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purificar com perseguição; então pela mesma razão Ele coloca estas duas 
tribos, e as purifica durante o tempo da tribulação; porque na verdade é um 
tempo de purificação, é juízo.
 136. Então aqui aparecem os 144.000 depois da purgação de Israel, 
e também aparecem as virgens fátuas, já purificadas e com suas vestes 
brancas. Quão perfeito é! Quão formoso! Outro paralelo é o tempo de 
angústia de Jacó.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. I
Pág. 222-223
Pescando mar adentro
Dr. William Soto Santiago
Terça-feira, 7 de novembro de 2000
Talcahuano, Chile
 E em seguida, para o chamado dos escolhidos do povo hebreu, a Visão 
da Carpa, onde grandes maravilhas, onde grandes sinais, grandes milagres 
estarão se realizando, correspondem ao tempo em que o Anjo do Senhor 
Jesus Cristo será adotado; e através do Anjo do Senhor Jesus Cristo, Cristo 
estará realizando a pesca milagrosa dos escolhidos do povo hebreu, que 
são 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo.
 Essa Terceira Etapa terá bênçãos para a Igreja-Noiva do Senhor 
Jesus Cristo, também para as virgens insensatas (que não tinham azeite 
em suas lâmpadas), e também para os 144.000 hebreus; e também, nessa 
manifestação da Terceira Etapa, o mundo inteiro a verá se realizando, e 
verá grandes maravilhas, prodígios e milagres sendo realizados, e isso 
estremecerá o mundo inteiro; mas para o mundo será um testemunho, 
mas já não haverá oportunidade de salvação para o mundo, a Porta da 
Misericórdia já estará fechada.
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Escritura base Apocalipse 7:9-17

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 481
Rev. William M. Branham
 191. Agora, achamos que estes foram os três propósitos na abertura 
do Sexto Selo. Primeiro: As virgens fátuas têm que passar pelo tempo 
da tribulação para serem purificadas. Elas tinham que ser purificadas do 
pecado de incredulidade, por terem rejeitado a Mensagem. Isto se fez, 
pois no tempo da tribulação. E vemos que isto culmina no capítulo 7 de 
Apocalipse, entre os capítulos 6 e 8. Elas ali já estão purificadas; e foi dada 
uma roupa branca a cada uma. Agora, isto não é a Noiva, mas a igreja. 
São pessoas puras e boas que talvez não tiveram oportunidade de receber 
a Mensagem ou que de alguma maneira foram cegadas por estes falsos 
profetas, e não tiveram oportunidade; no entanto, são sinceras de coração, 
e Deus conhece seus corações; e aqui é onde foram purificadas.
 192. Logo, há outro tempo de purificação, o qual é para Israel, quando 
eles se reúnem. Este é o segundo propósito. Deus purifica Israel no 
tempo da tribulação. Dentre os milhões, haverá um grupo escolhido de 
144.000, e eles serão purificados. Também a Terra inteira será purificada. 
Será tão grande esta coisa que até a lua, as estrelas e toda a natureza será 
purificada. Vê você o que é? A Terra está se renovando, sendo purificada, 
se preparando para o Milênio. O Milênio já vem, por isso tudo, o que tiver 
a mínima partícula de sujeira, terá que ser purificado durante o Sexto Selo.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág.41
A Visão do Patmos
Jeffersonville, Ind., 12-4-60
Rev. William M. Branham 
 337 - “Agora, estas virgens que não receberam o Espírito Santo, 
vocês recordam, a única coisa que elas careciam era o azeite nas suas 
lâmpadas… Vê você? Estavam para trás na era da igreja; havia umas delas 
ali que era gente boa, mas não estavam na luz de estrela, o que quero 



- 2 -

dizer, com a chama submersa no azeite. Veem? E estava apagada. Estava 
apagada, tinham e separado. Paulo disse no seu dia: ‘Separaram-se de nós, 
aparentemente não tendo a fé’. Vê? E se foram deles: ‘Saíram-se de nós 
porque não eram de nós’. Agora, começou lá atrás na era inicial de Éfeso 
e chega para esta era hoje. A mesma coisa, cada uma dessas eras, o que 
aconteceu ali se juntou a estas eras aqui embaixo”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág.100
Deus em Simplicidade
Albuquerque, Novo o México, 4-12-63
Rev. William M. Branham
 868 - “Eles não sabiam, até o dia em que entraram na arca, e então 
já era muito tarde. As virgens fátuas não souberam até que regressaram e 
encontraram que a virgem prudente já tinha ido, então elas ficaram para 
enfrentar o período da grande tribulação”.

LIVRO DOS SELOS
O Primeiro Selo - Pág. 134
Rev. William M. Branham
 142. E notem vocês: Quando este Espírito Santo que temos chegue a 
se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito 
Santo, quando Ele chegue a ser encarnado na Pessoa de Jesus Cristo, então 
nós o coroaremos como “Rei dos Reis e Senhor dos Senhores”. Correto.

LIVRO DOS SELOS
A Brecha - Pág. 86
Rev. William M. Branham
 127. Você pode imaginar-se a Pedro, Tiago e João e outros no aposento 
alto, dizendo: “Agora sim temos o Espírito Santo, vale mais que nós 
fiquemos quietos?” Irmão, eles saíram pelas janelas e pelas portas para a 
rua e pareciam uns bêbados. Esse é o genuíno Espírito Santo! Mas vê você? 
Essa virgem fátua de todas as maneiras não está recebendo nada. Correto. 
E recordem: “enquanto elas foram comprar azeite…”. As Escrituras não 
dizem que encontraram azeite, mas enquanto andavam tentando comprar, 
ouviu-se o clamor. O que aconteceu? Todas essas virgens que dormiram 
levantaram e enfeitaram suas lâmpadas e entraram à ceia. Correto? E as 
demais foram deixadas para a grande tribulação, onde haverá unicamente 
choro e ranger de dentes. Esta é a igreja, NÃO a Noiva, mas a igreja; a 
Noiva entrou à Ceia. Há uma grande diferencia entre a igreja e a Noiva, 
sim senhor. A Noiva entrou à Ceia das Bodas.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 10A
Só Crede
Chicago Ill., 4-27-61
Rev. William M. Branham
 99 - “No mesmíssimo minuto em que esse mundo denominacional 
de fora começa a receber esta Mensagem, essa é exatamente a hora da 
Sua Vinda. Quando elas foram, as virgens fátuas compreenderam que não 
tinham azeite suficiente em suas lâmpadas. E quando vieram golpear a 
porta para obtê-lo, aí foi exatamente quando a Noiva se foi, quando as 
virgens prudentes foram. Isso é correto. Elas não entraram. Não. Suas 
organizações não poderão entrar. Elas não terão a oportunidade: no 
momento em que a Mensagem estiver em circulação, a Igreja terá ido”.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. I
Pág. 204
O Mestre está aqui e te chama
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 20 de fevereiro de 2000
Cayey, Porto Rico
 Agora, vejam vocês que sob um ministério de Moisés… Porque 
Deus não tem outros ministérios para chamar e juntar Seus escolhidos do 
Último Dia, e tampouco para chamar e juntar os hebreus, 144 mil hebreus; 
e para esse grupo das virgens fátuas também não tem outro ministério, 
mas os ministérios de Moisés e Elias; esses são os ministérios que Deus 
estará usando neste tempo final. Sob estes ministérios serão manifestados 
os grandes sinais e maravilhas prometidos para este tempo final, onde a 
Visão da Carpa que o reverendo William Branham viu será cumprida em 
toda sua plenitude.
 E agora podemos ver que para este tempo no qual nós vivemos no 
Programa Divino, grandes coisas estarão se cumprindo, como para as sete 
etapas ou eras da Igreja de Jesus Cristo grandes coisas foram realizadas, e 
também para o tempo dos apóstolos. Mas o que se cumpria no tempo de 
Jesus e no tempo dos apóstolos, e no tempo dos sete anjos mensageiros? As 
profecias correspondentes a essas diferentes etapas do Programa Divino.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 464
Rev. William M. Branham
 135. Agora, o que aconteceu? Eles foram purgados durante o tempo 
terrível da tribulação. Agora, se Deus vai a essa virgem, a qual era uma 
mulher boa, mas faltou conseguir azeite para sua lâmpada, e Ele a vai 
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