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história da nossa vida terrena ocorrerá essa mudança. vai ser algo muito 
grande, e vai impactar o planeta Terra completo.
 Assim já sabemos a ordem divina para estarmos preparados. Estamos 
escutando essa Palavra divina para estarmos preparados para esse glorioso 
momento que todos estamos esperando, para sair completamente da escravidão 
terrena, na qual todos os filhos de Deus vivemos desde que nascemos na Terra 
nestes corpos terrenos.
 Entraremos nesse novo corpo, a essa terra prometida do novo corpo, e 
então estaremos em domínio de toda a Herança de Deus que nos corresponde, 
porque somos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo Jesus nosso Senhor.
 É tão grande o que Ele tem preparado para cada um de nós, que é difícil 
explicar todo o grande que é o Ele tem preparado para cada um de nós. Mas 
Ele o descreve nas palavras2: “O que vencer herdará todas as coisas, e eu serei 
seu Deus, e ele será meu filho”.
 Assim quando nós tivermos esse novo corpo, quando formos 
transformados, teremos obtido a maior vitória que nós podemos obter. E a 
coisa é que fomos predestinados para obter essa grande vitória. E então se 
cumprirá a Palavra escrita3: “Sorvida é a morte em vitória”.
 Assim que estamos esperando esse glorioso momento. E a forma de 
esperar esse glorioso momento é escutando a Palavra criadora, para receber 
a criação desse novo corpo, que corresponde à criação dessa nova raça que 
Ele começou com o Senhor Jesus Cristo. Com a alma, espírito teofânico e 
corpo eterno, parados sobre a Terra cada um de nós nesse momento, sendo os 
herdeiros de todas as coisas.
 Assim que esta Terra você já vai ver como é que a vamos obter. (Vamos 
deixar isso para quando estivermos já com esse novo corpo, e veremos quem 
ou quais são os donos deste planeta Terra).
 E para isso estará um ministério na Terra realizando um Programa Divino 
a favor de todos os filhos de Deus. Porque o diabo não vai desejar que os 
filhos de Deus recebam a Terra novamente, porque o diabo a tem desde a 
queda. Esteve dominando, governando, utilizando esta Terra em uma forma 
incorreta, para seus próprios planos. Mas não importa o tempo que a tenha 
tido e que a tenha: já resta pouco tempo, e ele sabe.

Impresso em Porto Rico

2  Apocalipse 21:7
3  1 Coríntios 15:54
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Escritura base: Efésios 2:19-22

LIVRO DE CITAÇÕES
Pág. 32
Chuva Temporã e Tardia 
Phoenix, Arizona, 3-3-60
Rev. William M. Branham
 273 - “Nos últimos dias haveria uma chuva tardia, e a chuva Temporã e 
tardia estariam juntas. A primeira chuva foi no leste; a chuva tardia é no oeste. 
E na chuva tardia, ambas as chuvas (Temporã e tardia) estariam juntas”. 

FIQUE COM A PALAVRA - Parte 24
Pág. 35-36
O tempo de juntar os escolhidos de Deus
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 8 de fevereiro de 1998
(Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico
 Nunca antes povo algum ou de era alguma comeu o alimento espiritual do 
Maná escondido do Evangelho do Reino, que estava reservado para os filhos 
de Deus na Casa de Deus, na Era da Pedra Angular; mas todos os profetas do 
Antigo Testamento e do Novo Testamento profetizaram desse tempo em que 
viria este alimento espiritual do Evangelho do Reino, aonde seriam chamados 
e juntados todos os escolhidos de Deus para comerem esse alimento espiritual 
na Casa de Deus (onde?), na Era da Pedra Angular; na Casa de Deus, no 
Lugar Santíssimo dessa Casa de Deus, desse Templo espiritual, dessa Família 
celestial.
 A Escritura diz que nossa cidadania está no Céu1; somos cidadãos do Céu 
passando por esta Terra para vivermos uma temporada neste corpo mortal, e 
assim fazer contato com a vida eterna, para regressar à eternidade com um 
corpo eterno; um corpo eterno que não tivemos, mas que está no Programa 
Divino para termos neste tempo final.

1  Filipenses 3:20-21
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LIVRO DAS ERAS
A Era de Pérgamo
Pág. 187
Rev. William M. Branham
 58. A palavra de promessa veio à virgem Maria, e essa Palavra de promessa 
era Ele mesmo. Quem teria que ser manifestado. Deus foi manifestado. Ele 
mesmo atuou nesse tempo e cumpriu Sua própria Palavra de promessa na 
virgem. Foi um anjo quem havia lhe trazido a mensagem, e a mensagem desse 
anjo foi a Palavra de Deus (Isaías 9:6). Ele cumpriu nesse tempo tudo o que 
estava escrito sobre Ele, porque ela aceitou Sua Palavra.
 59. Os membros da Noiva–Virgem O amarão e eles terão Suas virtudes, 
porque Ele é sua cabeça e todo poder lhe pertence. Eles estão sujeitos a Ele, 
assim como os membros dos nossos corpos estão sujeitos à nossa cabeça.
 60. Note a harmonia entre o Pai e o Filho. Jesus nunca fez nada sem que 
primeiro fosse mostrado do Pai (João 5:19). Esta harmonia agora teria que 
existir entre o Noivo e a Noiva. Ele ensina a ela Sua Palavra de Vida, ela a 
recebe e nunca dúvida. Assim que nada a pode danificar, nem mesmo a morte. 
Porque se a semente for semeada, a água a fará brotar de novo. Aqui está o 
segredo desta coisa: a Palavra está na Noiva (assim como esteve em Maria). 
A Noiva tem a mente de Cristo porque ela sabe o que Ele quer que seja feito 
com a Palavra. Ela realiza o mandamento da Palavra em Seu Nome porque ela 
tem um ASSIM DIZ O SENHOR. Então a Palavra é vivificada pelo Espírito, 
e chega a acontecer. Assim como uma semente que é semeada e regada, chega 
à colheita amadurecida, cumprindo seu propósito.
 61. Aqueles que estão na Noiva fazem somente Sua Vontade; ninguém pode 
fazer com que procedam de outra maneira. Se não tiverem um ASSIM DIZ 
O SENHOR, ficam calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo 
as obras, cumprindo Sua própria Palavra. Ele não completou toda Sua obra 
quando esteve aqui em Seu ministério terreno, assim que agora opera em e por 
meio da Noiva. Ela sabe isso, porque não era o tempo para fazer certas coisas 
que agora tem que fazer; mas Ele agora, através da Noiva dará cumprimento 
a essa obra que deixou para este tempo em particular.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. II
Pág. 307
Promessas e profecias na Grande Carpa Catedral
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 3 de novembro de 2012
Cayey, Porto Rico
 E agora a segunda parte do Programa da redenção é a física; para o qual 
receberemos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à Ceia das 
Bodas do Cordeiro; o qual estará ligado à Vinda do Senhor à Sua Igreja, que é 
o Sétimo Selo, quando for aberto à Igreja; então os que vão ser transformados 
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estando vivos, receberão esse conhecimento e serão preparados para a 
transformação, terão a fé para serem transformados.
 Por isso é que o apóstolo Paulo nos ensina que a Vinda do Senhor á Sua 
Igreja será para nossa transformação; diz Filipenses, capítulo 3, versículo 20 
ao 21:
 “Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, 
o Senhor Jesus Cristo,
 que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo 
glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas”.
 Para quê esperamos a Vinda do Senhor? Para nossa transformação, a 
adoção do corpo, a redenção do corpo.
 E para esse tempo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, o cristianismo, terá 
o cumprimento da Visão da Carpa. Tão simples como isso. Onde a glória de 
Deus estará manifestada no meio do Seu Templo espiritual, Sua Igreja, no 
Último Dia. E isso será a manifestação da Terceira Etapa, onde a Palavra 
falada se cumprirá.

A CRIAÇÃO DE UMA NOVA RAÇA
Dr. William Soto Santiago
Segunda-feira, 26 de fevereiro de 1990
Bogotá, Colômbia
 Essa Voz do Filho de Deus é a Voz do Senhor Jesus Cristo, é a Grande 
Voz de Trombeta, é a Trombeta, é a Trombeta Final nos últimos dias; a qual 
Deus coloca na boca do Seu Anjo Mensageiro da Era da Pedra angular. Será 
a Palavra de Deus, a Palavra criadora, para a criação desses novos corpos que 
cada um de nós possuiremos; e por isso serão corpos eternos.
 Por isso neste tempo final, Deus estará criando os corpos desta Nova 
Criação, da qual o Senhor Jesus Cristo é o princípio dessa Criação.
 Estamos no tempo maior de todos os tempos, no tempo em que está sendo 
falada essa Palavra criadora para a criação desses novos corpos eternos que 
teremos.
 Por isso é tão importante para nós escutar essa Palavra criadora; porque 
somente as pessoas que escutarão essa Palavra criadora serão os que 
receberão esse corpo criado por Deus: lhes será criado um novo corpo. Por 
isso este corpo que nós temos será o corpo onde entrará o espírito teofânico 
e transformará estes corpos, ou seja ocorrerá uma criação de um novo corpo 
com estes elementos que este corpo possui. Assim será uma criação, uma 
mudança que teremos, do mortal ao imortal; seremos absorvidos pela vida.
 Assim será um momento muito grande, uma experiência muito grande, a 
que teremos quando ocorrer essa mudança que nós estamos esperando.
 Já estamos escutando essa Palavra criadora, e em algum momento da 
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