
EXTRATO DO LIVRO DA VISÃO
DA GRANDE CARPA CATEDRAL VOL. 2 - Pág. 244
A CRUCIFICAÇÃO E MORTE DE CRISTO
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 6 de abril de 2012
Cayey, Porto Rico
 Algum dia a Vinda do Senhor se tornará uma realidade, a Vinda do Senhor 
será aberta à Igreja do Senhor Jesus Cristo; e isso vai ser no cumprimento da 
Grande Carpa Catedral, aí é que será aberto esse mistério do Sétimo Selo. E aí 
é onde completamente haverá um avivamento muito grande, um despertamento 
muito grande, uma manifestação muito grande da parte de Cristo no meio da Sua 
Igreja, chamada essa etapa: a Terceira Etapa.
 Para esse tempo, se não terminou no começo da Visão da Carpa quando 
aparecer, em algum momento, em seguida Cristo terminará Sua Obra de 
Intercessão no Céu como Sumo Sacerdote, sairá do Trono de Intercessão, tomará 
o Título de Propriedade e o abrirá no Céu (no Céu esse Título de Propriedade é o 
Livro selado com sete Selos); isso é porque Cristo já terá completado Sua Igreja 
com todos os escritos no Céu, no Livro da Vida do Cordeiro.
 E então fará Sua Obra de Reclamação: trará os mortos em Cristo que estão 
no Paraíso; passará pelo Paraíso, os trará, os ressuscitará em corpos eternos e 
glorificados	e	jovens;	e	aos	crentes	que	estiverem	vivos	os	transformará.	E	então	
seremos	à	semelhança	física	de	Cristo,	com	corpos	glorificados	e	eternos,	imortais	
e jovens para toda a eternidade.
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ESTUDO BÍBLICO #9 - DOMINGO, 5 DE JULHO DE 2020
TEMA: O DESPERTAMENTO ESPIRITUAL DO DIA ÚLTIMO,

DA IGREJA DO SENHOR JESUS CRISTO
Dr. William Soto Santiago

Sexta-feira, 19 de fevereiro de 1999
Trujillo, A Liberdade, Peru

Atos 3:18-23
 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus 
profetas havia anunciado: que o Cristo havia de padecer.
 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos 
pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor.
 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado,
 21. o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de 
tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o 
princípio.
 22. Porque Moisés disse: O Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos 
irmãos um profeta semelhante a mim; a ele ouvireis em tudo quanto vos disser.
 23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada 
dentre o povo

LIVRO DE CITAÇÕES - Págs. 29-30
Fale a esta Montanha 
São José, Calif, 23-11-59
Rev. William M. Branham
 249 - “Eu creio que a Igreja do Deus Vivente está se movendo agora em uma 
esfera que vai sacudir o mundo inteiro. / Oh! Vai acontecer muito em breve. Eu 
estou esperando que aconteça nesta reunião. Eu estou desejando que aconteça 
agora, que essa unção impacte a Igreja inteira do Deus Vivente, e ela se coloque 
de pé como um grande exército marchando. Os doentes serão curados por uma 
palavra; os cegos verão; os surdos ouvirão; os mortos se levantarão; e o poder de 
Deus sacudirá o mundo com a Igreja do Deus Vivente. Estamos no processo disso 
agora. Eu creio que em breve acontecerá. / E só recordem, assim como eu disse do 
discernimento, tomando a mão, os segredos do coração, como essas coisas foram 
cumpridas cada vez; e assim aconteceu esta de igual maneira, do modo em que 
se disse que ia ser. E é exatamente com a Escritura. Assim foi provado a vocês 
sobre de conhecer o segredo do coração, como é que Jesus olhou sobre a multidão 
e discerniu, pôde dizer à pessoa que tocou sua veste, e demais; como é que essa 
chuva, a chuva tardia, chuva temporã e tardia estariam juntas”.



EXTRATO DO LIVRO DA VISÃO
DA GRANDE CARPA CATEDRAL VOL. 1 - Pág. 295
A RESTAURAÇÃO DE TODAS AS COISAS
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 25 de novembro de 2006
Osasco, São Paulo, Brasil
 Estamos no tempo para a restauração de todas as coisas; por isso é que eu 
estou esperando minha transformação, estou esperando minha restauração à vida 
eterna física, que será a adoção, a redenção do corpo, como diz São Paulo em 
Romanos, capítulo 8, versículos 19 ao 23.
 Portanto, eu estou esperando minha transformação, os mortos em Cristo 
estão esperando a ressurreição em corpos eternos, eu estou esperando minha 
transformação. Diz São Paulo que os que estarão vivos serão transformados sem 
ver morte. E quais serão essas pessoas? Está falando dos escolhidos do Último 
Dia, que estarão na etapa da restauração de todas as coisas.
 Essa etapa e a essa etapa está ligada a Visão da Carpa, da qual o reverendo 
William Branham diz que será a Terceira Etapa; e o que vimos em parte 
manifestado nele, será manifestado em toda Sua plenitude.

EXTRATO DO LIVRO DA VISÃO
DA GRANDE CARPA CATEDRAL VOL. 3 - Pág. 60
QUE DEUS ABENÇOE NOSSAS METAS PARA
A GRANDE CARPA CATEDRAL
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 19 de julho de 2014
(Via Telefônica de Porto Rico a São Pablo, Brasil)
	 Portanto,	a	Igreja	do	Senhor	Jesus	Cristo	nesta	etapa	final	da	Pedra	Angular,	
a qual subirá…, assim como subiu de uma idade a outra, e subiu nas três etapas 
anteriores: subiu da era luterana à idade wesleyana, e da era wesleyana subiu à 
era pentecostal, depois da era pentecostal sobe à Era de Pedra Angular; era para 
a	restauração	de	todas	as	coisas;	para	a	restauração,	sobre	tudo,	dos	filhos	e	filhas	
de Deus à vida eterna física, a obter a adoção, que será a redenção do corpo, a 
transformação	dos	vivos,	para	terem	corpos	eternos,	imortais	e	glorificados,	e	a	
ressurreição dos mortos crentes em Cristo em corpos eternos, imortais, jovens 
e	 glorificados,	 como	 o	 corpo	 glorificado	 do	 nosso	 Senhor	 Jesus	 Cristo	 nosso	
Salvador.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 162
União invisível da Noiva 
Shreverport, A., 25-11-65
Rev. William M. Branham
 1446 - “Mas vigiem a Noiva espiritual, quando ela começar a ter um 
avivamento, quando ela começar a regressar e se alinhar por Si mesma com a 

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 149
Cisternas rotas
Jeffersonville, Ind., 26-7-64
Rev. William M. Branham
	 1333	-	“Recordem	que	‘os	que	estão	vivos	e	ficarem;	não	impedirão	os	que	
estão dormindo; porque a Trombeta de Deus, essa última Trombeta…’. A sexta 
acaba de tocar. E essa última Trombeta, como o último Selo, será a Vinda do 
Senhor. ‘Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro’. Só descansando 
até esse tempo”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 69
A maneira de um verdadeiro profeta
Jeffersonville, Ind., 13-5-62
Rev. William M. Branham
 597 - “E como o Elias foi para abaixo ao Jordão um dia e o golpeou (com 
Eliseu), e se apartou 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 viremos com duas porções. Nós 
temos vida eterna, ressurreição do pecado agora em retidão com o Espírito Santo, 
e então no regresso com Cristo, nós viremos para trás com as duas: ressurreição 
física, e nós já temos ressurreição espiritual; nós então temos uma dupla porção”.

LIVRO DOS SELOS
O Sexto Selo - Pág. 368
Rev. William M. Branham
 189. Por isso nós também estamos em angústias. A Noiva está em angustia 
para dar a luz a Cristo Jesus. Tudo está em angústia gemendo, porque algo está 
a ponto de acontecer. E este Sexto Selo dá lugar a todo isso. Oh, irmão! Será um 
tempo quando acontecerão todos os terremotos, as estrelas cairão do céu, haverá 
erupções vulcânicas, e nisso a Terra se renovará. A lava vulcânica brotará do 
centro da Terra e então regará por todos os lados enquanto a Terra gira.
 190. E lhes asseguro isto: Um amanhecer destes, quando Jesus e Sua Noiva 
vierem de novo à Terra, encontrarão um Paraíso de Deus, tão perfeito. Os 
guerreiros da batalha da fé caminharão por tudo isso junto com seus amigos e 
seus seres queridos; se ouvirão por todos os lados os doces cânticos das hostes 
celestiais.	Então	Ele	dirá:	“Oh,	bem,	bom	servo	e	fiel!	Entrai,	pois	no	gozo	de	teu	
Senhor que foi preparado para ti, desde lá, antes que Eva, pelo pecado, colocasse 
a perder este assunto”. Amém.



EXTRATO DO LIVRO DA VISÃO
DA GRANDE CARPA CATEDRAL VOL. 1 - Pág. 269
O QUE HÁ ALÉM DAS SETE IDADES DA IGREJA
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 25 de junho de 2004
São José dos Campos, Brasil
 Quando a Porta dos gentios tiver se fechado, virá essa manifestação de 
Jesus Cristo em toda Sua plenitude, Jesus Cristo ungindo a Sua Igreja; e então 
acontecerão coisas tão grandes que estremecerão a humanidade. Isso dará 
cumprimento à Visão da Carpa o reverendo William Branham que teve, isso 
dará	cumprimento	às	profecias	correspondentes	a	este	tempo	final.	
 O povo hebreu verá todas estas coisas acontecendo depois das sete idades da 
Igreja e eles serão despertados à realidade, porque Jesus Cristo em Espírito Santo 
estará no meio da Sua Igreja se manifestando em toda Sua plenitude; e então 
abrirá o coração, o entendimento e os olhos espirituais do povo hebreu, e chamará 
e juntará 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo.
 E então os escolhidos de Deus, do Corpo Místico de Cristo, estaremos 
glorificados,	com	corpos	eternos;	e	esse	grupo	de	escolhidos	é	a	Igreja	do	Senhor	
Jesus Cristo, que será ungida com o Espírito de Deus em toda Sua plenitude; e 
coisas maravilhosas estarão acontecendo no meio da Igreja de Jesus Cristo.

LIVRO DAS ERAS
A Revelação do Jesus Cristo - Pág. 30
Rev. William M. Branham
 109. Agora, quando voltará o Evangelho aos judeus? Quando tiver terminado 
a dispensação dos gentios. O Evangelho está preparado para voltar para os judeus. 
Oh, se tão somente pudesse dizer algo que está a ponto de acontecer hoje, neste 
nosso dia. Esta grande coisa que vai acontecer percorrerá até Apocalipse 11; 
e aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o 
Evangelho de novo aos judeus. Estamos prontos. Tudo está em ordem. Igual como 
os judeus trouxeram o Evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão 
de regresso aos judeus, e o rapto acontecerá.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 7
Selo de Deus 
Jeffersonville, Ind., 14-5-54
Rev. William M. Branham
 54 - “Esses 144.000 permanecerão ali. E um destes dias algum Divino, Santo, 
Ungido, Profeta de Deus, irá lá com sinais e milagres. Esses judeus dirão: ‘Isso é 
o que eu estou buscando. Sim, senhor. E Deus batizará 144.000 judeus. E o rapto 
virá; a era gentia cessará. As bombas atômicas explodirão e tirarão o mundo. E a 
Igreja Gentia será raptada, para estar de pé ali na Presença de Deus”.

Palavra de Deus. Vigiem então outra vez, vejam como as Escrituras, nesse tempo, 
haverá uma Mensagem que sairá para tomar essa Noiva, tomar essa mulher 
eleita”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 168
Nas asas de uma pomba branca
Shreveport, A., 28-11-65
Rev. William M. Branham
 1496 - “Por que eu, sendo um homem velho, e tendo sofrido toda minha vida, 
por que Ele me curou agora? Creio que cavalgarei este caminho outra vez, tenho 
que trazer uma Mensagem! E digo a meu Pai esta noite (como Júnior viu em um 
sonho outra noite, das asas desta pomba se movendo nestas janelas aqui), Senhor, 
Seu servo se reporta para serviço. Amém; estou preparado!”

LIVRO DE CITAÇÕES Pág. 165
Tratando de fazer a Deus um serviço 
Shreveport, A., 27-11-65
Rev. William M. Branham
 1471 - “Esse não era Elias; esse era o Espírito de Deus sobre Elias; Elias 
era só um homem. Agora, tivemos Elias, e casacos [abrigos] de Elias, e mantos 
do Elias, e tudo de Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem 
que vir segundo Mateus dezessete… Lucas 17:30, diz que o Filho do Homem se 
revelará entre Seu povo. Não um homem, Deus! Mas virá através de um profeta. 
Agora, Ele nunca teve dois profetas maiores no mundo ao mesmo tempo, nunca, 
no mundo”.

EXTRATO DO LIVRO DA VISÃO
DA GRANDE CARPA CATEDRAL VOL. 1 - Pág. 186
O TEMPO DE ANGÚSTIA E LIBERAÇÃO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 26 de dezembro de 1999 (Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico
 Agora, podemos ver que para este tempo os escolhidos de Deus estarão 
passando por uma etapa de aperto. Também as virgens insensatas ou fátuas 
passarão por essa etapa de aperto, e em seguida entrarão em uma perseguição 
plena durante a grande tribulação. Quando os escolhidos vão à Ceia das Bodas 
do	Cordeiro,	as	virgens	insensatas	ficarão	aqui	para	serem	purificadas	durante	a	
grande tribulação, e os 144.000 hebreus também.
 Sob essa manifestação plena de Deus, será que os 144.000 hebreus despertarão. 
Deus os despertará, e eles dirão: “Isto é o que nós estamos esperando”.
	 E	agora,	teremos	neste	tempo	final	essa	bênção	da	parte	de	Deus.



EXTRATO DO LIVRO DA VISÃO
DA GRANDE CARPA CATEDRAL VOL. 1 - Pág. 153-154
A PESCA MILAGROSA
Dr. William Soto Santiago
Quinta-feira, 30 de janeiro de 1997 / Santa fé de Remará, Colômbia
 Se vocês notarem na Visão da Carpa, nosso irmão Branham estava sobre 
a congregação que ali estava presente. Não estava sentado nem estava com seus 
pés no chão, em terra ou em cimento, mas estava no ar olhando de onde está a 
congregação para o púlpito. E ele viu, à mão esquerda dele [ao seu lado esquerdo], 
um lugar pequeno, onde grandes coisas estavam acontecendo ali; mas se ele 
estivesse no púlpito, estaria à sua direita; mas essa era à esquerda dele, porque 
estava lá, olhando de lá para cá; mas essa era a direita de quem correspondia o 
ministério da pregação do Evangelho do Reino e o ministério com o qual viria o 
avivamento do Dia Último.
 E o avivamento ou despertamento do Último Dia está prometido para ser 
realizado por meio dos Sete Trovões de Apocalipse, capítulo 10. Diz que os 
Trovões despertarão à Noiva. Diz que os Trovões trarão um avivamento à Noiva, à 
Igreja do Senhor Jesus Cristo. E os Trovões correspondem à Era da Pedra Angular 
e Dispensação do Reino, para soar sob a pregação do Evangelho do Reino.
 E o que contêm os Trovões? Que revelação nos trazem os Trovões para o 
Último Dia? Pois nos traz a revelação da Segunda Vinda de Cristo na pregação 
da Mensagem do Evangelho do Reino. Assim como a pregação da Mensagem do 
Evangelho da Graça nos traz a revelação da Primeira Vinda de Cristo e Sua Obra 
de Redenção na Cruz do Calvário.
 Agora podemos ver como é que virá a pesca do Último Dia, como é que virá 
este avivamento prometido para o Último Dia, para o território onde corresponde 
essa etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo; e daí se estenderá para o mundo 
inteiro.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 106
Cristo é o Mistério de Deus revelado
Jeffersonville, Ind., 28-7-63
Rev. William M. Branham
 923 - “Sobre isso quero falar à Igreja nesta manhã: O mistério escondido, 
que Deus teve em Sua mente antes do princípio do mundo e como veio se abrindo 
até chegar a esta mesma hora em que vivemos. Em seguida vocês entenderão 
claramente o que está sendo feito. Então Deus tem tudo isto em Si, e é um segredo. 
Por isso houve silencio no Céu por quase meia hora, e os Sete Trovões trovejaram 
e a João foi proibido escrevê-lo; a Vinda do Senhor. Essa é uma coisa que ainda Ele 
não revelou: como virá e quando virá. E está bem que não o revele. Seguramente 
Ele mostrou ou revelou em cada tipo que encontramos na Bíblia. Por isso a Bíblia 
é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia é a expressão de uma só meta 
que Deus tinha, ou seja: um só propósito que Ele queria cumprir através de toda a 
Bíblia. Então todos os atos dos crentes na Bíblia foram tipos para expressar aquele 
grande propósito de Deus; e agora, nestes últimos dias, Ele o revelou e o mostrou”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 71
Tomando lados com Jesus
Jeffersonville, Ind., 1-6-62
Rev. William M. Branham
 614 - “Eu esperei, eu desejei, estive sob expectativa e cri que alguém grande 
apareceria algum dia, ou talvez um — o grande profeta que mencionei virá, o 
Eliseu. Eu sempre cri e pensei que talvez, ou talvez, eu viveria para ver o dia que, 
quando eu pudesse mudar, quando eu visse aquela pessoa levantar-se em cena. 
Então eu poderia tomar minha pequena igreja e dizer: ‘Irmãos, este é o homem 
que esperamos. Este homem, ele é aquele’. Eu esperei aquilo. E se em realidade 
aquilo aconteceu, então estou esperando para dizer desde daqui de cima: ‘Irmãos, 
este é Aquele’. Vindo daqui. Veem? E eu — eu quero ver que a Igreja permaneça 
assim”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 9-A
Idade da Igreja da Laodiceia
Jeffersonville, Ind., 12-11-60
Rev. William M. Branham
 93 - “Estaremos esperando porque esse grande homem se levante. Ele poderia 
vir em meu dia, poderia vir no dia dos mais jovens, eu não sei. Ele poderia estar 
justamente entre nós agora, não podemos dizê-lo. O Espírito Santo está aqui para 
nos guiar até esse tempo; então quando este líder nos tomar, ele continuará sendo 
ungido do Espírito Santo; o Elias, certamente que virá”.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 448
Rev. William M. Branham
 48. Então o oitavo capítulo somente revela a cena do Sétimo Selo, e fora da 
cena não há outra coisa revelada; e isto não tem nada que ver com o capítulo 7. 
A revelação do Sétimo Selo é completamente sem palavras, e se tivesse o tempo 
(quero ver alguns exemplos) poderia lhes mostrar como é que de lá, de Gênesis, 
este Sétimo Selo vem sendo anunciado. Estes Selos apareceram desde o princípio. 
Lembram-se como vimos as coisas esta manhã? E agora notem bem como 
apresentamos isto, e encontraremos que ao chegar ao Sétimo Selo ali termina.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 22
Hebreus, Perguntas e Respostas Núm. 3
Jeffersonville, Ind., 6-10-57
Rev. William M. 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 para 
arrependimento, trazendo-os outra vez para que creiam… Quando virem Jesus 
Cristo vindo pela Noiva, eles dirão: ‘Olhem, este é o Deus a quem esperávamos. 
Este é Ele!’ Mas Ele não vem por eles, vem por Sua Noiva”.
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