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Escritura base: São Mateus 17:1-9

2 Pedro 1:16-18
 16Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso 
Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, 
mas nós mesmos vimos a sua majestade,
 17.porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da 
magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho 
amado, em quem me tenho comprazido.
 18 E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no 
monte santo

EXTRATOS DO LIVRO DE ROMANOS 8:22-23
Os Negócios do Pai – Pág. 26
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de janeiro de 1985 / Maturín, Venezuela
 Assim neste tempo, nestes dias, enquanto estivermos com os 
gentios e enquanto não tiver chegado o momento de descer do topo 
do Monte, enquanto não tiver chegado o momento… Olhe, no topo 
do monte estava Jesus, mas também estava Moisés e Elias. E o que 
faziam Moisés e Elias? Não estavam fazendo milagres, mas somente 
falando a quem iria ser adotado.
 E isso é o que estará fazendo esse ministério: falando com a 
Grande Voz de Trombeta aos que vão ser adotados. Depois que 
formos adotados, então poderemos fazer o que quisermos fazer, e 
nada será impossível.



 E então, para não perder tempo com milagrezinhos por aí, 
bobos, diz a Bíblia que o céu será fechado por três anos e meio. E 
diz a Bíblia que quantas pragas forem ordenadas que venham sobre 
toda a Terra, sobre o reino dos gentios, virão; e todos os terremotos 
que forem falados para que ocorram, pois virão também; e tudo isso 
através do ministério que está assinalado para fazer isso.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 45
A Visão do Patmos
Jeffersonville, Ind., 12-4-60
Rev. William M. Branham
 345 - “Mateus 17, muito bem: ‘… e depois de seis dias Jesus 
toma a Pedro, Santiago e João… Em uma alta montanha à parte, 
e foi transfigurado diante deles: e Seu rosto brilhou como o sol e 
Suas vestimentas eram brancas como a luz’. Ele foi transfigurado. O 
que fez? Passou dentro da transformação, para o dia da Sua Vinda 
/ Eles tinham levado Jesus à montanha… Ou Ele os tinha levado e 
Ele foi transfigurado diante deles, transformado. Suas vestimentas 
brilharam como o sol em sua força e apareceram com Ele Moisés 
e Elias. Em que forma vem o Filho do Homem agora? E primeiro 
aparecerá, será Moisés e Elias. Agora, note, antes que Jesus volte 
à Terra… Agora, é pouco antes de tempo, mas o Espírito de Elias 
voltará à Terra e tornará os corações dos filhos aos pais. A Bíblia o 
diz. Jesus o viu aqui, os apóstolos o viram aqui, a ordem da Vinda 
do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A 
primeira coisa antes que o vissem, o que era? Elias. Em seguida? 
Moisés; Israel voltando para lá; os guardadores da Lei. E em seguida 
o Filho do Homem glorificado. Aleluia! Vê a ordem de Sua Vinda?”

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 41
A Revelação de Jesus Cristo
Jeffersonville, Ind., 12-4-60
Rev. William M. Branham
 332 - “Eis aqui, Ele vem com as nuvens… Agora, como vem? 
‘Com nuvens’. Que tipo de nuvens? Nuvens de glória. Não umas 



destas nuvens trovejantes ou nuvens de chuva, mas nuvens de glória. 
Se você olha em que tipo de nuvem é envolvido quando Pedro e 
eles viram sua visão no Monte da Transfiguração, uma nuvem o 
sombreou, Suas vestes brilharam. Foi envolvido com uma nuvem, o 
poder de Deus”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 101
Parado na Abertura
Jeffersonville, Ind., 6-23-63
Rev. William M. Branham
 877 - O sonho de Roy Roberson:
 “Uma noite o Senhor o despertou, uma manhã. Estávamos 
sentados, ele e eu, parecia como em Jerusalém na mesa da ceia do 
Senhor, e eu estava falando. Ele não pôde entendê-lo. E o irmão 
Roy, que aqui está presente me olhando neste momento, ele o viu. E 
ele me chamou no Arizona ou me mandou uma carta e eu o chamei. 
E disse: ‘Você estava sentado ali, irmão Branham, e vi esse grande 
Pilar de Luz que te tirou da mesa da ceia do Senhor, e te levou para o 
oeste’. Porque ele estava sentado ao leste me olhando ir para o oeste, 
e esta Luz veio e me levou. Disse que era uma manhã, como em 
visão. Ele se levantou da cama como às 3 ou 4 da manhã, algo assim, 
e viu acontecer isso. E disse que tinha gritado como por dias: ‘Irmão 
Bill, regresse!’ Roy e eu temos sido irmãos de verdade. Vivemos 
juntos, caçamos juntos, e somos como irmãos. E ele me gritava 
até que ficou rouca a sua garganta: ‘Volta! Regressa! Regressa!’ 
Chorando. E disse… Ali vem o Pilar de Fogo outra vez, ou uma 
Nuvem que voltou, e me sentou à cabeceira da mesa, eu tinha sido 
transformado. Isto era um mistério para o irmão Roy, eu sendo 
mudado para parecer diferente. (Deixo isto aqui para algo que quero 
recordar, ‘sendo mudado’, quando eu der a interpretação disso). 
Isso foi justo antes que regressasse para os Sete Selos. Quando vêm 
trazer os sete selos, então eu… Uma manhã falou a Billy lhe dizendo 
que queria falar comigo. Eu estava ocupado, em oração para os Sete 
Selos. E então me disse… Voltou a acontecer outra vez e se repetiu 
outra vez. Irmão Roy, se disser algo mal, você me chame a atenção. 
E me disse - ele se levantou muito cedo, eu creio que era muito de 



amanhã. E olhou para o quarto e viu esta grande Luz, ou a Nuvem 
acima de uma montanha. E me perguntou não faz muito tempo: 
‘Há algo sobre uma nuvem acima de uma montanha (e eu disse…) 
na Bíblia?’. E eu disse: ‘Sim. Quando Pedro, Tiago e João foram 
envolvidos na nuvem junto com o Senhor Jesus e levados acima. 
Então Deus falou, e disse: ‘Este é meu filho amado’. Eu preguei 
disto aqui, não faz muito. Uma curta mensagem, os irmãos das fitas 
talvez entendam: ‘A Ele ouvi’. Suponho que vocês o têm em fita, 
estou seguro. E disse que ele subiu à montanha. E quando subiu, eu 
estava parado ali. E uma voz veio da Nuvem (não é assim, irmão 
Roy?), e disse algo desta maneira: ‘Este é meu servo. E o chamei 
para que seja um profeta para a era, para que guie o povo como fez 
Moisés. E lhe deu a autoridade, ele pode falar à existência’. Algo 
como isso, assim como Moisés falou às moscas. E nós sabemos 
dos esquilos, etc., e coisas que já aconteceram, como a irmã Hattie 
Wright que está aqui, eu suponho que vocês sabem o que aconteceu 
em sua casa. E lhe disse que eu tinha feito o que Moisés fazia”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 3A
Posição em Cristo 
Chicago, Ill., 16-1-55
Rev. William M. Branham
 25 - “Mas Deus logo que começou, em minha humilde opinião, a 
adotar Seu filho, chamando-o posicionalmente a um lado, lhe dando 
certo ministério, ungindo-o para esse propósito, e enviando-o fora. 
Vigiem o que acontece quando Ele o faz. Tudo aquilo sobre o qual 
Lhe deu posse acontecerá”.

LIVRO DAS ERAS
A Visão do Patmos - Pág. 59
Rev. William M. Branham
 71. E os três apóstolos viram isso: a ordem da Sua Segunda 
Vinda. Eles o viram transfigurado ali no monte. Sua veste era 
resplandecentemente branco, e Seu rosto brilhava como o sol em 
seu Zênite. E quando Ele apareceu, ali estavam Moisés e Elias, um 



a cada lado. Assim é exatamente como Ele virá. Na verdade, Elias 
virá primeiro e converterá os corações dos filhos (Noiva) à Doutrina 
Apostólica da Palavra dos pais.
 Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia 
grande e terrível do SENHOR;
 e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos 
a seus pais; para que eu não venha e fira a terra com maldição. 
Malaquias 4:5-6

EXTRATO DO LIVRO DA OBRA DO SÉTIMO SELO
EM TODAS AS DIMENSÕES - Parte 1 - Pág. 72-73
O amanhecer glorioso da Ressurreição
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de abril de 1999 / Cayey, Porto Rico
 Antes de uma Adoção o Filho que vai ser adotado tem que ter 
trabalhado nos Negócios do seu Pai, o qual o vai adotar. Ou seja: 
que uma pessoa não pode vir de momento e dizer: “Eu quero ser 
adotado. Eu creio, quero ser adotado”. E isso é tudo. Não, tem que 
ter crido primeiro, e ter trabalhado na Obra de quem o vai adotar.
 Assim foi com Jesus antes de ser adotado no Monte da 
Transfiguração: trabalhou na Obra do Seu Pai três anos realizando 
esse ministério, e logo foi adotado; e depois de ser adotado, então 
coroou Seu ministério com Seu Sacrifício na Cruz do Calvário. Ele 
não podia realizar essa Obra de Redenção sem ser adotado, e não 
podia ser adotado sem realizar o trabalho pré-adoção.
 E agora nos encontramos na etapa de pré-adoção, trabalhando 
na Obra de Cristo, que vai adotar todos nós. Nessa Obra de pré-
adoção é que eu estou trabalhando por muitíssimos anos. E vocês 
também. Estamos na Era da Adoção, que é a Era da Pedra Angular, 
e na Dispensação da Adoção, que é a Dispensação do Reino, e no 
Último Dia, que é o sétimo milênio, que é o milênio onde serão 
adotados todos os filhos e filhas de Deus; porque a ressurreição dos 
mortos em Cristo em corpos eternos, prometida para o Último Dia, 
que é o sétimo milênio, e nossa transformação, é a Adoção para 
todos nós.



EXTRATO DO LIVRO DA VISÃO
DA GRANDE CARPA CATEDRAL VOL. 2 - Pág. 74
Fala Senhor, que Teu servo ouve
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 25 de setembro de 2010 / Monterrey, N.L., México
 Hoje vimos muitos tipos e figuras; e ainda dessas coisas que 
falamos; ainda o do Monte da Transfiguração tem algo muito grande. 
Para dizê-lo mais claro: a experiência do Monte da Transfiguração é 
o Sétimo Selo, assim vejam quão grande é essa visão.
  (…) Vamos deixar isso quietinho e já continuaremos falando; 
temos tempo. É curto o tempo e não temos tempo, porque o tempo… 
Porque através do satélite vocês poderão estar escutando tudo o que 
se estiver falando em todos estes dias.
 De um momento a outro vai sair o do Monte da Transfiguração; 
não sei se antes ou depois quando já estivermos na Grande Carpa 
Catedral.
 Assim que Deus os abençoe e os guarde; e orem muito. Recordem 
que vamos seguros.

EXTRATO DO LIVRO DA VISÃO
DA GRANDE CARPA CATEDRAL VOL. 2 - Pág. 394
A Palavra profética mais segura
(Reunião de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 31 de maio de 2013 / Cali, Colômbia
 “… assim como os judeus trouxeram o Evangelho aos gentios, 
os gentios o levarão de regresso aos judeus (e então o que? O que 
diz mais?), e o rapto ocorrerá”1.
 E como o vão levar os gentios aos judeus? Os ministérios de 
Moisés e Elias, os quais são ministérios que o Espírito Santo opera; 
portanto, o Espírito Santo tem que estar entre os gentios para poder 
levar dos gentios aos judeus o Evangelho; e o Espírito Santo é quem 
tem e opera esses ministérios.
 É como no Monte da Transfiguração: viram Jesus glorificado, 
transformado, e em seguida viram Moisés e Elias, um de cada lado; 
e depois desapareceram Moisés e Elias, e somente viram Jesus.
1   Citações, pág. 41, prágrafo. 333; As Eras, pág. 30, parágrafo. 109



 O reverendo William Branham diz que essa é a visão da Vinda 
do Senhor, essa é a ordem: Primeiro verão Elias (algo assim diz) e 
depois Moisés. O que eles viram? A Moisés e a Elias, ou a Elias e 
a Moisés; já tinham primeiro visto Jesus sozinho sendo glorificado, 
sendo transformado, vestido de imortalidade (isso é adoção); e em 
seguida viram, ao lado de Jesus, a Moisés e a Elias falando com Ele 
com relação à partida de Jesus para Jerusalém, para realizar essa 
Obra de Redenção na Cruz do Calvário; e depois desapareceram 
Moisés e Elias, e somente viram Jesus.
 Esse é o mistério do Sétimo Selo. E quantos querem conhecer 
o mistério do Sétimo Selo? Aí está a fé para serem transformados 
e raptados; portanto, esperem um pouquinho, porque a Terceira 
Etapa... Na Terceira Etapa vai ser aberto o mistério do Sétimo Selo; 
e tudo isso está ligado ao cumprimento da Visão da Grande Carpa 
Catedral.

EXTRATO DO LIVRO DA VISÃO
DA GRANDE CARPA CATEDRAL VOL. 3 - Pág. 213-214
O grato perfume de um cidadão celestial
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 11 de julho de 2015 / Fé Viva, Valência, Venezuela
 Assim como o Espírito de Deus guiou a Cristo para que subisse 
a um monte alto com Pedro, Tiago e João, para ali mostrar a visão do 
que será a Segunda Vinda de Cristo; lá se transfigurou diante deles, 
Seu rosto resplandeceu como o sol, Seus cabelos brancos como a lã, 
Seus olhos (aparece em Apocalipse) como chama de fogo, e assim 
por diante. Mas em Apocalipse está mostrando também o que será a 
Segunda Vinda de Cristo para a adoção.
 E vejam vocês, lá no Monte da Transfiguração apareceram 
Moisés e Elias. Estão ligados os ministérios de Moisés e Elias com 
a adoção dos filhos de Deus para o Dia Último.
 Ou seja: que algo Deus vai colocando em seu lugar para a 
adoção dos filhos e filhas de Deus, para lhes dar a fé para serem 
transformados e levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.
 Por isso é importante que estejamos preparados. A adoção virá na 
manifestação da Terceira Etapa mencionada pelo reverendo William 



Branham; na Era da Pedra Angular será que virá, e será em uma 
Grande Carpa Catedral, como a viu o reverendo William Branham.
 Quando Deus mostrou a Visão da Grande Carpa Catedral, viu 
o Anjo que o acompanhava, o qual estava acompanhando-o e lhe 
falou; e também lhe mostrou um lugar pequeno aonde entravam 
doentes e saíam do outro lado sãos; e ele não entendia por que ali. 
E o Anjo lhe disse: “Não será um espetáculo público como antes”, 
como era acostumado; ou seja: como ele fazia publicamente; diz: 
“Não será assim”.
 Não diz a Escritura: “Quando ores a teu Pai, entre em tua câmara 
secreta”? Essa vai ser a câmara secreta. E “entra em tua câmara 
secreta e aí ore a teu pai que te vê, e Ele te recompensará em público”.
 Olhem como as Escrituras vão se juntando para o que está 
prometido para este tempo final.
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