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Cuatro Cañadas, Santa Cruz, Bolívia

Escritura base 1 Coríntios 15:49-55

1 Coríntios 14:7-8
 7 Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja 
cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta 
ou com a cítara?
 8 Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a 
batalha?

LIVRO DAS ERAS
A Visão de Patmos - Pág. 43
Rev. William M. Branham
 22. João estava em Espírito, e estando assim, ele viu o grande e maravilhoso 
Dia do Senhor Jesus e todo Seu santo poder. O futuro estava a ponto de se 
desenvolver porque Deus o iria ensinar. João não disse que era trombeta. Foi 
como uma trombeta. Agora, quando uma trombeta soa, tem um pouco de urgência 
em seu som. Era como o arauto, o mensageiro do rei, vindo ao povo. Ele soa 
uma trombeta. É um chamado urgente. As pessoas se juntam para escutar (Israel 
sempre foi juntado por meio do som da trombeta). Algo importante está à mão. 
Escute-o. Assim que esta voz tinha a urgência como de trombeta. Era clara e forte, 
alarmante e despertadora. Oh! Que nós ouvíssemos a voz de Deus como uma 
trombeta neste dia, porque é a ‘Trombeta do Evangelho’ soando a ‘Palavra de 
Profecia’ para nos anunciar e nos preparar para o que vem sobre a Terra.

LIVRO DE CITAÇÕES – Pág. 98
O Sétimo Selo
Rev. William M. Branham
 852 – “Então é entre o Sexto e Sétimo Selo quando Ele chama esta gente, as 
quais foram mencionadas por Jesus Cristo em Mateus 24:31. Quando a Trombeta 
soa, será a Trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Soa 
uma Trombeta… Agora vejamos mais claro aqui em Mateus 24:31: “E enviará 
seus anjos (não é somente um, mas dois) com grande voz de trombeta”. O que 
é? Quando Deus fala, se ouve o som da trombeta. Sempre foi assim a Voz de 
Deus, chamando à batalha. Deus está falando. Estes dois anjos vêm com o som 
da Trombeta. E notem bem: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, soa a Trombeta. 
Nos dias da voz do primeiro anjo, soou a trombeta. Nos dias da voz do segundo 
anjo, soou uma trombeta, e assim foi quando Ele mandou a cada um. Mas quando 
foram anunciados os Selos, estavam todos juntos em uma grande cena Divina 
para chamar um grupo de pessoas, e houve o som de uma só Trombeta; e foram 



abertos sete Selos. Ele está reunindo Seus judeus escolhidos dos quatro ângulos 
da Terra”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 129
Festa das Trombetas
Jeffersonville, Ind., 19-7-64
Rev. William M. Branham
 1152 – “Ele disse, em… ‘A Grande Trombeta soaria’. A Grande Trombeta! 
Não Trombetas agora, a festa das trombetas; há dois deles, Moisés e Elias, para 
chamar a Trombeta. Mas, sob ‘a Grande Trombeta’, a Vinda do Senhor, para 
anunciar a volta de José, veem? Para que todas as nações se congreguem em 
Jerusalém. Amém. Isso se encontra no livro de Isaías. Acabo de dar a vocês, faz 
um momento, um desses capítulos que lemos; isso está em Isaías 18:1 e 3. E em 
Isaías 27:12 e 13 é onde Ele soa essa ‘Trombeta’, e todas as nações reconhecerão 
Israel em sua terra, a Deus com ela. Em seguida a Noiva virá para estar com o 
Noivo, e o Noivo com a Noiva; e em seguida o grande Milênio, depois que todo 
mundo é destruído por meio do poder atômico. E haverá ‘um céu novo e uma terra 
nova’, que viverá para sempre”.

EXTRATO DO LIVRO
A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL VOL. I - Pág. 387
A Mensagem para todas as nações 
(Reunião de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 27 de junho de 2008
São Paulo, Brasil
 Vejam vocês, essa Sétima Trombeta são as Dois Oliveiras com a Mensagem 
Final de Deus, soando a Trombeta, a Mensagem de Deus; isso é no cumprimento 
da Festa das Trombetas de Levítico, capítulo 23, versículo 24; e isso corresponde 
ao ano novo no meio dos judeus. Ou seja: que nos fala de algo novo, um ano novo, 
mas essa Festa das Trombetas contém esse mistério, e quando se tornar realidade 
tudo isso, estaremos na Festa das Trombetas desfrutando o som dessa Trombeta, a 
Voz de Cristo falando à Sua Igreja e ao povo hebreu. Recordem que o reverendo 
William Branham queria pregar sobre as trombetas, das taças e das pragas, mas 
ele queria fazê-lo em uma carpa, uma grande carpa que ele viu; juntem isso à 
Visão da Carpa, está ligado ao cumprimento da Visão da Carpa.

EXTRATO DO LIVRO
A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL VOL. I - Pág. 404-405
O crescimento da Obra de Deus e sua culminação no Último dia
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 12 de julho de 2008
Bogotá D.C., Colômbia
 E agora, vejam como está ligado ao ministério de Moisés e Elias, as coisas que 



Deus vai fazer com milagres, maravilhas e sinais. Também vejamos a página… E 
recordem que o Filho do Homem vem com Seus Anjos; e o que vamos ver aqui, 
página 128, parágrafo 1143, diz [Citações]:
 “Sob a Sétima Trombeta é para Israel o mesmo que o Sétimo Selo foi para a 
Igreja”. 
 A Sétima Trombeta para Israel é o mesmo que o Sétimo Selo para a Igreja. 
Vamos ver na página 129, parágrafo 1149. Vamos ler uma partezinha aqui. Diz:
 “Entre o Sexto Selo e o Sétimo Selo, havia um chamado fora dos cento e 
quarenta e quatro mil. Recordam isso? Agora, ali é onde estas Trombetas entram, 
ali mesmo”.
 E logo, o parágrafo 1150, diz:
 “Agora, tão pronto como esta Igreja, o mistério do Sétimo Selo é conhecido 
(ou seja: que o mistério do Sétimo Selo vai ser conhecido, o Sétimo Selo será 
aberto à Igreja do Senhor)… Tão pronto como esta Igreja, o mistério do Sétimo 
Selo é conhecido, e os judeus são chamados pelo mistério da Sétima Trombeta 
que são dois profetas, Elias e Moisés”.
 O mistério da Sétima Trombeta, que são Moisés e Elias, dois profetas; e são 
chamados pelo mistério da Sétima Trombeta, por Moisés e Elias, pelos ministérios 
de Moisés e Elias.
 Em seguida, a página 130, parágrafo 1164, diz: “Recordem que os que estão 
vivos e ficarem não impedirão aos 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”.
 E agora, coloca essa última trombeta dizendo que a última trombeta como o 
último Selo, é a Vinda do Senhor; é que o Filho do Homem vem com Seus Anjos, 
e se o quiserem ver de outra maneira, o Sétimo Selo vem com a Sétima Trombeta: 
é o maior mistério. Quando no Monte da Transfiguração Cristo lhes mostrou a 
ordem de Sua Vinda, estavam Moisés e Elias, um a cada lado.
 Portanto, na Vinda do Senhor a Sua Igreja têm que aparecer os ministérios de 
Moisés e Elias também. Na página 149, parágrafo 1333:
 “Recordem que os que vivem e ficam não impedirão aos que dormem; porque 
a trombeta de Deus, essa última trombeta (a sexta acaba de soar)… E essa última 
trombeta, com o último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em 
Cristo se levantarão primeiramente… Só descansando até esse tempo”.

EXTRATO DO LIVRO
A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL VOL. II - Pág. 410
TEMPO DE PROVA E DE BÊNÇÃO
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 5 de julho de 2013
Cayey, Porto Rico
 Estamos vivendo na Palavra de Deus em tempo presente, na Palavra de Deus 
correspondente ao tempo final, ao Último dia, à etapa de ouro da Igreja, a Idade 
da Pedra Angular, que é a Idade de Adoção.



 Por isso o reverendo William Branham diz que olhemos para cima. O mesmo 
Cristo também disse: “Levantai vossas cabeças, porque vossa redenção está 
perto”. Página 37 do livro de Citações, parágrafo 311, diz (em meados):
 “Temos um ministério chegando a ser exatamente como a vida de Cristo. 
O que identifica o ministério? A Vinda do Senhor. / Olhe a igreja luterana sob a 
JUSTIFICAÇÃO, vindo fresca do catolicismo. Olhe-a, movendo-se. Em seguida 
olhe Wesley chegando um pouco mais perto, à SANTIFICAÇÃO, tecendo dentro 
as Escrituras. Olhe no meio de Wesley. Em seguida a coisa seguinte que veio era 
a Era Pentecostal. E a Era Pentecostal com a RESTAURAÇÃO dos dons, os dons 
espirituais (essa é a sétima era ou etapa da Igreja). AGORA OLHE A ERA QUE 
VEM AGORA, PARA CIMA À PEDRA ANGULAR. Veem o que quero dizer? A 
Vinda do Senhor, manifestando-o. Deus em toda criação esperando que a Igreja 
ache seu lugar posicionalmente”.
 Que ache essa etapa, esse lugar onde tem que estar; onde tem que estar para 
receber a Palavra para essa etapa, para essa era; para que se faça carne nela como 
Igreja e em cada crente em Cristo; porque aí está a bênção para a fé para o rapto, 
aí está a bênção para nossa transformação, aí está a bênção para ir com Cristo à 
Ceia das Bodas do Cordeiro.
 Porque isso tem que ver…, o que estará sendo falado pelo Espírito Santo é 
a Trombeta Final soando o Evangelho de Cristo para nos dar a fé para sermos 
transformados e levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro. É na etapa da 
Era da Pedra Angular onde as profecias para o Último dia têm que ser cumpridas.

EXTRATOS DO LIVRO
TODOS SEREMOS PROVADOS PARA SERMOS ADOTADOS VOL. I
Pág. 215-216
Provados nas águas da Palavra
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 16 de janeiro de 2000
Cayey, Porto Rico
 E agora, para entrar na terra prometida do corpo físico, eterno, imortal e 
glorificado, também somos provados neste Último dia, nas Águas da Palavra.
 E o que significa isto? Isto significa que para o Último dia haverá uma 
Mensagem assinalada na Escritura como a Mensagem da Grande Voz de Trombeta, 
a Grande Voz de Trombeta do Evangelho do Reino soando. Essa é a Trombeta 
Final ou Grande Voz de Trombeta soando, revelando o mistério do Sétimo Selo, o 
mistério da Segunda Vinda de Cristo como o Leão da tribo de Judá, como Rei dos 
reis e Senhor dos senhores em Sua Obra de Reclamação.
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