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aparecendo em diferentes ocasiões a eles. Mesmo que antes, quando ressuscitou, 
imediatamente subiu ao Céu, apresentou-se e apresentou o Sacrifício e Seu 
Sangue perante Deus, no Trono de Intercessão no Propiciatório, o Trono de Deus. 
E em seguida apareceu a Seus discípulos e falou com eles, comeu com eles, e 
mostrou que era Ele; mesmo que não o conheciam, porque na ressurreição o corpo 
é glorificado e, consequentemente, é jovem, que representará de 18 a 21 anos de 
idade.
 (…) Estamos esperando esse momento glorioso para nossa transformação. 
Diz que quando iluminar essa Luz do Céu e a Trombeta soar, o Corpo de Cristo 
será juntado e em um momento será mudado, ou seja, transformado.
 Veem por que é importante saber, conhecer esta Luz que resplandecerá do 
Céu, esta Luz que levará também a Igreja, os crentes em Cristo? Quando chegar 
o aperto, quando chegar essa perseguição, não temas; há uma Luz que diz que 
levará Sua Igreja.
 Portanto, quando essa Luz brilhe, resplandeça do Céu: recordem que é 
celestial a Luz, resplandecendo no Último Dia, é do Céu, vem do Céu, é Cristo 
manifestando-se no Último Dia no meio da Sua Igreja.
 Agora, diz que soará a Trombeta, diz que será quando a Luz tiver resplandecido 
do Céu, será que acontecerão estas coisas:
 “Quando essa luz brilhe do céu e tenha divulgado a Trombeta, o Corpo de 
Cristo logo será juntado e em um momento será mudado e levado a céu”.

LIVRO DE EXTRATOS: ROMANOS 8:22-23
Pág. 241
O tempo do trigo amadurecer
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de dezembro de 2010
Cayey, Porto Rico
 Por isso, vendo a situação em que está a humanidade, eu disse que como eu 
vejo as coisas, nos primeiros 50 anos deste novo milênio que começou e neste 
primeiro século deste novo milênio (conforme ao calendário gregoriano), eu vi ou 
pensei que todas as promessas prometidas para o Último Dia vão se cumprir, tais 
como: a Vinda do Senhor, a fé para ser transformados, a ressurreição dos mortos 
em Cristo, o arrebatamento da Igreja para ir à Ceia das Bodas do Cordeiro, e 
outras coisas no meio do cristianismo que estão prometidas e, consequentemente, 
o cumprimento da Visão da Grande Carpa Catedral também, e o retorno de Deus 
ao povo hebreu.
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ESTUDO BÍBLICO #20 – SEXTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2020
TEMA: A PROMESSA DO ÚLTIMO DIA

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 14 de março de 1999

Buenos Aires, Argentina

Escritura base São Mateus 24:3 e 24:30-39

São Lucas 21:25-28
 25 E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e, na terra, angústia das 
nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas;
 26 homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao 
mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados.
 27 E, então, verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande 
glória.
 28 Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e 
levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 63
A Palavra falada é a Semente original
Jeffersonville, Ind., 3-18-62
Rev. William M. Branham
 555 - “Minha missão; e eu creio que Deus me chamou para… Eu tenho que 
dizer umas coisas pessoais hoje em dia porque isso é aquilo que eu disse a vocês 
que ia fazer, veem? E dizer ao mundo. Minha missão, eu creio, na Terra, é o quê? 
É precursar a Palavra vindoura (veem?), a Palavra vindoura, que é Cristo. E Cristo 
n’Ele tem o Milênio e tem toda coisa ali diretamente, porque Ele é a Palavra”.

2 Coríntios 1:18-22
 18 Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não.
 19 Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, 
isto é, por mim, e Silvano, e Timóteo, não foi sim e não; mas nele houve sim.
 20 Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim; e por ele o 
Amém, para glória de Deus, por nós.
 21  Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus,
 22 o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações.

LIVRO DOS SELOS
O Quinto Selo - Págs. 312-313
Rev. William M. Branham
 164. Estes dois profetas, segundo a repetição das suas obras, são Moisés e 
Elias. Esses ministérios sempre foram Seus. Recordem, farão igual como antes, 
não mudaram. E recordem; estes nunca morreram. E, por favor, não vão confundir 
o quinto ministério de Elias com seu quarto ministério. Como estive ensinando, 
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a Igreja gentia está esperando Elias. Correto. Mas agora o vemos com os judeus. 
Recordem, não pode vir somente quatro vezes. Esse é o número do inimigo. Tem 
que vir cinco vezes.
 165. A primeira vez que veio foi Elias mesmo, a segunda vez foi Eliseu, a 
terceira vez foi João Batista, a quarta vez foi o sétimo anjo, e a quinta vez virá 
com Moisés lá em Israel. Sim senhor. Não os vá confundir. Se você estiver bem 
informado dos números bíblicos, o cinco é o número de graça trabalhando; e isso 
é o que Ele fez. Agora notem bem: Jesus foi um trabalhador da graça? J-E-S-U-S, 
são cinco letras; L-A-B-O- R, cinco letras também. Foi um trabalho de amor 
por você. E se você chegar a Deus, como vem? Por fé [faith] em L-A-B-O-R. 
Correto? Cinco é o número de labor [trabalho] para o crente, e de graça [graça 
em inglês são cinco letras: grace]. 
 166. Então a primeira vinda de Elias foi ele mesmo, a segunda vinda foi Eliseu, 
a terceira vez foi João Batista, a quarta foi o sétimo anjo ou o último mensageiro 
à Igreja, segundo Malaquias 4:5 e Apocalipse 10:7, em seguida a quinta vez será 
o mensageiro aos 144.000 judeus depois que a Noiva tiver subido.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 466
Rev. William M. Branham
 143. Mas tão certo como eu estou parado aqui na plataforma esta noite, tive 
a revelação que o revelou, e é em uma maneira tripla. E agora com a ajuda de 
Deus quero lhes falar de uma parte disso. Então vocês… Primeiro vejamos isto. 
Aqui está a revelação para dar começo, porque quero lhes dizer o que é. O que 
aconteceu é: Aqueles Sete Trovões que ele escutou e que foi proibido escrever, 
esse é o mistério atrás desses Sete Trovões consecutivos que saíram.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 37
Adoção #4 
Jeffersonville, Ind., 22-5-60
Rev. William M. Branham
 311 - “Agora note, então a Vinda do Senhor Jesus está tão perto, à mão, que o 
Espírito desde aqui abaixo, só apenas justificação, santificação, batismo do Espírito 
Santo, e agora o tempo da vinda da Pedra Angular, A IGREJA DEVE SER TÃO 
PERFEITAMENTE COMO CRISTO, ATÉ QUE CRISTO E A IGREJA POSSAM 
UNIR-SE JUNTOS, O MESMO ESPÍRITO. E se o Espírito de Cristo está em você, 
o FAZ VIVER A VIDA DE CRISTO, ATUAR A VIDA DE CRISTO, FAZER AS 
OBRAS DE CRISTO. ‘Quem crer em mim, as obras que eu faço também ele fará’. 
Jesus disse isso, Veem? AGORA, VAMOS TER… TEMOS UM MINISTÉRIO 
CHEGANDO, QUE É EXATAMENTE COMO A VIDA DE CRISTO. O QUE 
IDENTIFICA O MINISTÉRIO? A VINDA DO SENHOR. / Veja a igreja luterana 
sob a JUSTIFICAÇÃO, vindo fresca do catolicismo. Olhe-a, movendo-se. 
Em seguida veja Wesley chegando um pouco mais perto, à SANTIFICAÇÃO, 
tecendo dentro as Escrituras. Vejam; justo no meio Wesley. Em seguida a coisa 
seguinte QUE VEIO, ERA A ERA PENTECOSTAL. E a era pentecostal com a 
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restauração dos dons, os dons espirituais. AGORA OLHE A ERA QUE VEM 
AGORA, PARA CIMA À PEDRA ANGULAR. Veem o que quero dizer? A Vinda 
do Senhor, O FATO CONHECIDO. DEUS EM TODA CRIAÇÃO ESPERANDO 
QUE A IGREJA ACHE SEU LUGAR POSICIONALMENTE”. 

LIVRO DAS ERAS
A Era da Filadélfia - Pág. 353-354
Rev. William M. Branham
 “‘E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira 
terra passaram, e o mar já não existe.
 E eu, João, vi a Santa Cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, 
adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido.
 E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus 
com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus 
estará com eles e será o seu Deus.
 E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem 
pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas’.
Apocalipse 21:1-4
 127. Quão glorioso! Todas as maravilhosas promessas de Deus são cumpridas. 
Tudo será terminado. A transformação terá sido cumprida totalmente. O Cordeiro 
e Sua Esposa para sempre estarão fundamentados em todas as perfeições de Deus. 
É impossível que alguém o possa descrever, mas sim podemos pensar e sonhar e 
ler sobre isso na Palavra. Mas até com estas coisas, somente podemos conhecer 
uma parte imensamente pequena até que chegue aquele grande dia da primeira 
ressurreição quando tudo isto chegue se torne uma realidade.

LIVRO DE EXTRATOS: O APERTO
Pág. 201-202
Cristo, a Luz
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 11 de março de 2012
Cayey, Porto Rico
 Mas para esse tempo a manifestação plena de Deus por meio de Cristo, o 
Anjo do Pacto, estará em Sua Igreja, e o que vimos em parte no reverendo William 
Branham, essa manifestação poderosa de Deus por meio do Espírito Santo nele, 
será sem limites na Igreja do Senhor Jesus Cristo nesse tempo que estará passando 
por um aperto; não pela grande tribulação, por um aperto que virá; esse tempo de 
alguma forma vai surgir.
 Portanto, tenha seus olhos bem abertos e não tropece na Palavra de Deus, não 
tropece nas promessas divinas, mas mantenha-se firme crendo nelas; porque sob 
essa etapa de aperto e perseguição, os mortos em Cristo vão ressuscitar em corpos 
eternos, os que vivemos seremos transformados; e depois de uma manifestação aí 
de certo tempo, já estreando os novos corpos, em seguida iremos à Ceia das Bodas 
do Cordeiro com Cristo ao Céu.
 Recordem que quando Cristo ressuscitou esteve com Seus discípulos 40 dias 
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