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ESTUDO BÍBLICO #15 – DOMINGO, 26 DE JULHO DE 2020
TEMA: A VOZ DE MEU AMADO

Dr. William Soto Santiago
Terça-feira, 11 de maio de 1999

(Segunda atividade)
San Carlos, Hidalgotitlán, Veracruz, México

Escritura base Cantares 2:1-17

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 128
Festa das Trombetas
Jeffersonville, Ind., 19-7-64
Rev. William M. Branham
 1140 - “Vá à câmara do profeta e observe esses sete degraus. Onde-onde o 
guarda respondia ao desafio para levar ao que chega à presença do rei? Na parte de 
cima dos degraus; era no sétimo degrau. Isso mostra que devemos vir de novo com 
esse mesmo Espírito que estava em João. Ele introduziu o Messias; ele foi maior 
que todos os profetas, ele o introduziu. E de novo devemos chegar a um lugar, a 
algo que vai introduzir o Messias. E como o Messias…? Como as pessoas saberão 
que estão crendo n’Ele, a não ser que estejam constantemente na Palavra para 
saber o que Ele é?”

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 169
Coisas que hão de ser
Rialto, Calif., 5-12-65
Rev. William M. Branham
 1513 - “Um profeta é um refletor de Deus. Ele é feito para que ele não possa 
falar suas próprias palavras, têm que ser as Palavras de Deus as que ele fala. Ele é 
exatamente como um refletor. E ele é o porta-voz de Deus”. 

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 169
O Rapto
Yuma, Ariz., 4-12-65
Rev. William M. Branham
 1507 - “A aclamação é um mensageiro preparando as pessoas. A segunda 
coisa é a voz da ressurreição. É a mesma voz da ressurreição. É a mesma voz que 
encontramos em João 11:38-44, a qual chamou o Lázaro do sepulcro. Temos, pois 
a preparação da Noiva e em seguida a ressurreição dos mortos, para subirmos 
todos juntos. Agora notem, são três coisas que acontecem. A seguinte qual será? 
A trombeta. Uma aclamação, uma voz e uma trombeta. A terceira coisa será a 
trombeta, a qual na Festa das Trombetas, sempre era chamando as pessoas à festa. 
Isso será a Ceia do Cordeiro com a Noiva, lá no Céu”.
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A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. I - Pág. 212
A Água que Cristo oferece hoje
Dr. William Soto Santiago
Terça-feira, 14 de março de 2000
Santa Cruz, Bolívia
 E tem que haver um idioma através do qual Cristo fale à Sua Igreja neste 
tempo final. Quando o reverendo William Branham escutou os Trovões, e escutou 
também a Terceira Etapa sendo manifestada na Visão da Carpa, e em diferentes 
ocasiões em que Deus lhe falou sobre a Terceira Etapa, ele disse que estava em um 
idioma desconhecido.
 A Voz de Deus, a Voz de Cristo, falou em um idioma desconhecido; assim 
não era em inglês a fase final do Programa Divino. Estava falando em inglês na 
América do Norte através do reverendo William Branham; mas agora para o tempo 
final será no idioma que tiver o povo do Seu tempo, o idioma principal do povo 
latino-americano e caribenho; e esse idioma é o espanhol.
 Assim que tudo Deus dará em espanhol e será traduzido a outros idiomas; 
porque nessa Mensagem que virá em espanhol estarão as profecias correspondentes 
ao tempo final sobre muitos povos, nações e línguas, e estarão sendo abertas essas 
profecias para que possam ser compreendidas. Até os juízos divinos que hão de cair 
sobre a Terra serão falados também e serão traduzidos a outros idiomas também. 
Mas o maior para nós são as bênçãos que Cristo estará falando a todos nós.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. II - Pág. 131
A coroação do ministério, o mensageiro e a Igreja do Senhor Jesus Cristo
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 30 de abril de 2011
Monterrey, Novo Leão, México
 O ministério de Moisés e Elias, e o ministério de Jesus, estarão no Último Dia 
na Igreja do Senhor Jesus Cristo, na Idade da Pedra Angular, a Idade de Ouro, aí é 
onde esses ministérios estarão sendo manifestados pelo Espírito Santo, o Anjo do 
Pacto.
 Foi para mim um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, dando 
testemunho destas coisas prometidas para este tempo final. Firmes servindo ao 
Senhor, tendo somente ouvidos para ouvir a Voz de Cristo, a Voz de Deus, e nos 
mantendo trabalhando na Obra do Senhor.
 Se outras vozes falarem, não será para nós, porque nós já temos a Voz a qual 
temos que prestar atenção: a Voz de Cristo, a Voz do Anjo do Pacto, a Voz do 
Espírito Santo para nosso tempo, para nossa era, neste entrelace dispensacional.
 E todo o trabalho que corresponde a este tempo no Programa Divino, é o que 
estaremos respaldando. Não há outro trabalho para respaldar, a não ser o que Deus 
tiver para este tempo final: o Programa de Deus para nosso tempo.



- 3 -

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. II - Pág. 134
O Espírito de Deus e o espírito do anticristo
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 8 de maio de 2011
Cayey, Porto Rico
 Os que estarão braço a braço em prol do Programa Divino prometido para o 
dia em que a pessoa vive, estão da parte do Espírito de Deus, e estão trabalhando 
com o Espírito de Deus no que o Espírito de Deus está realizando através dos 
diferentes instrumentos que Ele tem em cada tempo. Assim será para este tempo 
final e para o Programa de Deus correspondente a este tempo final.
 E os que estarão contra o Programa de Deus, que se levantarão contra para 
criticá-lo e para tentar evitar que se cumpra, pois estarão conectados com o espírito 
do anticristo. Tão simples assim.
 Esses dois espíritos se movem, e o espírito do anticristo está contra o Espírito 
de Cristo, do Espírito de Deus, e sempre tenta destruir a Obra de Deus, o Programa 
de Deus que Ele prometeu para cada tempo. Quem é de Deus, a Voz de Deus ouve; 
quem não é de Deus, pois não ouve a Voz de Deus, ouve, o melhor a voz do espírito 
do anticristo.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. II - Pág. 280
O chamado a subir
Dr. William Soto Santiago,
Domingo, 9 de setembro de 2012
Cayey, Porto Rico
 É no cumprimento da Visão da Carpa onde o Espírito Santo estará falando; e aí 
estará cada crente em Cristo escutando a Voz de Cristo, a Voz do Anjo do Pacto, a Voz 
do Espírito Santo, e estará recebendo a fé para ser transformados e levados com Cristo 
à Ceia das Bodas do Cordeiro. E aí também será que os judeus estarão escutando a Voz 
do Anjo do Pacto, a Voz de Deus, a Voz do Espírito Santo revelando todas estas coisas, 
e fazendo todas as coisas que Ele disse que estará fazendo no cumprimento da Visão da 
Carpa. Aí é que os judeus dirão: “Este é quem nós estamos esperando, isto é o que nós 
estávamos esperando”.
 Todo isso será no cumprimento da Terceira Etapa, onde a Palavra, que é a Espada 
do Espírito, estará sendo manifestada em toda Sua plenitude, e revelando todas estas 
coisas que em breve devem acontecer; e nos dando assim a fé para sermos transformados 
e levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro, nos abrindo o Sétimo Selo e, 
consequentemente, nos dando a fé para sermos transformados.
 O Sétimo Selo é a Vinda do Senhor, a Segunda Vinda de Cristo.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. III - Pág. 190
A Voz do Sinal
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 5 de junho de 2015
Cayey, Porto Rico
 Atrás dos sinais sempre está a Voz de Deus, a Palavra de Deus. Se não está a Palavra, 
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a Mensagem de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo, os sinais não têm 
valor positivo para os filhos de Deus; porque os falsos profetas fazem sinais também, 
mas não lhes segue a Voz de Deus para o tempo em que se está vivendo. Portanto, os 
sinais atraem às pessoas, os sinais que vêm de parte de Deus, para que a pessoa escute a 
Voz de Deus.
 Agora, o profeta teve esse primeiro sinal na mão, primeira etapa; em seguida teve 
o segundo sinal, que discernia os pensamentos do coração das pessoas por meio do 
Espírito de Deus. Atrás do sinal também estava a Voz de Deus falando ao povo.
 O sinal é para chamar a atenção do povo, para que se sente a escutar a Voz de Deus.
 Em seguida há outro sinal, outra etapa, uma terceira etapa, da qual foi dada uma 
amostra através do reverendo William Branham, o qual teve esse terceiro sinal, essa 
terceira etapa, atrás da qual estava a Voz de Deus.
 Esse Terceiro Sinal trará no Último Dia, à Igreja do Senhor Jesus Cristo, a Voz de 
Deus, a Palavra de Deus para o tempo final. Por meio dessa Terceira Etapa manifestada 
no reverendo William Branham era falada a Palavra, e em seguida as coisas aconteciam. 
Era a Voz de Deus, a Voz criadora de Deus através de um homem, o Espírito Santo 
falando ao povo.
 Esse Terceiro Sinal, essa Terceira Etapa, vai se repetir no cumprimento da visão que 
foi dada ao reverendo William Branham: a Visão da Carpa. Aí vai estar em certo tempo o 
sinal da Terceira Etapa e, consequentemente, vai estar ali a Voz de Deus falando ao Seu 
povo, à Sua Igreja; e depois falará ao povo hebreu.
 Agora, se é a Voz de Deus a que está em cada tempo atrás desses sinais divinos, lá 
no tempo do Moisés estavam esses sinais no meio do povo hebreu; em seguida no Novo 
Pacto estarão na Igreja do Senhor Jesus Cristo manifestados esses sinais.
 Já os vimos manifestados no reverendo William Branham, o primeiro e segundo 
sinal, e nos foi dada uma amostra do que será o terceiro sinal: a Terceira Etapa no meio 
da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi dada uma amostra, através do reverendo William 
Branham, do que Deus vai fazer no Último Dia em toda Sua plenitude.
 Aí então estará a Palavra de Deus, a Voz de Deus falando à Sua Igreja no Último 
Dia, e revelando o que a Igreja precisa conhecer para ter a fé para ser transformada e 
levada com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.

LIVRO DAS ERAS
A Era da Esmirna - Pág. 169
Rev. William M. Branham
 171. Adicionam aqui ou tiram lá, e dentro de pouco tempo a Mensagem já não é 
pura e o avivamento morre. Quanto cuidado devemos ter de ouvir UMA Voz, porque o 
Espírito somente tem uma Voz, a qual é a Voz de Deus. Paulo lhes advertiu que dissessem 
o que ele disse; como também o fez Pedro. Ele lhes advertiu que nem mesmo ele (Paulo) 
podia mudar uma só palavra do que tinha dado por revelação. Oh, quão importante é 
ouvir a Voz de Deus por meio dos Seus mensageiros, e em seguida dizer o que lhes foi 
dado para as Igrejas!
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