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E Cristo disse: “Senta-los à minha direita e a minha esquerda não é meu dá-lo, a não ser 
àqueles para quem está preparado. Ou seja: que vocês não podem vir para mim me dizendo 
que lhes dê essa posição, porque eu a quem unicamente a posso dar é àqueles para os quais 
está assinalada essa posição”. Essa é a posição de Moisés e Elias. Apareceram lá, e essa era 
a posição que eles queriam.
 Recordem que em uma ocasião também, quando em Samaria não os receberam, Tiago 
(que é Santiago) e João, dizem a Jesus: “Quer que mandemos descer fogo do Céu, como 
fez Elias, para que os queime?” Cristo lhes diz: “Vocês não sabem de que espírito são”. É 
que queriam ser como Elias (e quem não?) e ser como Moisés (e quem não?).
 E essas são promessas para o Último Dia. A alguém Cristo vai dar essa posição. Mas 
não vamos falar disso agora, isso está sob o sexto Selo, que é o mistério das Duas Oliveiras, 
de Moisés e Elias; mas algum dia, quando estivermos no cumprimento da Visão da Carpa, 
aí será onde se abrirá esse mistério completamente. Se abrirá o mistério da Segunda Vinda 
de Cristo, a Vinda do Senhor com Seus Anjos, com Moisés e Elias. E vai ser simples; 
porque as coisas de Deus, quanto maiores, mais simples são.

TODOS SEREMOS PROVADOS PARA SER ADOTADOS - VOL. I
Pág. 164-165
A batalha da vida
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 20 de agosto de 1995
(Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico
 (…) A vitória está prometida para cada um de nós, a vitória está prometida para a 
Igreja do Senhor Jesus Cristo.
 Assim como Ele venceu e se levantou dentre os mortos e subiu ao Céu, assim também 
se levantarão dentre os mortos, os mortos em Cristo, em corpos eternos; e nós os que 
vivemos seremos transformados; e em seguida seremos raptados, arrebatados com Cristo 
no ar para ir à Ceia das Bodas do Cordeiro.
 Assim como Cristo ressuscitou e depois de 40 dias subiu ao Céu e se sentou no Trono 
de Deus no Céu, sentou-se com o Pai em Seu Trono; e agora nos sentaremos com Cristo em 
Seu Trono lá na terra de Israel, no Trono do David, e estaremos como Seu Gabinete nesse 
glorioso Reino Milenial.
 Assim que grandes são as bençãos que Deus tem para os vencedores em A BATALHA 
DA VIDA.
 Nunca desanimem. Há muitas coisas que podem desanimar as pessoas, mas vocês não 
se desanimem nunca; não busque nem você ache tropeço em nada no Programa Divino. E 
se algum irmão comete algum engano, alguma falta ou algum pecado, clame a Deus por 
ele; e não o critique, mas ore por ele, para que Deus tenha misericórdia do seu irmão e o 
ajude e o restaure no Programa de Deus. E assim, uns aos outros nos ajudando com amor 
divino, e trabalhando na Obra de Deus, onde estamos fazendo tesouros no Céu; porque 
quem trabalha na Obra de Deus, isso é o que está fazendo: tesouros no Reino de Deus.
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ESTUDO BÍBLICO #28 – SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2020
TEMA: A OBRA DE INTRODUÇÃO AO MILÊNIO

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 2 de maio de 1999

Santa Martha Acatitla, Cidade do México, México

LIVRO DOS SELOS
Perguntas e Respostas - Pág. 415
Rev. William M. Branham
 176. “Continuem em frente. Mas há um em vosso meio que vós não conheceis!” 
Ele conhecia bem a hora de sua Mensagem e sabia que a ele correspondia introduzir essa 
Pessoa. João sabia que Ele estava presente: “Há um em vosso meio a quem vós não podeis 
ver. Estão acontecendo coisas que vós não conheceis. Algo vai acontecer. Ele estará aqui e 
eu o conhecerei”. Então um dia ele disse: “Eis aqui! Ali está. Ali está o Cordeiro de Deus 
que tira o pecado do mundo! Meu tempo chegou a seu fim. Eu o introduzi, e agora devo 
minguar e desaparecer de cena; Ele continuará a Obra daqui em diante. Dentro de pouco 
estaremos no Milênio. O tempo está à mão”.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 464-465
Rev. William M. Branham
 [138]. … Devemos recordar que este Sétimo Selo é o fim do tempo de todas as coisas. 
Correto. As coisas escritas no Livro da Redenção, selado desde antes da fundação do 
mundo com sete selos, tudo termina. É o fim deste mundo agitado, o fim da natureza 
agitada e é o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim das Trombetas, das Taças, 
da Terra; e até é o fim do tempo. O tempo termina; assim nos diz a Bíblia em Apocalipse 
10:1-7, onde o Anjo disse: “O tempo não será mais”. E isso será no dia quando este grande 
evento acontecer. Ali tudo termina.
 139. Ao final deste Sétimo Selo é o fim da era da Igreja; é o fim do Sétimo Selo, é o fim 
das Trombetas, é o fim das Taças e até é o fim da entrada ao Milênio. Todo isso é contido 
no Sétimo Selo.

LIVRO DE CITAÇÕS - Pág. 70 
Perguntas e Respostas
Jeffersonville, Ind., 5-27-62
Rev. William M. Branham
 605 - “Onde está esse que vai semear essa Semente nessa Igreja do tempo do fim? 
Onde está essa Semente que está amadurecendo, esse Elias prometido? E imediatamente 
depois desses dias assentará a grande tribulação e queimará a Terra. E então ao retorno da 
Igreja e a Noiva, a Noiva e Cristo caminharão sobre suas cinzas, no Milênio, quando a Terra 
for purificada pelo fogo. E ali eles reinarão. E os pagãos, que nunca ouviram o Evangelho, 
serão levantados nesse tempo, e os filhos de Deus serão manifestados. Se Ele vai reinar 
Ele tem que ter alguma coisa sobre o que reinar. Ele tem que ter um domínio. E eles 
governam e reinam com Cristo, e Cristo governa as nações com uma vara de ferro. Então o 
Evangelho; então os filhos manifestados de Deus com a autoridade como Ele tinha quando 
Ele estava aqui. Veem? Ali virá o Milênio nesse reino. Veem? Sobre as cinzas. Assim que 
eu estive vigiando por alguma coisa. Se nos passou em humildade e nós o erramos? Já se 
foi, e a igreja é deixada em seus pecados? Se isso é assim, então é mais tarde do que vocês 



- 2 -

pensam. Se não, então vem um com uma Mensagem que quadra perfeitamente com a 
Bíblia, e uma obra rápida, circundará a Terra. A semente sairá nos jornais, em material de 
leitura, até que cada Semente predestinada de Deus a tenha escutado. / Então quando isso 
acontecer, haverá uma reunião. E Jesus aparecerá, e será arrebatada a Igreja de todas as 
partes do mundo, na ressurreição, e subirão. Será como quando veio João, que nem mesmo 
os discípulos eleitos sabiam? Eles perguntaram: ‘Porque, pois, dizem os escribas que é 
necessário que Elias venha primeiro?’ Ele disse: ‘Ele já veio e vós não soubestes’. Mas Ele 
disse: ‘Fizeram-lhe o que eles disseram que lhe fariam’. Sua mensagem a todo o Israel foi 
tão rápida, vejam, somente se desenvolveu em um pequeno… dois — dois lugarzinhos, ao 
descer de Jerusalém, e ali, ali em Enom, aonde João foi batizar; e ali abaixo, no rio onde 
ele estava batizando, o rio secou. Somente seis meses e toda a introdução do Messias se 
realizou”.

LIVRO DOS SELOS
O Quarto Selo - Pág. 242
Rev. William M. Branham
 48. E o vinho novo traz a revelação. Assim aconteceu no Dia de Pentecostes. Eles 
sabiam que devia haver um derramamento do Espírito e esperaram até que isto aconteceu; 
e quando chegou a vindicação da revelação, então também chegou o estímulo. E na 
verdade se encheram de fogo; pois saíram à rua depois de estarem atrás de portas trancadas, 
pregando o Evangelho às pessoas a quem antes temiam. Correto. Algo tinha acontecido: 
A verdadeira Palavra da promessa tinha sido vindicada. Agora paremos aqui por um 
tempinho.

LIVRO DOS SELOS
Perguntas e Respostas - Pág. 394
Rev. William M. Branham
 64. Agora, o que é o que estimula a Igreja? A Revelação. Então o vinho novo seria… 
Notem bem: o azeite e o vinho estavam unidos no sacrifício, na adoração da Igreja; estavam 
juntos. Na concordância vemos uma lista longa de versículos onde o vinho e o azeite estão 
juntos na adoração. 
 65. O azeite sempre é o Espírito Santo. Achamos isso em Ezequiel e em outros lugares 
no Antigo Testamento e também em muitos lugares no Novo Testamento. Por que ungimos 
os doentes com azeite? Fazemos isso porque simboliza o derramamento do Espírito Santo 
sobre eles. Também: As virgens prudentes tiveram azeite, mas as fátuas não o tiveram. Isso 
é o Espírito.
 66. Então, se o azeite representa Deus e Deus é Espírito, Deus é a Palavra: “No 
princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e aquele Verbo se fez carne. Isso foi 
Deus. Então, se a Palavra está aqui em uma forma natural, o vinho é então a água, a 
revelação que nos dá a interpretação da Palavra, a qual estimula o crente. Ficam alegres: 
“Eu nunca tinha visto isto antes. Oh, glória!”O que é isso? O estímulo da revelação. (Eu 
também não sabia isso até o dia quando estive ali sentado estudando-o).

LIVRO DOS SELOS
O Sexto Selo - Pág. 358
Rev. William M. Branham
 138. Todas estão dirigidas nessa direção. Mas somente os que têm seus nomes no 
Livro da Vida ouvirão quando Deus os chamar: “Minhas ovelhas ouvem minha Voz”. 
O único que temos que fazer é efetuar o chamado da ovelha, do qual os cabritos não 
conhecem nada. Notem bem qual é o chamado das ovelhas: “Minhas ovelhas ouvem minha 
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Voz”. Por quê? O que é uma voz? Uma voz é um sinal espiritual. Deus disse a Moisés: “Se 
não ouvem a voz do primeiro sinal, acontecerá que sim, ouvirão a voz do segundo sinal. 
Minhas ovelhas ouvem minha voz”.
 139. Agora, estas coisas devem estar acontecendo nos últimos dias e as ovelhas de 
Deus o reconhecerão. Elas reconhecem! “Minhas ovelhas me conhecem, mas ao estranho 
não seguirão”. Elas não seguirão aos estranhos. Tem que ser um com um sinal vindicado 
para o dia presente, e então elas o reconhecerão.

LIVRO DOS SELOS
O Terceiro Selo - Pág. 212
Rev. William M. Branham
 104. E essa é a mesma razão por que os avivamentos que devemos ter hoje… Agora, 
tivemos avivamentos denominacionais, mas não tivemos uma verdadeira sacudida. Não, 
não senhor. Não pense que temos avivamentos, porque não os temos. Têm milhões 
e milhões de membros de Igrejas, mas não há nada de avivamento. A Noiva ainda não 
teve um avivamento; ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de 
Deus para sacudir a Noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses Sete Trovões 
misteriosos para despertá-la. Ele os mandará, o prometeu.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. I
Pág. 105 
Por que um monte?
Dr. William Soto Santiago
24 de setembro de 1978
Guatemala, C.A.
 Em seguida no topo da montanha, quando Jesus subiu ao topo da montanha no Monte 
da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, ali eles viram Moisés e Elias. Eles queriam 
fazer ali três carpas [tendas], três cabanas: uma para Jesus, uma para Moisés e outra 
para Elias. Para que? Para que em cada uma dessas carpas… Na de Jesus, se ensinasse a 
mensagem de Jesus; na de Elias, se ensinaria a mensagem de Elias; e na de Moisés, pois, a 
mensagem de Moisés. Cada um deles seria o ministro desse local. Como também havia três 
discípulos, seguramente que para cada grupo…, talvez em uma estaria Pedro; talvez Pedro 
esperava estar com Jesus; e Tiago e João estariam um com o Moisés e o outro com o Elias.
 Vocês sabem que eles sempre desejaram… A mamãe de Tiago e João desejava que um 
se sentasse a sua mão direita e o outro a sua mão esquerda, ou seja: a sua esquerda. Essa 
é a mesma posição que tinham Moisés e Elias. Moisés e Elias estavam um a cada lado de 
Jesus. Essa era a posição que desejavam Tiago e João.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. III
Pág. 173-174 
A ordem divina para a ressurreição e a transformação
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 2 de maio de 2015
Remará D.C., Colômbia
 Recordem que muitas pessoas dizem: “Este é minha mão direita [braço direito], a 
mais importante, ao que confio tudo, ao que deixo que faça todas as coisas que eu tenho 
que fazer; e a da esquerda é o outro”.
 E então Jesus disse: “Podem beber a taça que tenho que beber?”. Eles dizem: “Sim”, 
porque quem está buscando uma bênção no Reino de Deus não pode buscar ver quais são 
os problemas. Tem que buscar a bênção e crer que vai chegar. Essa é a meta do crente.
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