre se vestirá com um corpo celestial. E eles serão... Ficará pele, cabelo, ou 
ossos; será transformado em um momento de tempo, descendo do espaço e levando 
isso à Casa. Vemos tudo isto acontecendo agora, e o Pentágono se perguntando a 
respeito destas luzes, e luzes místicas, e tudo o que estão vendo no céu. Vocês viram 
que tinham uma aqui no jornal em Jeffersonville esta semana, e demais, ‘uma luz 
mística’. Assim, Oh, não sabem o que é isso. Mas escutem, filhinhos, os vai recolher, 
um destes dias. Veem? Veem? Não se preocupem. Recordem, Jesus disse: ‘Como 
foi nos dias de Sodoma’. O que aconteceu pouco antes de Sodoma? Deus desceu 
com uns Anjos, e tiveram um juízo de investigação. Disse: ‘ouvi o clamor, que é 
tão pecaminoso, tão grande, assim que Eu desci para averiguar se é totalmente a 
verdade ou não’. É correto isso? Observem a Esse principal que ficou com Abraão, 
pôde discernir os pensamentos que estavam no coração de Sara, detrás dele. Agora 
vejam vocês ao redor somente um pouquinho e notem, veem? Observem o que está 
fazendo, o mesmo hoje em dia. É um juízo de investigação. Pois, depois de um tem-
po, a Igreja, quando pode ficar nesse lugar, e toda semente tiver sido trazida ao seu 
lugar, terão desaparecido. Não saberão o que aconteceu a eles. A pessoa estará indo 
em uma direção. Veem? A pessoa estará indo à casa do pastor, e a pessoa estará indo 
para cá, ou para lá, e, quando menos pensam, não estão ali. Porque Enoque, o qual 
era o tipo: ‘Deus o levou, e não foi achado. Desceram para investigar!’”

FICANDO COM O QUE TEM A PALAVRA DE VIDA ETERNA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 14 de fevereiro de 1999
Quito, Equador
 E agora, para este Último Dia os escolhidos de Deus estarão escutando a Gran-
de Voz de Trombeta do Evangelho do Reino, que é a Voz de Cristo nos dando Sua 
Mensagem do Evangelho do Reino, e Sua Voz é Palavra de vida eterna. E nós fica-
remos com essas palavras de vida eterna que Jesus Cristo em Espírito Santo estará 
falando por meio de Seu Anjo Mensageiro, e em seguida receberemos nossa trans-
formação.
 E os que estarão escutando as palavras de vida eterna de Jesus Cristo não devem 
ter medo. Não importa os problemas que vierem sobre o planeta Terra ou sobre vo-
cês como indivíduos ou sobre suas famílias: nunca devem ter medo, porque Ele está 
conosco. “Não temam (disse Moisés); porque Deus batalhará por nós”.
 E quando vier o tempo do aperto, Deus batalhará por nós e nos livrará desse 
aperto que mais tarde se converterá em uma perseguição terrível; mas quando já 
isso estiver em etapa de perseguição terrível, nós já estaremos na Ceia das Bodas do 
Cordeiro desfrutando com Cristo essa grande festa celestial.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 54, parágrafo 470
Revelação Capítulo 5 
Jeffersonville, Ind., 18-6-61
 470 - “Toda natureza está esperando seu mestre. O mestre são os filhos de Deus a 
quem foi dada esta Terra. Agora Deus terá seus céus, certamente, mas isto é dado ao 
homem. E o Parente redentor veio para nos redimir para o que perdemos... Quando 
a obra for acabada, nós teremos todas as coisas outra vez. Que tipo de coisas? Nós 
teremos todo poder; nós teremos vida eterna; nós teremos saúde eterna, nós teremos 
juventude eterna, nós teremos poder eterno... Oh! Somos eternos com o Eterno. To-
dos nós estamos esperando que venha esse tempo”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 9, parágrafo 71
Vida Eterna 
Jeffersonville, Ind., 31-12-54
 71 - “Quando você foi salvo? Quando você foi Santificado? Quando você foi 
cheio do Espírito Santo? Quando você creu no Senhor Jesus Cristo, ali você recebeu 
vida eterna. Mas então dali em diante você começou a crescer, você começou a 
crescer. Você cresceu através de Santificação e através do Espírito Santo e através de 
falar em línguas e através de todas estas coisas aqui, mas você recebeu Vida quando 
você creu. Vê você o que quero dizer? Agora, isso não lhe dá... Algumas pessoas já 
têm Vida, e você está tratando de fazê-los que façam algo aqui, quando ainda não 
chegaram a esse lugar ainda. E as pessoas pentecostais nunca chegaram ao lugar 
onde a Igreja está chegando agora; à Adoção ou à colocação dos filhos”.
 
LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 47, parágrafo 402
As Dez Virgens
Jeffersonville, Ind., 11-12-60 
 402 - “E nós que vivemos e tivermos ficado até a vinda do Senhor, não evitaremos 
ou impediremos aos que dormem. Esses preciosos que selaram seu sangue... Sela-
ram seu testemunho com seu sangue. ‘Não impediremos ou atrapalharemos os que 
dormem, porque soará a trombeta’. Algo acontecerá; esse algo Evangélico soará; 
o anúncio da Sua vinda. ‘E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós os 
que vivemos e permaneçamos seremos transformados’. Parados ali, e sentir uma 
mudança; o cabelo grisalho irá [desaparecerá], as rugas cessarão; mudados em um 
momento, em um abrir de olhos. E encontraremos aos nossos amados primeiro”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 132, parágrafo 1176
O futuro lar
Jeffersonville, Ind., 2-8-64
 1176 - “Veem? E estamos finalizando a sétima era da Igreja, a era da Igreja, a 
Era Pentecostal. Veem? Estamos entrando nessa Santa Convocação! Estamos nessa 
eternidade real e genuína onde a Igreja é chamada, não para alguma estação, para 
alguma denominação, mas para eternidade com seu Rei Eterno. Veem? Não o temos 
no absoluto, não há tais coisas como dias, e coisas, e tempos. Você passou à eterni-
dade, de onde veio. Você estava ali para começar. Veem? Se você tem vida eterna, 
somente há uma forma, essa é Deus, e você é um atributo expresso. Veem? Se você... 



Se você não é, não vai estar lá de qualquer maneira. ‘Ninguém pode vir a Mim, se 
não o trouxer Meu Pai’. Veem? As quais ‘passam’, todas estas coisas velhas; mas 
estas coisas não, assim que fala de eternidade. O Espírito Santo é eterno. Então você 
está em eternidade, onde esteve todo o tempo, mas somente acaba de reconhecer o 
que aconteceu. Vejam, você foi feito para um propósito eterno, porque você era a 
manifestação de um atributo que estava em Deus, que pensou em você e o expres-
sou; e Ele fez uma terra para tomar dela e lhe fazer um ser humano. E apareceu o 
pecado e perverteu Sua maneira. Você vem de qualquer maneira, mas estava perdido 
com o mundo. Assim que Ele vem e o redime, ao atributo expresso, e também redi-
me esta Terra da mesma forma. Então Seu propósito continua. Veem? Aleluia! Oh, 
isso me faz tão bem, pense tão somente no que está pela frente! Agora, em Efésios 
1:10 é chamado... Agora, se vocês estão anotando: Efésios 1:10 é chamado, não 
uma dispensação, não o sétimo dia. É chamado ‘a plenitude do tempo’. E quando ‘a 
plenitude do tempo’ veio, aí é quando o tempo foi cumprido. E quando não há mais 
tempo, então você entra a eternidade, depois que a sétima era da Igreja tiver passado; 
e já passou, a Era de Lutero terminou, a Era Metodista terminou, a Era Pentecostal 
terminou. E agora você entra (no que?) em eternidade. Não mais sete, não mais três, 
não mais de outros. Estão em eternidade, onde não há tal coisa como números e 
tempos e coisas. Amém! Oh vá! Veem agora? Ou, depois que o tempo foi cumprido, 
todo o pecado desapareceu, tirado, no Milênio no Grande Juízo do Trono Branco. 
(Um tipo, pelo Espírito Santo).
 Depois que o mundo estiver em fogo e batizado, seu Batismo de Fogo Santo 
do Céu; todo pecado desaparece, todos os germes desaparecem, todos os demônios 
desaparecem, todas as tentações desaparecem, todo mal desaparece (tipo agora). 
Então o que faz Deus? Ele pode se assentar sobre a Terra, vejam, porque todo peca-
do desapareceu. Essa é a mesma coisa que Ele faz quando dá o Batismo do Espírito 
Santo com Fogo. Ele pode vir e morar com você, e podemos nos sentar em lugares 
celestiais em Cristo Jesus, por quanto já estamos com Ele. Não que ‘estaremos’. 
Estamos agora sentados em Cristo Jesus. Como entramos nisso? Por um batismo do 
Espírito Santo. ‘Por um Espírito todos estamos batizados em Cristo’, o qual estamos 
agora. Não que ‘estaremos’ em Cristo, Estamos! Ele é o Grande Rei Espiritual sobre 
o Espírito que está em nós, por quanto no princípio estávamos n’Ele. Vejam, Deus 
no princípio, quando Ele pensou em você e pensou em outros desse modo, pensou 
em Si mesmo sendo tangível. Esses eram Seus pensamentos. Veem? Assim que, Ele 
expressou Seus pensamentos por meio de Palavra. Ele disse: ‘Seja’. ‘Seja’, e foi. 
‘Seja’, e foi. Então, depois de um tempo Ele se manteve dizendo: ‘Seja’, até que 
um dia as pessoas disseram: ‘Que Deus não fale!’. Ele disse: ‘Agora falarei através 
de um profeta’. Veem? ‘Daqui em diante, falarei através de um profeta.’ E o profeta 
disse: ‘Virá; haverá’, e foi, e foi. E foi, e foi, veem? justamente dessa forma. Captam 
agora? / Ele colocou Adão e Eva aqui na Terra e disse: ‘Agora multiplicai-vos e 
enchei a Terra’. Seus corpos estiveram dispostos aqui para vocês comerem e produ-
zirem seus corpos. Essa é a forma que Ele tinha para fazê-lo. Mas apareceu o pecado 
e interrompeu Seu plano. O tempo continua correndo, de igual forma. Mas o que 
fez Jesus? Deus desceu e se expressou Ele mesmo na forma de um Homem, um ser 
humano; deu Sua vida, em vez de ficar aqui. O qual, Ele era o Rei, mas Ele mesmo 
se deu para redimir ao restante. Captam? E quando tudo terminou, então é restaurado 

de novo, e o propósito de Deus é cumprido. Ali está o Rei Eterno de novo com Seus 
súditos eternos, expresso em carne humana”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 138, parágrafo 1235
Perguntas e respostas Núm. 3
Jeffersonville, Ind., 30-8-64
 1235 - “O arrebatamento da Noiva será a mesma coisa. A Palavra que está em 
vocês, o corpo se materializará em torno dessa Palavra, e a mesma coisa fez por 
Sara”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 69, parágrafo 597
A maneira de um verdadeiro profeta
Jeffersonville, Ind., 13-5-62
 597 - “E como o Elias foi para baixo ao Jordão um dia e o golpeou (com Eliseu), 
e se afastou para trás e ele cruzou ao outro lado; ele veio de regresso com uma dupla 
porção. E quando nós golpearmos o Jordão (com Cristo), nós temos uma porção, 
mas quando nós regressarmos, nós vimos com duas porções. Nós temos vida eterna, 
ressurreição do pecado agora em retidão com o Espírito Santo, e então no regresso 
com Cristo nós vamos para trás com as duas: ressurreição física, e nós já temos res-
surreição espiritual; nós então temos uma dupla porção”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 109, parágrafo 952 
Cristo é o Mistério de Deus revelado
Jeffersonville, Ind., 28-7-63
 952 - “Quando nós vemos as manifestações de terremotos, etc. Viram vocês as 
notícias outro dia, dos milhares que perderam a vida? Há terremotos em diversos 
lugares. Também disseram que havia coisas horrorosas nos céus, como colunas de 
fogo flutuando, como discos voadores. Não sabem o que são essas coisas, eles nem 
têm uma ideia. Você notou os Anjos que desceram para investigar Sodoma antes 
que fosse destruída? Lembram-se disso? Houve três que desceram. Um ficou com 
Abraão, lembram-se? Esses foram luzes do Céu que desceram para investigar antes 
do juízo. E agora notem onde as estão encontrando, perto do Pentágono e demais 
lugares. Esses são os juízos do mundo - Sodoma. E há um que será representado 
entre as igrejas, o qual será Cristo mesmo se vindicando”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 17, parágrafo 130
Hebreus, capítulo 1
Jeffersonville, Ind., 21-8-57
 130 - “Esse grande Jeová Deus, você sabe o que Ele disse? Ele tão somente se 
estendeu e agarrou uma mão cheia de átomos, agarrou um pouquinho de Luz, e 
esvazio-a assim e se foi; ‘Whoosh!’... Um corpo, e entrou nele e foi tudo. Disse: 
‘Veem para cá Gabriel’ (esse Grande Arcanjo). Foi ‘whoosh...’ Entrou nele. ‘Veem 
cá Miguel’ (o Anjo do Seu lado direito)... ‘Whoosh’... ‘Para ti... entra nele”.
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