
- 4 -

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. III
Pág. 112
De regresso ao princípio
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 4 de outubro de 2014
Remará, Colômbia
 Portanto, em frente servindo a Cristo, trabalhando em Sua Obra no campo espiritual e 
no campo físico também. E quando virmos o maior sinal, ou dois grandes sinais: o aperto 
e a Visão da Carpa cumprida, recorde, esse será o sinal para receber a fé para sermos 
transformados e raptados, para sermos levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.
 Aí a Igreja do Senhor Jesus Cristo entrará em avivamiento, ao maior despertamento 
espiritual de sua história; a tal grau que será transformada e levada com Cristo à Ceia das 
Bodas do Cordeiro

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. III
Pág. 250
Prepare-te para vir ao encontro do teu Deus
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 14 de novembro de 2015
Remará D.C., Colômbia
 Recordem que na Visão da Carpa o reverendo William Branham foi levado, e o Anjo 
que falava com ele estava com ele; e em seguida diz que viu a Coluna de Fogo que desceu 
ao lugar do quartinho pequeno. A Coluna de Fogo é Jesus Cristo, o Anjo do Pacto.
 Ou seja: que desce a essa etapa e Ele será quem realizará todas essas maravilhas. Será 
Cristo vindo à Sua Igreja em uma Nuvem, na Coluna de Fogo, Deus visitando na Coluna 
de Fogo a Sua Igreja, para lhe dar a fé para sermos transformados e levados com Cristo à 
Ceia das Bodas do Cordeiro.
 Recordem, os Trovões revelarão à Igreja o mistério da Sua Vinda, o mistério do 
Sétimo Selo; e darão um avivamiento, um despertamento. E os Sete Trovões são a Voz de 
Cristo, o Anjo Forte que desce do Céu com o Livrinho aberto em Sua mão, clamando como 
quando ruge um leão e sete trovões falando suas vozes; Cristo falando com Voz de Leão, 
clamando, rugindo como quando ruge um leão, e Sete Trovões falando suas Vozes.
 O reverendo William Branham diz que os Sete Trovões contêm o mistério do Sétimo 
Selo; portanto, com a revelação do mistério do Sétimo Selo que nos darão as sete vozes 
do Anjo Forte, de Cristo, no Último Dia, nos dará a fé para sermos transformados, nos 
revelará o mistério da Sua Segunda Vinda, o mistério da Sua visita para Seu encontro com 
Sua Igreja no Último Dia.
 Precisamos conhecer esses mistérios os quais serão revelados na Terceira Etapa 
(chamada pelo reverendo William Branham), no cumprimento da Visão da Carpa.
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ESTUDO BÍBLICO #31 – DOMINGO, 20 DE SETEMBRO DE 2020
TEMA: O DESPERTAMENTO DOS ESCOLHIDOS DE DEUS

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de janeiro de 1998

(Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico

Escritura base Efesios 5:13-14

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 168
O Rapto
Yuma, Arizona, 4-12-65
Rev. William M. Branham
 1501 - “A Palavra diz aqui em Primeira aos Tessalonicenses que há três coisas que 
têm que acontecer antes de que o próprio Senhor 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 fruição1”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 149
Cisternas rotas
Jeffersonville, Ind., 26-7-64
Rev. William M. Branham
	 1333	 -	 “Recordem	que	 ‘os	que	 estão	vivos	 e	ficarem,	não	 impedirão	os	que	 estão	
dormindo; porque a Trombeta de Deus, essa última Trombeta…’. A sexta acaba de tocar. 
E essa última Trombeta, como o último Selo, será a Vinda do Senhor. ‘Tocará, e os mortos 
em Cristo se levantarão primeiro’. Só descansando até esse tempo”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 2
Ressurreição de Lázaro
Erie, Pa., 30-7-51
Rev. William M. Branham
 10 - “Antes que Deus envie alguma coisa à Terra, Ele sempre envia Sua Mensagem. 
Deus	 envia	 Seus	 anjos	 para	 vindicar	 ou	 para	 verificar	 certas	 coisas.	 Agora,	 há	 anjos	
menores e há anjos maiores. Agora pouco antes da Vinda de Jesus, Deus enviou Gabriel o 
grande Arcanjo”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 162
União Invisível da Noiva
Shreverport, A., 25-11-65
Rev. William M. Branham
 1446 - “Mas vigiem a Noiva espiritual, quando ela começar a ter um avivamiento, 
quando ela começar a regressar e se alinhar por Si mesma com a Palavra de Deus. Vigiem 
então outra vez, vejam como as Escrituras, nesse tempo, haverá uma Mensagem que sairá 
para tomar essa Noiva, tomar essa mulher eleita”.

1   [Fruição: grande regozijo, deleite, complacência –Editor].
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 19
Hebreus, capítulo 6, Parte II
Jeffersonville, Ind., 9-8-57
Rev. William M. Branham
 151 - “Um destes dias nós vamos vir à margem do caminho, o sol recusará de brilhar, 
então Deus vai chamar. Adão irá alcançar por cima e sacudirá a Eva e dirá: “Querida, 
aqui está, é o tempo de despertar”. Eva vai alcançar Abel e dirá: “Vem adiante amado, é 
o tempo de despertar”. Abel vai apoderar se de Sete e Sete vai apoderar se de Noé e Noé 
vai apoderar se de... Oh! Para baixo, para baixo até Abraão. E abaixo como eles vêm em 
ordem… Ali vai haver um grande tremor e despertamento quando o Filho de Deus vier. 
Nos pararemos em Sua semelhança nesse Dia”.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. I
Pág. 153-154
A pesca milagrosa
Dr. William Soto Santiago
Quinta-feira, 30 de janeiro de 1997
Santa fé de Remará, Colômbia
 Se vocês notarem na Visão da Carpa, nosso irmão Branham estava sobre a congregação 
que ali estava presente.
 Não estava sentado nem estava com seus pés no chão, em terra ou no cimento, mas 
que estava no ar olhando de onde está a congregação para o púlpito; e ele viu, ao lado 
esquerdo dele, um lugar pequeno, onde grandes coisas estavam acontecendo ali. Mas se ele 
tivesse estado no púlpito, teria estado à sua direita. Mas essa era a esquerda dele, porque 
estava lá, olhando de lá para cá. Mas essa era a direita de quem correspondia o ministério 
da pregação do Evangelho do Reino e o ministério com o qual viria o avivamiento do 
Último Dia.
 E o avivamiento ou despertamento do Último Dia está prometido para ser realizado 
por meio dos sete trovões de Apocalipse, capítulo 10.
 Diz que os Trovões despertarão a Noiva, diz que os Trovões trarão um avivamiento à 
Noiva, à Igreja do Senhor Jesus Cristo. E os Trovões correspondem à Era da Pedra Angular 
e Dispensação do Reino, para soar sob a pregação do Evangelho do Reino.
 E o que contêm os Trovões? Que revelação nos trazem os Trovões para o Último 
Dia? Pois nos traz a revelação da Segunda Vinda de Cristo, na pregação da Mensagem do 
Evangelho do Reino. Assim como a pregação da Mensagem do Evangelho da Graça nos 
traz a revelação da Primeira Vinda de Cristo e Sua Obra de Redenção na Cruz do Calvário.
 Agora podemos ver como é que virá a pesca do Último Dia, como é que virá este 
avivamiento prometido para o Último Dia, para o território onde corresponde essa etapa da 
Igreja do Senhor Jesus Cristo; e daí se estenderá para o mundo inteiro.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. II
Pág. 244
A crucificação e morte de Cristo
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 6 de abril de 2012
Cayey, Porto Rico
 Algum dia a Vinda do Senhor se tornará uma realidade, a Vinda do Senhor será aberta 
à Igreja do Senhor Jesus Cristo; e isso vai ser no cumprimento da Grande Carpa Catedral, 
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aí é que vai ser aberto esse mistério do Sétimo Selo. E aí é onde haverá completamente 
um avivamiento muito grande, um despertamento muito grande, uma manifestação muito 
grande da parte de Cristo no meio da Sua Igreja; chamada essa etapa: a Terceira Etapa.
 Para esse tempo, se não terminou no começo da Visão da Carpa quando aparecer, em 
algum momento em seguida Cristo terminará Sua Obra de Intercessão no Céu como Sumo 
Sacerdote, sairá do Trono de Intercessão, tomará o Título de Propriedade e o abrirá no Céu. 
No Céu esse Título de Propriedade é o Livro selado com sete Selos.
 Isso é porque Cristo já terá completado Sua Igreja com todos os escritos no Céu, 
no Livro da Vida do Cordeiro. E então, fará Sua Obra de Reclamação, trará os mortos 
em Cristo que estão no Paraíso, passará pelo Paraíso, os trará, os ressuscitará em corpos 
eternos	e	glorificados	e	jovens;	e	aos	crentes	que	estiverem	vivos	os	transformará.	E	então	
seremos	à	semelhança	física	de	Cristo,	com	corpos	glorificados	e	eternos,	imortais	e	jovens	
para toda a eternidade.
 Essas pessoas, assim como os que estão no Paraíso receberão a Vinda do Senhor 
no Paraíso, para vir à Terra e tomar corpos físicos e eternos; os crentes em Cristo verão 
Cristo vindo por Sua Igreja, verão os ressuscitados em corpos eternos, e os vivos em Cristo 
serão transformados. E isso será a maior reunião que se realizou, que se tenha realizado, 
de crentes em Cristo; porque os das eras passadas virão ao nosso tempo para se reunirem 
com os crentes em Cristo que vão ser transformados; e quando os virmos, seremos 
transformados.
 Para esse tempo haverá uma manifestação muito grande da presença de Deus por meio 
de Cristo. E os judeus, quando virem isso, dirão: “Este é quem nós estamos esperando!” 
Mas Ele não vem por eles. Ele vem por Sua Iglesia-Noiva, para transformá-la e levá-la com 
Ele à Ceia das Bodas do Cordeiro.
 Por eles, vem em seguida, um pouquinho mais adiante; estará se pregando o Evangelho 
do Reino para os judeus durante certo tempo.
Depois dessa manifestação ou no meio dessa manifestação se entrelaçará tudo. E durante 
o tempo do ministério das Duas Oliveiras para os judeus, aí eles receberão o Evangelho do 
Reino, 144.000 (12.000 de cada tribo); porque esses são os escolhidos de Israel.
 Além das demais pessoas, os escolhidos são 144.000 (12.000 de cada tribo); como 
no meio do cristianismo estão os escolhidos, representados nas virgens prudentes, e em 
seguida o resto, representado nas virgens insensatas ou virgens fátuas.
 Ao ser virgens, são crentes que amam também a Deus, mas não pertencem às virgens 
prudentes; e assim também acontecerá com Israel.
 As virgens prudentes para Israel seriam os 144.000; e as virgens insensatas, o resto do 
povo.
 As virgens prudentes são as que recebem Cristo em Sua Vinda, as quais despertaram 
com o clamor da meia-noite (de São Mateus, capítulo 25, versículo 1 aos 13). E veio o 
Esposo, e as que estavam preparadas entraram com Ele às Bodas, e se fechou a porta. 
Depois, as outras virgens, quando vieram bater a porta, já estava fechada; foram lançadas 
às trevas de fora, que é a grande tribulação.
 Como virá, quando virá e todos esses detalhes, é um mistério ainda, que será aberto 
no tempo da Terceira Etapa ou tempo do cumprimento da Visão da Carpa. Mas isso 
somente estamos tocando assim por cima; mas quando for aberto esse mistério, vocês 
verão	com	clareza	todo	esse	mistério	do	Sétimo	Selo;	e	vão	ver	também	a	crucificação	mais	
claramente,	ou	seja:	a	segunda	crucificação,	que	não	será	literal.
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