
ruído e não recebem nada. Será revelado nos Trovões.
 132. Notem no mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta 
igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo! Agora notem: Ninguém entendia esse nome, 
a não ser Ele mesmo.
 E estava vestido de manto salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a 
Palavra de Deus.
 E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho 
fino, branco e puro.
 E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações; e ele as regerá 
com vara de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus 
Todo-poderoso.
 E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: REI DOS REIS E SENHOR DOS 
SENHORES. Apocalipse 19:13-16 
 133. Ali vem o Messias, ali é onde está…

EXTRATOS DO LIVRO
A OBRA DO SEPTIMO SELO EM TODAS AS DIMENSÕES VOL. III
Pág. 18-19
A Grande Pirâmide do Senhor Jesus Cristo
Dr. William Soto Santiago
20 de setembro de 1987
Cayey, Porto Rico
 Ele envia Seu Anjo para dar testemunho destas coisas; envia Seu Anjo com o Selo 
do Deus vivo, com Grande Voz de Trombeta, chamando todos os escolhidos, juntando-os 
e recolhendo-os, colocando-os sobre o topo da Grande Pirâmide do Senhor Jesus Cristo, 
sobre o topo do Monte de Sião, e selando-os com o Selo do Deus vivo: com o Nome 
Eterno de Deus, com o Nome da Cidade de nosso Deus e o Nome Novo do Senhor Jesus 
Cristo.
 Isso é o que tem e isso é o que é o Selo do Deus vivo sobre a Grande Pirâmide do 
Senhor Jesus Cristo.
 Estamos colocados sobre a Grande Pirâmide do Senhor Jesus Cristo, na parte mais 
importante: na Pedra Angular, a Era da Pedra Angular, a Era Eterna, a era que coroa a 
Grande Pirâmide do Senhor Jesus Cristo, a era que coroa o Corpo Místico do Senhor 
Jesus Cristo, e que obtém o Nome Eterno do Senhor Jesus Cristo, o Nome Novo do 
Senhor Jesus Cristo.
 O Corpo Místico do Senhor Jesus Cristo não tinha recebido Seu Nome Eterno. 
Somente tinha o nome temporário de acordo com o nome temporário que Ele usou 
para realizar o Programa de Redenção pelo Seu Sangue. Ele usou o nome de Jesus para 
redimir. E foi conhecido pelo nome de Senhor Jesus Cristo.
 E por isso o Corpo Místico do Senhor Jesus Cristo obteve o nome de cristão (sendo 
o Corpo Místico chamado por esse nome); mas assim como o Senhor Jesus Cristo teve 
uma mudança de nome, o Corpo Místico do Senhor Jesus Cristo recebe seu Nome Novo 
no tempo final, quando o Anjo que sobe do nascimento do Sol chamar com Grande Voz 
de Trombeta todos os escolhidos, os colocar sobre o topo, sobre a parte alta da Grande 
Pirâmide, do Monte de Sião, os juntar e logo os selar com o Nome Novo do Senhor Jesus 
Cristo, para obterem também o Nome Novo do Corpo Místico do Senhor Jesus Cristo.
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TEMA: O CORDEIRO COM OS 144.000 HEBREUS

SOBRE O MONTE DE SIÃO
Dr. William Soto Santiago

Domingo, 9 de maio de 1999
(Terceira atividade) - Veracruz, México

Escritura base Apocalipse 14:1-7

EXTRATO DO LIVRO
A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL VOL. I
Pág. 366-367
Palavras de saudação aos ministros
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de maio de 2008
Quito, Equador
 E agora, vamos ler algo que disse o reverendo William Branham, no qual estava 
a quarta manifestação do ministério de Elias. Quantos têm este livro de Citações? É 
importante tê-lo, porque aqui podemos ver muitas coisas importantes que em seguida 
vamos ver seu cumprimento à medida que vai passando o tempo. Página 102 deste livro 
de Citações, parágrafo 881, diz:
 “E essa moderna…”.
 Está falando também de Jezabel e, consequentemente, também de Acabe, que era 
o rei, e isto correspondia às tribos de onde? Do norte; está falando aqui do ministério de 
Elias. Diz:
 “E essa moderna Jezabel que desviou e enfeitiçou sob a feitiçaria do seu poder até 
que toda a nação estava corrompida, e Elias parou sozinho na montanha (e agora, no 
tempo final, em que montanha aparecerá? No Monte de Sião, a Igreja do Senhor Jesus 
Cristo, o Reino de Cristo que está na esfera espiritual), Deus disse: Não crês tu que tenho 
lá sete mil honestos de coração ainda? (Ou seja: Elias cria que estava sozinho, e Deus 
lhe diz que há sete mil que não dobraram seus joelhos a Baal)…”
 E agora diz que Deus lhe disse… E recordem que tudo isso Ele o está mostrando 
como tipo e figura do que aconteceria sob o ministério de Elias no tempo final. Diz: 
“Esta é tua segunda etapa, e o terceiro regresso por eles.”
 E agora, na Terceira Etapa é que regressa pelos 144.000 e também pelos escolhidos 
que estarão no meio da Igreja; na quinta manifestação será que a Terceira Etapa se 
manifestará em toda sua plenitude. E Deus nos deu uma amostra na manifestação de 
Elias por quarta ocasião, nos deu cinco amostras, para que saibamos as coisas que a 
Terceira Etapa vai abranger, que será sob uma carpa [tenda] gigante; porque quando lhe 
deu a visão da carpa gigante foi que lhe disse que isso será a Terceira Etapa. E ele já se 
foi, o quarto Elias se foi, portanto, tem que se cumprir no quinto Elias.
 Diz o reverendo William Branham que a Sétima Trombeta e o Sétimo Selo são 
uma coisa: a Vinda do Senhor. E como a Sétima Trombeta (que são Moisés e Elias, 
as Duas Oliveiras) e o Sétimo Selo (que é a Vinda do Senhor) podem ser o mesmo? 
Simples: porque o Filho do Homem vem com Seus Anjos, vem com os Dois Ungidos; e 
o outro é que é Cristo, o Espírito Santo, quem opera os ministérios das Duas Oliveiras, 
os ministérios de Moisés e Elias. Diz o reverendo William Branham no livro de Os Selos, 
página 149 em espanhol: “O espírito de Elias é o Espírito de Cristo”.



LIVRO DOS SELOS
O Sexto Selo - Pág. 359
Rev. William M. Branham
 142. Mas Jacob disse: “Não te deixarei ir se não me abençoares! Não podes partir, 
eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são 
os 144.000, os ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças; mas 
quando eles por fim veem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar dele, ali 
estarão Moisés e Elias. Amém! Eles também lutarão com Deus até que os 144.000 das 
doze tribos de Israel sejam chamados e tirados fora.
 143. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Quão formoso! Estes 
dois profetas pregarão como João Batista, e lhes dirão: “O Reino dos Céus está à mão. 
ISRAEL ARREPENDA-SE!” Arrependam-se do que? “Arrependam-se dos seus pecados 
e da sua incredulidade, e regressem a Deus”.
 144. Agora recordemos algo: Estes grandes acontecimentos na natureza 
aconteceram antes, como vemos no versículo 12: “O sol ficou negro como um saco de 
cilício”. RECORDEM: Isto não acontece no tempo dos gentios. Isto, o melhor, é para 
Israel.
 145. Notem bem: Diz que isto é para tirar os 144.000. Isto acontece durante este 
tempo de tribulação.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 2A
Perguntas e Respostas. #1
Jeffersonville, Ind., 1-3-54
Rev. William M. Branham
 15 – “Então ali haverá um avivamento entre aqueles judeus que levarão milhares e 
dezenas de milhares e… 144.000 ao Reino de Deus; serão selados pelo Anjo selador. Eu 
confio que Ele vem do Leste. dali é de onde Ele vem a nós agora, com Seu selo em Sua 
mão. Oh, eu quero ser reunido ali. ‘Eu enviei uma perseguição aqui e outra perseguição 
lá, e eu persegui os judeus e os pressionei tanto como pude’. E eles estão regressando. 
Muitos judeus nos Estados Unidos (os quais não escaparão), já receberam o Espírito 
Santo. ‘Mas tenho os 144.000 ali que vão receber o batismo do Espírito Santo’. E ali 
mesmo, tão pronto como esse Anjo selador comece a selar esses 144.000, a porta da 
Igreja Gentia é fechada, e os judeus levam o Espírito Santo aos judeus. E eles terão um 
avivamento que varrerá o mundo inteiro! Aleluia! E o poder de Deus será manifestado 
entre os judeus.”

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 451-452
Rev. William M. Branham
 75. Mas estes profetas virão segundo Apocalipse capítulo 11. Lemos uma porção 
desse capítulo, mas quando vocês estudarem isto por meio das fitas, quero que o leiam de 
novo. Estes são profetas perfeitamente vindicados pelo sinal de profetas; e a estes, Israel 
ouvirá.
 76. Agora, em particular para vocês, meus amigos das Testemunhas de Jeová, 
entendam que estes 144.000 não têm nada que ver com a Noiva. Não há nem um só 
versículo na Bíblia para respaldar essa doutrina. Não senhor! NÃO SÃO GENTIOS, são 
JUDEUS, os escolhidos que são chamados durante os últimos três anos e meio da semana 
setenta de Daniel. Não é minha intenção estar repetindo isto para vocês aqui presentes, 
mas é preciso entender que estas fitas vão a todas as partes e é preciso fazê-lo claro.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 22
Hebreus, Perguntas e Respostas Núm. 3
Jeffersonville, Ind., 10-6-57
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: ‘Vejam, este é o Deus a quem esperávamos. Este é Ele!’ Mas Ele não vem 
por eles, vem pela 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 a seus irmãos, não 
havia ninguém presente. Está exatamente bem. E quando se der Ele mesmo a conhecer 
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, vosso irmão’, e chorou. E disseram: ‘Agora 
sabemos que estamos expostos a isso, porque o matamos’. A mesma coisa, esses judeus 
vão ter o grande tempo de batalha antes da vinda, agora, da perseguição correndo-os outra 
vez à pátria natal. Os leva como um montão de ovelhas outra vez ao Monte Carmelo lá. 
Quando o Senhor Jesus Cristo vier pela Sua Noiva, e eles o virem, eles dirão: ‘Esse é 
quem esperamos, ali está Ele’. Ele se levantará com cura em Suas asas.”

LIVRO DOS SELOS
O Primeiro Selo - Pág. 130-131
Rev. William M. Branham
 127. Você sabe que o nome “Jeová” não é correto? Qualquer um sabe que isso é a 
verdade. Você, Dr. Vayle, sabe isso. Os tradutores não puderam traduzi-lo; soletra-se J-V-
H-U. Isso não é Jeová, nem sequer se aproxima. Por quanto não sabiam a tradução, então 
puseram “Jeová”, mas esse não é Seu Nome. Notem: cada vez que há uma vitória ou que 
algo significativo acontece, um nome é mudado. Notem como foi nos dias de Abraão. 
Primeiro se chamava “Abrão”, mas não lhes podia nascer o filho até que seu nome fosse 
mudado para “Abraão”; e o mesmo com “Sarai”. Ela não teria mais que um ventre morto 
até que seu nome fosse mudado para S-A-R-A.
 128. O nome “Jacó” significa suplantador, alguém que ocupa o lugar de outro, um 
enganador. Isso foi o que ele fez: pôs uma pele de ovelha e enganou a seu pai, quem 
era profeta, para obter a bênção do primogênito. Pôs varas de álamo verde na água e 
as descascou para que se visse o branco da vara, e assim fez que as vacas e as ovelhas 
prenhas parissem bezerros e ovelhas listrados, pintados e salpicados de diversas cores 
(Gênese 30). Era nada menos que um enganador. Mas uma noite se encontrou com um 
algo verdadeiramente real, ele soube que era algo real, e se manteve ali até o amanhecer, 
até que venceu; e então seu nome foi mudado para Israel, o qual significa “um príncipe 
com poder ante Deus”. Correto? Assim foi com todos os vencedores.
 129. Simão era um pescador, mas quando sua fé despertou e soube quem era Jesus, 
disse que Ele era o Messias; Jesus também lhe disse seu nome e o nome de seu pai; então 
ele venceu, e seu nome foi mudado de “Simão” a “Pedro”.
 130. “Saulo” era um bom nome. Saul foi rei em uma ocasião em Israel; mas esse 
nome não era apropriado para um apóstolo; podia estar bem para um rei, mas não para 
um apóstolo. Então Jesus lhe mudou esse nome para “Paulo”. Notem nos Filhos do 
Trovão e os demais.
 131. E agora Jesus: Seu Nome sobre a Terra foi Jesus o Redentor, porque foi o 
Redentor quando esteve sobre a Terra; mas quando conquistou o inferno e a morte, os 
venceu e subiu, então recebeu um novo Nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto 
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