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do Pacto que os libertou e deu as Tábuas da Lei no monte Sinai a Moisés para o 
povo, estará presente no cumprimento da Terceira Etapa em uma Grande Carpa 
Catedral que haverá no meio do Cristianismo, no lugar que Deus determinou, 
escolheu desde antes da fundação do mundo.
 Nessa Terceira Etapa, a qual disse o Anjo ao reverendo William Branham: 
“Será que a revelação de Cristo por meio do Seu Espírito será em forma plena.” E 
o que vimos em parte, no reverendo William Branham (disse ele) estará em toda 
sua plenitude.
 Lá foi em parte e temporária, no cumprimento da Visão da Grande Carpa 
Catedral será em toda sua plenitude, e isso será uma visitação angelical da parte 
de Deus, para bênção de todos os crentes em Cristo que formam a Igreja do Senhor 
Jesus Cristo.
 Portanto a Igreja do Senhor Jesus Cristo no Dia Último neste tempo final 
estará esperando a maior visitação angelical da história do Cristianismo e da 
história da raça humana. Porque nessa visitação e com essa visitação haverá uma 
ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados, jovens e eternos iguais 
ao corpo de Jesus Cristo glorificado, e uma transformação para os crentes que 
estiverem vivos que formam a Igreja do Senhor Jesus Cristo.
 Portanto, estejamos orando e com os olhos abertos também, olhos espirituais 
bem abertos, porque estas são as coisas que estão prometidas para este tempo 
final. E há alguma coisa impossível para Deus? Não há. Como Ele o prometeu, 
assim Ele fará.
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 ESTUDO BÍBLICO #26 - SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2020
TEMA: IDENTIFICANDO A VOZ DE CRISTO NO DIA ÚLTIMO

Dr. William Soto Santiago
22 de abril de1999

Ciudad Juárez, México

Escritura base São João 10:7-10

LIVRO DE CITAÇÕES Pág. 48 
Revelação Capítulo 4
Jeffersonville, Ind., 12-31-60
 414 - “Há um grande estremecimento entre os eleitos. Uma coisa grande e 
poderosa está ocorrendo, mas o mundo nada sabe a respeito. / E assim mesmo é 
o Evangelho hoje: Grande! E o Evangelho está estremecendo como nunca antes 
o fez, mas está estremecendo no remanente. Isso é correto, preparando-os. / ‘E 
olhei e eis aqui uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que ouvi era a voz 
como de uma trombeta...’ / A Voz era a mesma Voz que andava nos sete castiçais 
de ouro; a mesma Voz, a Voz não mudou. / Agora, depois que Ele mostrou todo 
esse mistério dos sete castiçais de ouro (que tinha as sete estrelas, e uma peruca 
branca colocada, e demais, e pés semelhantes ao bronze, e olhos como fogo, os 
símbolos), então ouviu a mesma Voz (observem) que falava desde o Céu.”

LIVRO DE CITAÇÕES Pág. 48 
Revelação Capítulo 4
Jeffersonville, Ind., 12-31-60
 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 a 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 a 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 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.”
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LIVRO DE CITAÇÕES Pág. 62 
Igualdade com Deus
Jeffersonville, Ind., 2-11-62
 542 - “Agora a vinda está tão iminente, a segunda vinda de Jesus... Ele está 
recolhendo seus escolhidos juntos. Eu creio nisso. Oh, eles virão do leste e oeste - 
onde estiver o corpo morto as águias se juntarão. Oh vá! O que é isso? Ele tem Sua 
Igualdade, Sua Igualdade verdadeira, mostrando-se a Si mesmo entre eles, fora 
de toda denominação, trazendo para Seus escolhidos juntos de todas os tipos de 
Igrejas de qualquer lugar e trazendo fora Seus filhos, caindo diretamente em linha 
com Sua Palavra. O quê? Agora a vinda do Senhor Jesus está tão iminente, a vinda 
do julgamento, Ele está chamando Seus eleitos juntos em igualdade Consigo 
Mesmo, com o mesmo tipo de ministério que Ele teve... Ele está chamando os 
pentecostais eleitos fora para fazer que a pedra Cabeceira venha dentro dele. Um 
ministério da mesma mera classe caindo diretamente dentro dele, chamando Seus 
filhos de todas as denominações e todas as vocações. O que Ele fez? Ele pôs com 
eles um mestre verdadeiro, um profeta verdadeiro que fica com Sua Palavra, a 
Bíblia, ‘Minhas ovelhas ouvem minha voz’, disse Jesus. Se essa era Sua voz então 
é Sua voz agora. Algo contrário a essa voz não é comida de ovelha. Elas não a 
seguirão. Oh irmão, do leste, do oeste, fora de toda denominação e fora de toda 
organização eles vêm do leste e oeste, juntando-se.”

LIVRO DOS SELOS Pág. 117 
 80. Agora, não trovejaram em vão; recordem a gotinha de tinta; tudo tem 
um propósito e uma causa. Notem que o Criador pronunciou estas coisas e João 
ouviu esta Voz e foi ver. Mas agora o Cordeiro está mostrando a João em forma 
simbólica o que deve escrever para a Igreja, o que Ele quer que a Igreja saiba. 
Por exemplo: diria: “Não digas completamente o que isto é. Não vás dizer: ‘Isto é 
assim, isto é o que está sob o Sétimo Selo.’ Não o digas assim, porque se eu te digo 
isto, então todo o plano através das eras se colocaria a perder. Isto, o melhor, é 
um segredo.” Ele simplesmente quer... Como por exemplo: Sua Vinda, Ele disse: 
“Agora ninguém saberá quando venho; simplesmente virei.” Isso é tudo. Não é 
negócio meu saber quando; somente me corresponde estar preparado. Vê você?

LIVRO DOS SELOS Pág. 458-459 
 112. Então é entre o Sexto e Sétimo Selo, quando Ele chama estas pessoas, as 
quais foram mencionadas por Jesus Cristo em Mateus 24:31. Quando a Trombeta 
soa, será a Trombeta das duas testemunhas da era de 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, ouve-se o som de trombeta. Sempre foi assim a Voz de Deus, 
chamando à batalha. Deus está, 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.
 113. Mas quando foram anunciados os Selos, estavam todos juntos em uma 
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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.

EXTRATO DO LIVRO A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL
VOL. III
Pág. 20 
A VISITAÇÃO ANGELICAL À FAMÍLIA HUMANA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 30 de março de 2014
Cayey, Porto Rico
 Para o tempo final também tivemos uma visitação divina no sétimo mensageiro 
da sétima era da Igreja gentia, o reverendo William Branham, realizando uma 
obra a favor do ser humano, da família humana, no Programa de Deus para esse 
tempo. E temos a promessa de que haverá outra visitação angelical para a família 
humana, para o qual o reverendo William Branham preparou o caminho como 
precursor da Segunda Vinda de Cristo, preparou o caminho com tudo o que ele 
pregou da parte de Deus. E o que virá depois dele, estará vindo de acordo como 
o Espírito Santo disse através do reverendo William Branham; não poderá vir de 
outra forma, tem que vir de acordo como o precursor preparou o caminho.
 Temos a promessa também de que haverá uma manifestação plena de Deus no 
meio da Sua Igreja, assim como houve manifestações temporárias em Sua Igreja 
de etapa em etapa, de era em era, onde o Espírito Santo se manifestou por meio 
de um mensageiro e tornou realidade o que estava prometido para cada era. Para 
nosso tempo também haverá uma visitação angelical, e haverá uma manifestação 
plena de Cristo em Sua Igreja para coroar o Programa Divino, e coroar assim a 
Igreja do Senhor Jesus Cristo.
 E assim completar Seu trabalho com um selo de ouro, em uma Era de Ouro 
que corresponde a nosso tempo. Será a maior visitação angelical que Deus tenha 
realizado no meio da família humana, porque com essa visitação nos dará a fé 
para sermos transformados e levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro; 
com essa visitação nos revelará o mistério do Sétimo Selo, o mistério da Segunda 
Vinda de Cristo, que é o maior mistério da Bíblia, a tal grau que Jesus disse que 
ninguém no Céu sabia quando seria o dia e a hora, o dia e a hora do que? Da 
Segunda Vinda de Cristo.
 Esse mistério é contido na Voz de Cristo clamando como quando um leão ruge 
e sete Trovões emitindo Suas vozes. Os Trovões, que é a Voz de Cristo, revelarão 
no Dia Último o maior mistério dos Céus e da Terra: a Segunda Vinda de Cristo 
vindo à Sua Igreja no Dia Último na visitação angelical à raça humana, para a 
ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós os que vivemos.
 Temos também a promessa de que haverá uma visitação angelical em uma 
Grande Carpa Catedral, onde o mesmo Anjo do Pacto que libertou o povo hebreu, 
que apareceu a Moisés e os libertou através do profeta Moisés e os levou pelo 
deserto, e de noite iluminava o caminho sendo uma coluna de luz, de fogo, e de dia 
os protegeu do sol sendo uma nuvem de sombra sobre o povo. Esse mesmo Anjo 
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