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San João 9:1-12
 E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença.
 E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, 
este ou seus pais, para que nascesse cego?
 Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais; mas foi assim para 
que se manifestem nele as obras de Deus.
 Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é 
dia; a noite vem, quando ninguém pode trabalhar.
 Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
 Tendo dito isso, cuspiu na terra, e, com a saliva, fez lodo, e untou 
com o lodo os olhos do cego.
	 E	disse-lhe:	Vai,	lava-te	no	tanque	de	Siloé	(que	significa	o	Enviado).	
Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo.
 Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego 
diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava?
 Uns diziam: É este. E outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu.
 Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos?
 Ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus fez lodo, e 
untou-me os olhos, e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então, 
fui, e lavei-me, e vi.
 Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei

EXTRATO DO LIVRO DA VISÃO
DA GRANDE CARPA CATEDRAL VOL. 2 - Págs. 385-386
AS MANIFESTAÇÕES DO PODER DE DEUS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 21 de abril de 2013 / Cayey, Porto Rico
	 Em	seguida	viu	também	que	foi	feita	uma	fila,	uma	linha	para	oração	
pelos	 doentes	 de	 diferentes	 problemas	 de	 saúde,	 como	 paralíticos	 e	



assim	por	diante;	 entravam	pela	porta	de	um	quartinho	de	madeira	e	
saíam	por	outra	porta	que	dava	à	plataforma	onde	estava	o	púlpito,	e	
saíam	 louvando	 a	Deus	 porque	 tinham	obtido	 sua	 cura;	mas	 quando	
a	pessoa	que	estava	na	porta	de	saída	perguntava	o	que	aconteceu	 lá	
dentro,	a	pessoa	dizia:	“Eu	não	sei	o	que	aconteceu	nem	como	foi;	mas	
uma	coisa	sei:	que	estou	curado”.
	 É	como	o	jovem	cego,	o	homem	cego	que	recebeu	a	vista	por	Jesus,	
e	depois	os	líderes	religiosos	perguntavam:	“Como	foi?	Como	te	fez?	O	
que	fez	Ele	para	te	dar	a	vista?”
	 E	ele	disse:	“Bom,	uma	coisa	eu	sei:	Que	antes	era	cego	e	agora	
vejo”.
	 —“Como	aconteceu	tudo?”
	 —“Ele	me	passou	barro	nos	olhos,	me	disse	que	fosse	lavar	lá	em	
certo	local,	e	agora	vejo.	Era	cego	e	agora	vejo”
	 Isso	era	o	único	ele	podia	explicar.
	 É	 que	 os	 milagres	 não	 se	 podem	 explicar.	 Como	 aconteceu	 o	
milagre?	Não	se	pode	explicar.	Uma	coisa	é:	antes	era	assim,	e	agora	
é	desta	forma.	Como	Deus	faz?	Isso	Ele	reserva	para	si,	para	que	não	
surjam	imitações.
	 Ao	reverendo	William	Branham	muitos	tentaram	imitá-lo,	fizeram	
imitações	 e	 tiraram	 a	 vista	 do	 povo	 que	 estava	 vendo	 o	 reverendo	
William	Branham	como	o	mensageiro	de	Deus;	então	outros	quiseram	
ser	importantes	e	atrair	o	povo	para	eles,	e	afetaram	esse	ministério	e	o	
efeito	a	favor	do	povo.
	 Para	esta	etapa	que	vem,	chamada	a	Terceira	Etapa	pelo	Anjo	que	
esteve	 falando	ao	 reverendo	William	Branham,	disse-lhe:	 “Disto	não	
vais	explicar	nada	para	que	não	haja	imitações”.	
	 Ele	 entrou	no	quarto,	 esse	 que	 ele	 viu;	 o	 quartinho	pequeno	que	
estava	 dentro	 de	 uma	 Carpa.	 Ele	 disse:	 “Era	 uma	 carpa	 [tenda]	 ou	
catedral,	um	edifício,	e	vi	a	Luz	que	acompanha	o	meu	ministério,	a	
Coluna	de	Fogo,	que	se	foi	para	esse	lugar;	e	o	Anjo	ainda	estava	comigo	
e	fomos	os	dois	a	esse	lugar.	O	que	eu	vi	ali	e	escutei,	levarei	comigo	
para	sempre;	não	darei	a	conhecer,	irá	comigo	à	tumba.	Isto	é	para	que	
não	 surgissem	 imitações;	 e	 ainda	 com	 tudo	 isso;	 surgiram	 imitações	
por	diferentes	lugares	tentando	imitar.	Mas	o	que	Deus	vai	fazer,	onde	
manifestará	 todo	Seu	poder,	não	poderá	 ser	 imitado,	disse	o	Anjo	ao	
reverendo	William	Branham.	Deus	se	prepara	para	uma	manifestação	
plena	do	Seu	poder.



EXTRATO DO LIVRO DA VISÃO
DA GRANDE CARPA CATEDRAL VOL. 1 - Págs. 21-22
A MENSAGEM DO REI
(Reunião de Pastores)
Dr. William Soto Santiago
Quinta-feira, 15 de abril de 1976 / Rio Grande, Porto Rico
	 Por	 isso	o	 irmão	Branham,	há	um	 lugar	onde	diz:	 “Eu	quero	me	
afastar	 um	pouco	 sobre	 de	 estar	 orando	 pelos	 doentes	 e	 estas	 outras	
coisas,	e	me	dedicar	somente	a	trazer	a	Mensagem.	Porque	isso	é	o	que	
foi	dito	com	relação	ao	que	era	a	Terceira	Etapa”.	Vê?	Terceira	Etapa	é	
a	Palavra	falada.
	 Então	isso	é	o	que	necessitamos	(para	que?)	para	que	se	materialize	
em	nós,	para	que	se	encarne	em	nós,	e	possa	vir	a	transformação	literal,	
e	possa	vir	o	rapto	literal,	que	estamos	esperando;	e	possam	vir	também	
os	sinais	e	milagres	literais	que	devem	vir	quando	já	estiver	encarnada	
toda	essa	Mensagem	do	Rei.
	 Enquanto	 isso,	 o	 vemos	 no	 campo	 espiritual,	 os	 milagres	 e	
maravilhas	que	estão	ocorrendo;	porque	realmente	estávamos	cegos	lá	
na	Era	da	Laodiceia	e	Ele	fez	o	milagre	de	nos	abrir	os	olhos.	Quem?	A	
Mensagem	do	Rei.	Não	foi	a	mensagem	de	nenhum	homem,	não	foi	a	
mensagem	de	nenhum	homem,	mas	que	foi	a	Mensagem	do	Rei.

EXTRATO DO LIVRO DA VISÃO
DA GRANDE CARPA CATEDRAL VOL. 1 - Págs. 190-191
O MISTÉRIO DA ADOÇÃO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 3 de janeiro de 1999 / Cayey, Porto Rico
 1057 – “Olhe a Terceira Etapa então, será absoluta e totalmente para 
os perdidos, mas será para a Igreja e a Noiva”.1

	 Ou	 seja:	 que	 cobrirá	 os	 perdidos	 (que	 não	 têm	 oportunidade	 de	
salvação);	cobrirá	também	à	Igreja	(às	virgens	que	não	tinham	azeite	em	
suas	 lâmpadas),	e	cobrirá	 também	a	Igreja-Noiva	(que	são	as	virgens	
prudentes,	que	têm	azeite	em	suas	lâmpadas,	ou	seja:	que	têm	o	Espírito	
Santo,	têm	o	novo	nascimento);	e	também	impactará	ao	povo	hebreu,	
porque	 quando	 eles	 virem	 essa	 manifestação,	 eles	 dirão:	 “Este	 é	 ao	
que	 nós	 estamos	 esperando”.	Eles	 verão	Cristo	manifestado	 em	 toda	
Sua	plenitude	nesse	Filho	de	Deus,	nesse	Filho	de	Jesus	Cristo	que	Ele	
adotará	no	Dia	Último.	Esse	é	um	mistério	muito	grande	que	para	este	
tempo	final	é	revelado	à	Igreja	do	Senhor	Jesus	Cristo.	
1  Citas,	pág.	119,	párr.	1057



	 Há	algo…	Vamos	ver	aqui,	diz:	Página	16,	verso	122,	diz:
 122 – “Eu fui sozinho inspirado de falar essas palavras e de dizer que 
um dia glorioso todos os dons na igreja serão postos a um lado, assim 
como o era. E o Espírito Santo mesmo tomará a igreja em tal controle 
de Amor e virá até que os doentes serão sãos [curados], os cegos verão, 
os mancos andarão, sem que as mãos sejam postas sobre eles. Isso só 
será uma grande unidade”.
	 Ou	seja:	que	para	esse	tempo	não	haverá	necessidade	de	pôr	as	mãos	
sobre	os	doentes,	nem	sequer	de	orar	por	eles,	a	não	ser	falar	a	Palavra	
criadora.	Isso	está	prometido	para	acontecer	neste	tempo	final.
	 Vamos	ver	um	pouquinho	mais	para	que	tenham	o	quadro	claro	das	
coisas	 que	 nós	 estamos	 esperando	que	 se	 cumpram,	 conforme	o	 que	
Deus	prometeu.	Vamos	ver	página	38	de	Citações:
 315	– “Toda a Criação está gemendo, esperando pela manifestação 
dos	 filhos	 de	Deus.	 Esperando	 um	 lugar	 aonde	 a	 enfermidade	 será:	
‘Levanta-te!’ E será desse modo. Os cegos receberão sua vista. Surdos 
e mudos (ou	seja:	serão	curados), nós oramos por eles agora, mas então 
você o mandará (ou	seja: não será orando mas	ordenando,	como	foi	
sob	o	ministério	de	Jesus)”.
	 Em	que	lugar	diz	a	Escritura	que	Jesus,	quando	vieram	a	Ele	doentes	
para	serem	curados,	em	que	lugar	diz	que	Jesus	orou	por	eles	e	disse:	
“Pai	celestial,	cura	este	doente?”	Jesus	falou	a	Palavra	e	foram	curados.	
Em	algumas	ocasiões	até	colocou	as	mãos	sobre	eles	e	foram	curados.	
Agora,	continua	dizendo:
 315	 –	 “‘Se	 disseres	 a	 esta	 montanha	 (não:	 ‘Se	 eu	 disser’)	 …	 Se	
tu disseres a esta montanha: Seja movida, e não duvidares em teu 
coração…’.	O	que	precisamos	é	adoção”.
	 Assim	será	quando	estivermos	adotados.	Ou	seja:	que	será	a	Palavra	
criadora	 sendo	 falada.	 Tudo	 isto	 está	 prometido	 para	 ser	 cumprido	
quando?	Neste	tempo	final.	Este	é	o	tempo	maior	e	glorioso	de	e	para	a	
Igreja	do	Senhor	Jesus	Cristo;	porque	este	é	o	tempo	onde	todos	seremos	
adotados	conforme	a	promessa	de	Deus.

EXTRATO DO LIVRO DA VISÃO
DA GRANDE CARPA CATEDRAL VOL. 1 - Págs. 255-256
A PACIÊNCIA DO PAI CELESTIAL
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 15 de junho de 2003 / Cayey, Porto Rico
	 Isso	 é	 o	 que	 está	 prometido	 para	 este	 tempo	 final,	 quando	 se	



completar	a	Igreja	do	Senhor	Jesus	Cristo;	será	para	esse	tempo	que	a	
Visão	da	Carpa	literalmente	estará	em	pleno	cumprimento,	será	sob	um	
ministério	de	um	Mensageiro	que	estará	adotado	para	esse	tempo.
	 E	para	 ser	 adotado,	 tem	que	estar	 trabalhando	na	Obra	de	Cristo	
neste	tempo	final.	E	quando	se	completar	a	Igreja,	por	quanto	sob	esse	
ministério	 é	 que	 se	 completará	 a	 Igreja	 de	 Jesus	Cristo,	 em	 seguida	
Cristo	o	adotará,	e	haverá	uma	manifestação	de	Cristo	através	dele	em	
toda	Sua	plenitude,	a	 tal	grau	que	não	 terá	que	pôr	as	mãos	sobre	os	
doentes	para	que	sejam	curados.
	 Não	 importa	 a	 doença	 que	 as	 pessoas	 tiverem,	 não	 importa	 o	
problema	de	saúde	que	tiverem:	seja	alguma	doença,	ou	seja	que	estejam	
paralíticos,	ou	cegos,	ou	surdos,	e	até	alguns	que	tiverem	morrido.	Será	
uma	manifestação	plena	do	poder	de	Deus.
	 Por	isso	é	preciso	esperar	que	chegue	esse	momento	para	ver	isso	
que	 vai	 acontecer;	 mas	 podemos	 ver	 tudo	 o	 que	 está	 acontecendo	
em	 nosso	 tempo,	 que	 vai	 desembocar	 na	 conclusão	 [NT:	 usado	 no	
original:	 “completamento”]	 da	 Igreja	 de	 Jesus	 Cristo	 e	 a	 adoção	 de	
todos	os	escolhidos	de	Deus,	a	ressurreição	dos	mortos	em	Cristo	e	a	
transformação	de	nós	os	que	vivemos.

EXTRATO DO LIVRO DA VISÃO
DA GRANDE CARPA CATEDRAL VOL. 2 - Págs. 436-437
JESUS CRISTO É O MESMO ONTEM,
HOJE E PELOS SÉCULOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 22 de setembro de 2013 / Villahermosa, México 
	 Ele	também	dizia	que	não	falava	nada	a	não	ser	o	que	escutava	o	Pai	
falar,	e	não	fazia	nada	a	não	ser	o	que	via	o	Pai	fazer.	Em	palavras	mais	
claras,	Ele	escutava	a	Voz	do	Pai	falando,	e	isso	era	o	que	Ele	falava	
ao	povo;	e	também	via	Deus	em	visão	fazendo	milagres,	os	milagres,	
e	isso	mesmo	era	o	que	Ele	buscava;	se	via	Deus	em	visão	fazendo	um	
milagre	de	um	cego,	Ele	olhava	bem	na	visão	e	buscava	esse	cego	aqui	
no	meio	do	público;	e	então	o	mesmo	que	Deus	fazia	e	lhe	mostrava	em	
visão,	era	o	que	Jesus	vinha	e	fazia	com	a	pessoa;	e	era	Deus	através	de	
Jesus	fazendo	esses	milagres.
	 Assim	 era	 com	 os	 profetas	 do	 Antigo	 Testamento,	 assim	 era	
também	com	os	apóstolos,	assim	era	também	com	o	reverendo	William	
Branham;	 e	 assim	 será	quando	 tivermos	o	 cumprimento	da	Visão	da	
Carpa	e	esteja	a	Terceira	Etapa	operando,	estiver	em	ação.



	 Será	 Jesus	 Cristo	 falando	 por	 meio	 do	 Seu	 Espírito,	 será	 Jesus	
Cristo	se	manifestando,	será	Jesus	Cristo	fazendo	todas	as	coisas	que	
Ele	prometeu	fazer	para	este	tempo	final	no	cumprimento	da	Visão	da	
Carpa,	que	foi	mostrada	ao	reverendo	William	Branham.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 125
Tirando o véu a Deus 
Jeffersonville, Ind., 14-6-64 
Rev. William Marrion Branham
 1113	-	“Notem	na	igreja	gentia,	também	foi	cegada	pelo	véu,	depois	
que	o	véu	eclesiástico	foi	rasgado,	mostrando	Deus.	Como?	Ao	velar	
a	Palavra	em	seres	humanos	outra	vez.	Isso	é	exatamente	o	que	Israel	
falhou	em	ver.	Se	tivesse	sido	algum	Anjo	ou	algo,	Israel	 teria	crido.	
Mas	sendo…	Não	podia	ser	um	Anjo;	tinha	que	ser	um	homem.	Amém!	
Deus	não	pode	quebrar	Sua	Palavra.	Nos	últimos	dias	 tem	que	 ser	 a	
mesma	coisa	outra	vez.	Veem?	O	que	cegou	Israel?	Esse	Homem.	‘Tu	
és	 um	Homem	 fazendo-te	Deus’.	 Por	 isso	 é	 que	 o	mataram.	E	 hoje,	
porque	a	Mensagem	vem	por	meio	de	um	homem	e	não	de	anjos.	Veem?	
Deus	não	pode	mudar	Sua	maneira,	mudar	Sua	Palavra.	Ele	disse	que	
Ele	não	mudava.	Veem?	Notem:	prometeu!	E	os	gentios	estão	tão	cegos	
hoje	como	Israel	o	estava,	devido	(a	que?)	ao	véu.	Deus	velado	em	um	
ser	humano	cegou	a	Israel.	Notem,	sempre	cegou	a	um.	A	um	cegará,	ao	
outro	revelará	a	Verdade.	Fechará	os	olhos	de	uns	e	abrirá	os	olhos	de	
outros”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 22
Hebreus, Perguntas e Respostas Núm. 3
Jeffersonville, Ind., 10-6-57 
Rev. William Marrion Branham
 176	-	“E	ali	estão	essas	duas	testemunhas.	E	quando	eles	atormentarem	
o	mundo	com	suas	pregações,	e	reunirem	outra	vez	os	judeus,	trazendo-
os	ao	arrependimento,	trazendo-os	outra	vez	para	que	creiam…	Quando	
virem	Jesus	Cristo	vindo	pela	Noiva,	eles	dirão:	‘Olhai,	este	é	o	Deus	
a	quem	esperávamos.	Este	é	Ele!’	Mas	Ele	não	vem	por	eles,	vem	por	
Sua	Noiva.	E	Sua	Noiva…	Quando	José	foi	ao	Egito,	ele	não	levou	seus	
irmãos	com	ele,	mas	ele	tinha	sua	noiva	ali.	Quando	se	revelou	aos	seus	
irmãos,	não	havia	ninguém	presente.	Está	exatamente	bem.	E	quando	



Ele	mesmo	se	revelar	a	estes	judeus,	não	vai	haver	ninguém	ali,	só	os	
judeus.	Ali	estão	esses	que	mataram	José,	parados	ali.	E	disse:	‘Bom,	eu	
sou	José,	seu	irmão’	e	chorou.	E	disseram:	‘Agora	sabemos	que	estamos	
expostos	a	ele,	porque	o	matamos’.	A	mesma	coisa,	esses	judeus	vão	
ter	 o	 grande	 tempo	de	 batalha	 antes	 da	 vinda,	 agora,	 da	 perseguição	
levando-os	outra	vez	à	pátria	natal.	Leva-os	como	um	montão	de	ovelhas	
outra	vez	ao	Monte	Carmelo	lá.	Quando	o	Senhor	Jesus	Cristo	vier	por	
Sua	Noiva,	e	eles	o	virem,	eles	dirão:	‘Esse	é	o	que	esperamos,	ali	está	
Ele’.	Ele	se	levantará	com	cura	em	Suas	asas”.	

LIVRO DOS SELOS
O Quinto Selo - Pág. 301
Rev. William Marrion Branham
 106.	Notem	bem:	No	tempo	quando	Deus	ia	livrar	o	mundo	antes	do	
dilúvio,	Ele	mandou	uma	águia.	Quando	decidiu	livrar	a	Israel,	também	
mandou	uma	águia.	Você	não	crê	que	quando	João	estava	na	Ilha	do	
Patmos,	esta	Mensagem	era	tão	perfeita	que	até	no	podia	ser	confiada	
a	 um	 anjo?	Agora,	 um	 anjo	 é	 um	 mensageiro,	 mas	 você	 sabia	 que	
aquele	mensageiro	era	um	profeta?	Creem?	Vamos	prová-lo.	Vejamos	
Apocalipse	22:9	para	ver	se	não	foi	uma	águia.	Ele	era	um	anjo,	um	
mensageiro,	mas	era	um	profeta,	quem	revelou	a	João	completamente	
este	livro	de	Apocalipse.	Agora	vejamos	o	que	João	viu:
 E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as 
ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o 
adorar.
 E disse-me (o	 anjo) disse-me: Olha, não faças tal (nenhum	
verdadeiro	 profeta	 receberia	 adoração,	 ou	 mensageiro	 qualquer): 
porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que 
guardam as palavras deste livro. Adora a Deus.	Apocalipse	22:8-9
 107.	Agora,	o	Livro	era	tão	importante,	e	é	a	Palavra	de	Deus.	Cuidado!	
Quando	a	Palavra	de	Deus	é	revelada,	tem	que	ser	trazida	pelo	profeta,	
porque	somente	a	ele	chega	a	Palavra	de	Deus.
 108.	 Estava	 esperando	 receber	 uma	 pergunta	 sobre	 isso	 para	 o	
domingo,	e	pensei	esclarecê-lo	de	antemão.	Sinto	que	há	uma	pergunta	
sobre	isso,	e	quis	resolver	de	uma	vez.	TODA	Palavra	de	Deus	é	trazida	
dessa	maneira.	A	Bíblia	não	muda	sua	maneira.	Vê	você?	É	a	mesma	
coisa.	Tem	que	chegar	a	este	vidente	que	estamos	esperando	que	chegue.



LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 469
Rev. William Marrion Branham
 153.	E	notaram	que	disse	que	um	desses	anjos	era	muito	diferente?	
Pareceu-me	muito	diferente	dos	demais.	Estavam	em	uma	constelação	
com	três	a	cada	lado	e	um	acima;	e	quem	estava	ao	meu	lado,	contando	
da	 esquerda	 para	 a	 direita,	 esse	 seria	 o	 sétimo	Anjo.	 Ele	 era	 mais	
brilhante	e	significava	mais	para	mim	que	os	demais.	Disse	que	tinha	o	
peito	assim	robusto	e	estava	voando	para	o	Oriente.	Disse	também	que:	
“Me	levantou,	me	elevou”.	Lembram-se?
 154.	Agora,	aqui	está!	Era	quem	tinha	o	Sétimo	Selo,	o	qual	mantive	
como	 uma	 pergunta	 em	 minha	 mente	 toda	 minha	 vida.	Amém!	 Os	
outros	Selos	significaram	muito	para	mim,	desde	pronto;	mas	vocês	não	
imaginam	o	que	significou	este	sétimo.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 160
Cristo é revelado em Sua Própria Palavra 
Jeffersonville, Ind., 22-8-65
Rev. William Marrion Branham
 1425 -	 “Houve	 muitos	 que	 tentaram	 imitar	 a	 esses	 profetas,	 como	
sacerdotes,	ou	demais.	E	o	que	fizeram?	Simplesmente	falharam;	isso	é	
tudo.	Não	podiam	fazê-lo,	porque	Deus	tinha	escolhido	o	homem	para	a	
era,	e	escolhido	a	Mensagem,	e	até	a	natureza	do	homem	e	o	que	iria	ser	
acolhido	nessa	era,	o	que	ele	podia	comunicar;	como	ele	podia	fazê-lo.	
Com	a	natureza	desse	certo	homem,	Ele	podia	cegar	os	olhos	de	outros.	
As	palavras	que	esse	homem	diria,	a	maneira	em	que	ele	atuaria,	cegaria	
a	outros	 e	 abriria	os	olhos	de	outros.	Veem?	Ele	vestia	o	homem	no	
tipo	de	roupa	que	ele	era;	a	natureza,	a	ambição,	e	tudo	exatamente	da	
maneira	que	ele	tinha	que	ser,	perfeitamente	escolhido	para	essa	certa	
gente	que	Ele	chamaria	para	essa	certa	era”.
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