
- 4 -

Carpa; portanto, há muita bênção para esse tempo do cumprimento da Visão da 
Carpa.
 Sem o cumprimento da Visão da Carpa não poderemos ser transformados, 
porque aí é que vai dar a fé para sermos transformados, a fé de rapto. Portanto, 
estamos respaldando esse projeto dessa visão que foi mostrada ao reverendo 
William	Branham,	para	ser	cumprida	no	meio	do	cristianismo	no	tempo	final.
 Sem o cumprimento dessa Visão nem há ressurreição, nem há transformação 
nem rapto, para os crentes em Cristo no Último Dia. Tão simples assim. E essa 
Visão se cumprirá no Último Dia, na etapa da Era de Pedra Angular, no meio dos 
crentes que estarão na etapa da Pedra Angular.

A OBRA DO SÉTIMO SELO EM TODAS AS DIMENSÕES - Parte I
Pág. 48
Uma brecha de vinte anos 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 17 de março de 1985 
Cayey, Porto Rico
 E o que para a ressurreição? Não podem ressuscitar sem a fé para a 
ressurreição, a qual está nos Trovões apocalípticos, que será a Mensagem da 
Grande Voz de Trombeta, que abre para os vivos e para os mortos estes mistérios 
do	Programa	Divino,	os	quais	nós	precisamos	conhecer	nestes	dias	finais.
 Por isso estão esperando (disseram ao sétimo mensageiro) não ele, porque 
ele	esteve	com	eles	e	queria	ficar	lá,	mas	foi	dito:	“Tens	que	regressar,	e	depois	
retornará	aqui	novamente;	e	quando	retornar	a	segunda	vez	ficarás	um	tempinho;	
e você vai ser julgado quando vier esse que nós estamos esperando; e tu serás 
julgado, e escutaremos tudo o que tiver que dizer”.
 Porque Ele disse: “E todos os mortos escutarão a Voz do Filho do Homem, 
e se levantarão”, logo depois de terem escutado a Voz do Filho do Homem no 
Paraíso.

Impresso em Porto Rico

- 1 -

ESTUDO BÍBLICO #22 – SEXTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2020
TEMA: O QUE NECESSITAMOS CONHECER HOJE

Dr. William Soto Santiago
Sábado, 17 de abril de 1999

(Terceira atividade)
Santa Catarina, Nuevo León, México

Escritura base Apocalipse 4:1

Apocalipse 3:7
 7 E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o 
que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, e ninguém fecha, e fecha, 
e ninguém abre:

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 168
O Rapto
Yuma, Arizona, 4-12-65
Rev. William M. Branham
 1501 - “A Palavra diz aqui em Primeira de Tessalonicenses que há três coisas 
que têm que acontecer antes que o Senhor mesmo apareça. A primeira coisa 
que acontece… Agora note com cuidado: A aclamação, a voz, e uma trombeta. 
Leiamos o versículo 16 para prová-lo: ‘Porque o mesmo Senhor com aclamação, 
com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, descerá do céu’. Acontecem três 
coisas distintas: a aclamação, a voz, e a trombeta. Estas coisas têm que acontecer 
antes da aparição de Jesus. Agora, a aclamação… Jesus executa as três coisas em 
Sua descida. O que é uma aclamação? É a Mensagem, e sai primeiro. O Pão de 
Vida trazendo à Noiva a fruição”1.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 48
Revelação Capítulo 4 
Jeffersonville, Ind., 12-31-60
Rev. William M. Branham
 417 - “A mesma Voz que chamou João: ‘Sobe’, a mesma Voz que disse a 
João: ‘Sobe aqui’, é a mesma Voz que chamará a Igreja algum dia (amém!), 
chamará a Igreja. Também, a mesma Voz que chamou João para que subisse, é 
a mesma Voz que chamou o morto Lázaro a sair do túmulo, essa mesma Voz de 
arcanjo, é Cristo; e a Voz de arcanjo: ‘Voz de arcanjo’, veem? Oh, essa Voz de 
trombeta de Cristo chamou João para que subisse, a mesma Voz chamou Lázaro. 
Vocês notaram que diante do túmulo de Lázaro, Ele falou com grande Voz? / Essa 
mesma Voz disse a João: ‘Sobe aqui, Eu te mostrarei algumas coisas que estão a 
ponto de acontecer’. Essa mesma Voz que vai soar quando os mortos em Cristo 
1    SPN65-1204 “El Rapto”, pág. 26, párrs. 129-130 – em espanhol.



- 2 -

ressuscitarem: ‘Porque a trombeta…’ A trombeta! O que é uma trombeta? A Voz 
de Cristo, a mesma soou e o chamou a que subisse. Ele ouviu a Voz como som de 
trombeta, e disse: ‘Sobe aqui!’ Veem como vai ser a ressurreição? Vai ser em um 
momento, em um abrir e fechar de olhos. Essa Voz de som claro, e Ele chamará a 
Igreja, chamando: ‘Saiam dela!’. Essa grande Voz que chama! Que Deus me ajude 
para ouvi-la naquele dia”. 

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 41
A Revelação de Jesus Cristo
Jeffersonville, Ind., 12-4-60
Rev. William M. Branham
 330 - “E Isso foi enviado ao… ‘E a declarou enviando-a por meio do Seu 
anjo a Seu servo João’. Não sabemos quem era o anjo. A Bíblia não declara quem 
era o anjo. Mas sim sabemos que era um profeta, porque a Bíblia depois diz: 
‘Eu Jesus enviei meu anjo para dar testemunho destas coisas, as quais em breve 
acontecerão’. Depois encontramos que quando João começou a adorar o anjo, o 
anjo disse: ‘Olhe, não o faça’. Apocalipse 22. E ele disse: ‘Porque sou conservo 
teu, e dos profetas’. Pode ter sido Elias, pode ter sido um dos profetas… João era 
um apóstolo, mas este profeta foi enviado. E João sendo um apóstolo… Notem na 
natureza das suas outras epístolas: isso prova que não era João quem o escreveu, 
porque não tem a natureza de João. Notem em Primeira de João e Segunda de 
João, e o restante, e leiam; e vejam a natureza disso. Depois vejam a natureza 
disto. João era um escritor e um apóstolo, mas este é o espírito de um profeta. É 
uma pessoa completamente diferente”.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. III
Pág. 159
A segunda dispensação: A Consciência
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 14 de março de 2015
Lambaré, Paraguai
 Aí está o mistério do Sétimo Selo, mas não vamos tocar muito sobre esse tema, 
pois foi dito ao reverendo William Branham que disso não falasse para que não 
surgissem imitações. Assim vamos deixar isso quietinho até que corresponda para 
a Terceira Etapa, no cumprimento da Grande Carpa Catedral, que é aonde Deus 
vai nos permitir entender muitas coisas que atualmente se tocam suavemente; mas 
depois, já para esse tempo, vão se falar abertamente muitas coisas que precisamos 
conhecer para ter a fé para sermos transformados e levados com Cristo à Ceia das 
Bodas do Cordeiro.
 É no cumprimento da Visão da Carpa, na manifestação da Terceira Etapa, 
onde o mistério da Segunda Vinda de Cristo vai ser aberto à Igreja do Senhor 
Jesus Cristo.
 Recordem que os Sete Trovões de Apocalipse, capítulo 10, revelam o mistério 
da Vinda do Senhor, revelam o mistério do Sétimo Selo: o Sétimo Selo é a Vinda 
do Senhor, que é o que nos dará a fé para sermos transformados e levados com 
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Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro. E são os Trovões, a Voz de Cristo, quem nos 
dará a fé para sermos transformados.
 Assim haverá um tremendo, um avivamento grande, um despertamento 
espiritualmente grande, um despertamento espiritual, nesse tempo.
	 E	estamos	nos	preparando	espiritualmente	e	fisicamente	também.	E	estaremos	
trabalhando no projeto dessa Grande Carpa Catedral, por amor a Cristo e a Seu 
Programa	neste	tempo	final.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. III
Pág. 201-202
Reunião de pastores
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 13 de junho de 2015
Via Telefónica a São Paulo, Brasil
 Portanto, não terão que ir ao lugar, as pessoas de outros países para poderem 
ver o que estará acontecendo nesse lugar. Desde seus países os ministros terão os 
telões de televisão com um bom áudio, bom som, para que possam estar vendo 
tudo	o	que	estará	acontecendo	na	manifestação	final	de	Cristo,	o	Anjo	do	Pacto	
em Espírito Santo, a Coluna de Fogo, no cumprimento da Visão da Carpa, onde 
os Trovões emitirão Suas vozes e nos darão o que precisamos conhecer para ter a 
fé para sermos transformados e raptados, arrebatados, e levados com Cristo à Ceia 
das Bodas do Cordeiro.
 Portanto, os ministros terão todos os equipamentos de televisão, de rádio - 
de áudio, em suas congregações, para estarem recebendo também a bênção da 
manifestação	final	do	Anjo	do	Pacto,	para	nos	dar	a	fé	para	sermos	transformados	
e levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.
 Sempre há um lugar para Deus realizar as coisas, e daí se estende a bênção a 
outros lugares.
 Portanto, ministros, estejam todos preparados para, quando chegar esse 
momento, tenham também as suas congregações tudo preparado para que estejam 
conectados com as transmissões que se realizem, para que estando em seus países 
estejam como se estivessem no lugar onde estará acontecendo tudo o que foi 
prometido.
 A América Latina e o Caribe têm uma bênção muito grande; portanto, 
estejamos	preparados	para	o	que	Deus	tem	para	todos	nós	neste	tempo	final.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. III
Pág. 250-251
Prepara-te para o encontro com nosso Deus
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 14 de novembro de 2015
Bogotá D.C., Colômbia
 Necessitamos conhecer esses mistérios os quais serão revelados na Terceira 
Etapa (chamada pelo reverendo William Branham), no cumprimento da Visão da 
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