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maravilhas e prodígios, ele disse que não. Por quê? Porque as eras da Igreja gentia 
concluíram. Ele disse que o que as igrejas estão esperando; esses milagres e 
maravilhas estão sob o ministério de Moisés e de Elias.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. III
Pág. 333
Identificando o fim do tempo
-Introdução-
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 8 de julho de 2016
Cidade da Guatemala, Guatemala
 É importante ver os sinais dos céus, que nos indicam as coisas que vão acontecer 
na Terra. Temos que estar IDENTIFICANDO O FIM DO TEMPO pelos sinais que 
estão profetizados que estarão acontecendo no fim do tempo.
 Pelo qual podemos dizer que identificamos os sinais que estão na Bíblia que 
estarão sendo manifestados no fim do tempo; e os estamos vendo manifestados. Pelo 
qual, estamos no fim do tempo esperando a maior bênção prometida para os crentes 
em Cristo, membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo: a ressurreição dos mortos em 
Cristo na Vinda do Filho do Homem, e nossa transformação e manifestação plena de 
Deus em Sua Igreja, no cumprimento da Visão da Carpa e a Visão da Terceira Etapa, 
que será em uma manifestação do amor divino de Deus no meio da Sua Igreja; e em 
seguida o rapto ou arrebatamento da Igreja para a Ceia das Bodas do Cordeiro, onde 
Cristo e Sua Igreja serão investidos como reis sobre a Terra.

TODOS SEREMOS PROVADOS PARA SER ADOTADOS - VOL. I
Pág. 161
A batalha da vida
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 20 de agosto de 1995
(Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico
 Agora, vendo que o livro do Apocalipse é a profecia das coisas que aconteceriam 
neste planeta Terra, e que se viveria em carne humana, de era em era até chegar a 
este tempo final… Já há muitas das coisas profetizadas no livro de Apocalipse que 
foram cumpridas nas eras passadas, e restam outras que têm que ser cumpridas neste 
tempo, na era que nos correspondeu viver.
 E nós temos que sempre ser valentes para seguir em frente no caminho de Deus, 
o caminho à vida eterna, que é nosso Senhor Jesus Cristo no fim do tempo e Último 
Dia, na Era da Pedra Angular e Dispensação do Reino, onde os seres humanos 
“serão cheios do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar”, 
como diz o profeta Isaías no capítulo 11 e versículo 9, e o capítulo 2 e versículo 14 
do profeta Habacuque.
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ESTUDO BÍBLICO #41 – DOMINGO, 25 DE OUTUBRO DE 2020
TEMA: O FIM DO TEMPO

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 18 de janeiro de 1998

Cayey, Porto Rico

Escritura base: Apocalipse 10:1-6

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 56
O sêxtuplo propósito da visita de Gabriel
Jeffersonville, Ind., 30-7-61
Rev. William M. Branham
 484 - “Daniel 12… O primeiro versículo até o quarto. ‘E naquele tempo se 
levantará Miguel, o grande príncipe que está pelos filhos do seu povo (agora, 
isto é o fim do tempo); e será tempo de angústia, qual nunca foi desde que houve 
gente… (isso é quando o anticristo, o cavaleiro do primeiro selo, sai, quando ele 
vem a cumprimento)… Até então… (não no tempo quando Tito tomou os muros de 
Jerusalém. Isso só foi em um lugar. Vigie quando este anticristo, esse príncipe que 
teria que vir, vigie quando ele vier)… Até então: mas naquele tempo será libertado 
seu povo, todos os que se acharem escritos no livro”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 165
Tratando de fazer a Deus um serviço
Shreveport, La., 27-11-65
Rev. William M. Branham
 1471 - “Esse não era Elias; esse era o Espírito de Deus sobre Elias; Elias era 
só um homem. Agora, tivemos Elias, e abrigos de Elias, e mantos de Elias, e tudo 
de Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele virá segundo Mateus 
dezessete… Lucas 17:30, diz que o Filho do Homem há de se revelar entre Seu 
povo. Não um homem, Deus! Mas virá através de um profeta. Agora, Ele nunca teve 
dois profetas maiores no mundo ao mesmo tempo, nunca, no mundo”.

LIVRO DOS SELOS
A Brecha - Pág. 57
Rev. William M. Branham
 17. Agora, se você notar bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque ainda no 
Antigo Testamento Ele foi chamado o Anjo do Pacto; e Ele agora vem diretamente 
aos judeus porque a Igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando:
 …e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo.
 18. Recordam; o Anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é 
um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A Igreja está a ponto de 
ser raptada; Ele vem por Sua Igreja. Agora note bem:
 E tinha em sua mão um livrinho aberto…
 19. Agora, aqui estava fechado e selado, mas agora está aberto. Já foi aberto 
desde que foi selado. Entraremos nisso à noite. Mas agora o Livro está aberto.
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 E tinha em sua mão um livrinho aberto: e pôs seu pé direito sobre o mar, e o 
esquerdo sobre a terra;
 E clamou com grande voz, como quando um leão ruge (sabemos que Ele é o 
Leão da tribo de Judá. Aqui era o Cordeiro, mas aqui é o Leão): e quando clamou, 
sete trovões falaram suas vozes. (Agora, a João foi comissionado escrever o que ele 
visse, portanto o apóstolo e profeta tomou sua pena para escrever).
 E quando os sete trovões deram suas vozes, eu ia escrever, e ouvi uma voz do 
céu que me dizia: Sela as coisas que os sete trovões falaram, e não as escrevas.

FIQUE COM A PALAVRA - Parte XIII
Pág. 14
O sinal de Deus aos incrédulos
Dr. William Soto Santiago
Terça-feira, 13 de outubro de 1998
Santa Rosa, O Ouro, Equador
 Estamos vivendo no tempo maior e glorioso de todos os tempos. Este é o tempo 
onde veríamos o sinal da manifestação do Filho do Homem; e veríamos os Anjos do 
Filho do Homem, que são os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das Duas 
Oliveiras de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 ao 7, chamando e juntando todos 
os escolhidos de Deus com a Grande Voz de Trombeta do Evangelho do Reino.
 E isto marcaria o fim do tempo e fim do século; porque Cristo disse que no 
fim do século o Filho do Homem enviaria Seus Anjos e juntariam Seus escolhidos, 
juntariam o trigo, e o colocariam no Celeiro de Deus. Isto é conforme a parábola do 
trigo e do joio de São Mateus, capítulo 13, versículos 30 ao 43.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 464
Rev. William M. Branham
 138. Agora vejamos o primeiro versículo do capítulo 8 de Apocalipse. Eu sei 
que estão cansados, mas tentem escutar por um tempo mais. Pedimos que o Deus 
do Céu nos ajude, é minha oração. 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 ainda 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 aconteça. 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. Tudo 
isso é contido no Sétimo Selo.
 140. É como disparar um foguete ao ar. Este foguete faz uma explosão por aqui 
perto; e logo muito mais alto faz outra explosão, e dali saem cinco estrelas. Uma 
dessas cinco faz uma explosão, e dali saem outras cinco estrelas; e uma dessas 
estrelas explode, e dali saem outras cinco estrelas; e depois desaparece gradualmente. 
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Assim é o Sétimo Selo. Ali termina o tempo para o mundo. É o fim do tempo para 
isto e aquilo e todas as coisas. Tudo termina com o Sétimo Selo. Agora, como Deus 
vai fazer? Isso é o que não sabemos, não sabemos. Nisto será o tempo para todas 
estas coisas e a entrada do Milênio.

FIQUE COM A PALAVRA - Parte XVII
Pág. 16
A posição da Igreja do Senhor Jesus Cristo no fim do século
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 19 de junho de 1994
Cayey, Porto Rico
E também, ao terminar Seu trabalho com os escolhidos dentre os gentios, chamará os 
escolhidos do meio do povo hebreu com a Mensagem da Grande Voz de Trombeta, 
e os juntará e os selará com o Selo do Deus vivo, com o Espírito Santo, que é o Selo 
do Deus vivo, em suas testas; e assim será escrito o Nome do Seu Pai e o Nome do 
Cordeiro, o Nome de Cristo em suas testas. Ou seja: será dada a revelação de Cristo, 
do Anjo do Pacto, e Seu nome novo como Leão da tribo do Judá, como Rei dos reis 
e Senhor dos Senhores em Sua Vinda.
 E assim os escolhidos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, no fim do tempo estarão 
ocupando sua posição correta: a posição da Era da Pedra Angular.
Estar fora dessa posição do Corpo Místico de Cristo no fim do tempo, é estar fora 
de passo, estar atrasado em um passo, no passo mais importante: no passo de subir 
à Era da Pedra Angular, onde a promessa de Cristo, de Apocalipse, capítulo 4, 
versículo 1, é cumprida aos filhos de Deus que sobem à Era da Pedra Angular.
Jesus disse em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, com essa Voz como de trombeta 
que falava com o João, disse: “Sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que em breve 
devem acontecer”.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. I
Pág. 139
A Obra sob o Sétimo Selo
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de outubro de 1991 (P.M.)
Santa Fé de Bogotá, Colômbia
 Agora, ele diz que sob essa Terceira Etapa, nessa Visão da Carpa, houve grandes 
milagres, e que Deus fará coisas tão grandes que será algo nunca antes visto. Essa 
Terceira Etapa sob o Sétimo Selo produzirá coisas tão grandes que as pessoas se 
maravilharão ao verem o poder criativo de Deus manifestado. Será a Obra da Coluna 
de Fogo, do Pilar de Fogo, do Senhor Jesus Cristo em Espírito se manifestando no 
fim do tempo; não nas eras da Igreja gentia, não sob a segunda dispensação, mas sob 
a terceira dispensação, sob o Sétimo Selo; porque o cumprimento da Visão da Carpa 
é sob a Obra do Sétimo Selo; e aí é onde se manifesta essa Terceira Etapa, que é a 
etapa da Palavra falada.
 Agora, quando perguntaram ao quarto Elias se a Igreja gentia teria poder, 
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