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gentia. E as sete eras transcorreram em sete etapas durante a Dispensação da 
Graça, que cobrem esses 49 anos representativos para a Igreja do Senhor Jesus 
Cristo; mesmo que para o povo hebreu era em forma literal.
 Mas isso para a Igreja do Senhor Jesus Cristo representa o lapso de tempo da 
Dispensação da Graça, onde houve sete etapas ou eras da Igreja gentia; a primeira 
foi representada na era ou na Igreja de Éfeso, e a última foi representada na Igreja 
de Laodicea.
 E em seguida depois dessa sétima era ou etapa da Igreja gentia, vem a etapa 
ou a Era da Pedra Angular, que é a era representada no Ano do Jubileu, no Ano de 
Pentecostes, onde os escolhidos receberão a plenitude do Espírito Santo.
 Esse é o lugar onde os escolhidos no Último Dia estarão se reunindo; e é o 
lugar onde estará a Palavra, onde estará a Voz de Cristo, onde estará o Espírito 
Santo chamando e juntando com a Grande Voz de Trombeta todos os escolhidos 
de Deus. Aí é onde estará a Mensagem da Grande Voz de Trombeta, ou seja a 
Mensagem do Evangelho do Reino, que é a Mensagem para o Último Dia, para o 
sétimo milênio e para a Dispensação do Reino; onde Cristo estará se revelando, 
estará se manifestando em e à Sua Igreja gentia, para assim preparar Sua Igreja 
para ser transformada e raptada no Último Dia, no sétimo milênio; onde a Igreja 
do Senhor Jesus Cristo estará no Aposento Alto da Era da Pedra Angular, no 
Aposento Alto do Ano de Pentecostes.
 Aí, nesse dia festivo ou ano festivo, é onde se realiza também o chamado 
do povo hebreu, onde 144.000 escutarão a Voz de Deus, a Voz de Cristo, e 
serão reconciliados com Deus. Aí é onde a Trombeta Final, onde essa Grande 
Voz de Trombeta soa, aí é onde a Sétima Trombeta das sete Trombetas soa. E 
os escolhidos do meio do povo hebreu escutarão, entenderão e crerão em Jesus 
Cristo como o Messias, como o Leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis e 
Senhor dos senhores; e também eles entenderão a Primeira Vinda de Cristo e Sua 
Obra de Redenção na Cruz do Calvário. O que não puderam entender em Sua 
Primeira Vinda, entenderão em Sua Segunda Vinda, e em seguida entenderão o 
que foi a Primeira Vinda de Jesus Cristo. Tudo isto está assinalado para o Último 
Dia.
 Vejam como e quando foi que puderam entender a Primeira Vinda de Cristo 
aqueles hebreus: foi no Dia de Pentecostes, ali no aposento alto. Eles puderam 
entender a Primeira Vinda de Cristo, o qual não tinham entendido enquanto Cristo 
esteve na Terra.

LIVRO DAS ERAS
A Era de Filadélfia - Pág.  355
Rev. William M. Branham
 130. Oh, há tantas vozes no mundo, tantos problemas e necessidades clamando 
e suplicando atenção; mas nunca haverá uma voz tão importante e tão digna de 
atenção como a Voz do Espírito. Assim: “Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito 
diz às Igrejas”.
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Pág. 55
A restauração de todas as coisas
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 22 de dezembro de 1991
Cayey, Porto Rico
 Por essa causa Adão podia fazer o que ele quisesse fazer; e Deus o colocou 
com livre-arbítrio, a Adão, para fazer conforme ele desejasse fazer. Foi dado o 
livre-arbítrio, e por isso somente Deus revelou os perigos que estavam aqui na 
Terra, advertiu como continuar vivendo por toda a eternidade, e também advertiu 
como sair da eternidade, cair da vida eterna e se tornar mortal. E disse: “Não faça 
isto, porque o dia que o fizer, esse dia tu vais morrer”; porque Deus o que deseja 
é que Seus filhos vivam eternamente.
 Portanto, o conselho de Deus sempre foi, é e será, que permaneçam no 
Programa Divino para que vivam eternamente, e não saiam a outro programa. 
Mas Eva saiu do Programa de Deus ao programa do diabo através da serpente, e 
isso ocasionou a queda da raça humana.

LIVRO DAS ERAS
A Era de Esmirna - Pág. 169
Rev. William M. Branham
 171. Acrescentam aqui ou tiram lá, e dentro de pouco tempo a Mensagem já 
não é pura e o avivamento morre. Quanto cuidado devemos ter de ouvir UMA Voz, 
porque o Espírito somente tem uma Voz, a qual é a Voz de Deus. Paulo advertiu 
que dissessem o que ele disse, como também o fez Pedro. Ele advertiu que nem 
mesmo ele (Paulo) podia mudar uma só palavra do que tinha dado por revelação. 
Oh, quão importante é ouvir a Voz de Deus por meio dos Seus mensageiros, e em 
seguida dizer o que foi dado para as Igrejas!

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. III
Pág. 190-191
A Voz do Sinal
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 5 de junho de 2015
Cayey, Porto Rico
 Atrás dos sinais sempre está a Voz de Deus, a Palavra de Deus. Se não estiver 
a Palavra, a Mensagem de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo, os 
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sinais não têm valor positivo para os filhos de Deus; porque os falsos profetas 
fazem sinais também, mas não os segue a Voz de Deus para o tempo em que se 
está vivendo. Portanto, os sinais atraem as pessoas, os sinais que vêm de parte de 
Deus, para que a pessoa escute a Voz de Deus.
 Agora, o profeta teve esse primeiro sinal na mão, primeira etapa; em seguida 
teve o segundo sinal, que discernia os pensamentos do coração das pessoas por 
meio do Espírito de Deus; atrás do sinal também estava a Voz de Deus falando ao 
povo. O sinal é para chamar a atenção do povo, para que se sente para escutar a 
Voz de Deus.
 Em seguida há outro sinal, outra etapa, uma Terceira Etapa, da qual foi dada 
uma amostra através do reverendo William Branham, o qual teve esse terceiro 
sinal, essa Terceira Etapa, atrás da qual estava a Voz de Deus. Esse terceiro sinal 
trará no Último Dia à Igreja do Senhor Jesus Cristo a Voz de Deus, a Palavra de 
Deus para o tempo final.
 Por meio dessa Terceira Etapa manifestada no reverendo William Branham 
era falada a Palavra, e em seguida as coisas aconteciam. Era a Voz de Deus, a Voz 
criadora de Deus através de um homem, o Espírito Santo falando ao povo. Esse 
terceiro sinal, essa Terceira Etapa, vai se repetir no cumprimento da visão que 
foi dada ao reverendo William Branham: a Visão da Carpa. Aí vai estar, em certo 
tempo, o sinal da Terceira Etapa e, consequentemente, vai estar ali a Voz de Deus 
falando ao Seu povo, à Sua Igreja, e depois falará ao povo hebreu.
 Agora, se é a Voz de Deus a que está em cada tempo atrás desses sinais 
divinos, lá no tempo de Moisés estavam esses sinais no meio do povo hebreu. Em 
seguida, no Novo Pacto, estarão na Igreja do Senhor Jesus Cristo manifestados 
esses sinais.
 Já as vimos manifestados no reverendo William Branham o primeiro e 
segundo sinal, e foi dada uma amostra do que será o terceiro sinal: a Terceira 
Etapa no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo; foi dada uma amostra através do 
reverendo William Branham do que Deus vai fazer no Último Dia em toda Sua 
plenitude.
 Aí então estará a Palavra de Deus, a Voz de Deus falando à Sua Igreja no 
Último Dia, e revelando o que a Igreja necessita conhecer para ter a fé para ser 
transformada e levada com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. IV
Pág.  17-19
005 O Anjo de Jesus e sua missão na Terra
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 1 de janeiro de 1989
Cayey, Porto Rico
 Nas sete eras da Igreja gentia houve Sete Trovões, porque um Trovão é a 
Voz de Deus falando; e nas sete eras da Igreja gentia houve Sete Trovões falando 
através de cada um dos mensageiros, anjos mensageiros das sete eras ou sete 
etapas da Igreja gentia.
 E assim como em cada um dos mensageiros Deus trovejou, falou, na Era da 
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Pedra Angular Deus fala em forma consecutiva; e esta forma de Deus falar em 
forma consecutiva na Era da Pedra Angular é nada menos que os Sete Trovões de 
Apocalipse, capítulo 10, dando a conhecer a revelação, a manifestação do Senhor 
Jesus Cristo em Sua Segunda Vinda, com Seus Anjos, na Era da Pedra Angular. 
E somente estando na Era da Pedra Angular se pode ver e se pode compreender a 
Segunda Vinda do Senhor, do Filho do Homem com Seus Anjos, e se pode escutar 
e entender a Grande Voz de Trombeta ou Trombeta Final, ou Trombeta do Ano do 
Jubileu, ou os Sete Trovões de Apocalipse.
 Essa é a missão do Anjo do Senhor Jesus Cristo: falar a Mensagem que 
corresponde para nosso tempo. 
 Os Sete Trovões emitem suas vozes na Segunda Vinda do Senhor através do 
Seu Anjo Mensageiro para todos os escolhidos. É o Senhor Jesus Cristo através do 
Seu Anjo Mensageiro falando ao Seu povo e revelando o mistério pelo qual houve 
silencio no Céu por meia hora: revelando o Sétimo Selo, a Segunda Vinda do 
Senhor com Seus Anjos chamando os escolhidos com Grande Voz de Trombeta.
 Aí podemos ver a Vinda do Senhor com Seus Anjos e a missão do Senhor 
com Seus Anjos através do Seu Anjo Mensageiro: Vem para bênção de todos os 
escolhidos; vem para chamar e juntar todos os escolhidos, e dar a fé para serem 
transformados e serem raptados.
 A fé para a transformação e o rapto é dada a cada um dos escolhidos por 
meio dos Sete Trovões de Apocalipse, capítulo 10, que emitem suas vozes aqui 
na Terra através do Anjo Mensageiro do Senhor Jesus Cristo; sua Mensagem 
é a Mensagem dos Sete Trovões de Apocalipse. Esse é seu ministério, essa é 
sua missão aqui na Terra, para o Senhor Jesus Cristo produzir a ressurreição dos 
mortos e a transformação dos vivos.
 Por essa causa, Apocalipse, capítulo 19 e versículo 11 ao 16: um Cavaleiro 
cavalgando sobre um cavalo branco como a neve, e tem por nome O VERBO DE 
DEUS; e tem escrito em Sua coxa e em Sua vestimenta um nome, o qual1 [é REI 
DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES. E da Sua boca sai uma espada aguda 
de dois fios para ferir com ela as nações].
 [Essa Espada aguda é a Palavra], a Mensagem dos Sete Trovões apocalípticos, 
a Mensagem da Grande Voz de Trombeta, que sai da boca do Senhor Jesus Cristo; 
e a boca do Senhor sempre foram Seus profetas.

A IGREJA DO SENHOR JESUS CRISTO 
NO APOSENTO ALTO ESPERANDO A PLENITUDE DO ESPÍRITO 
SANTO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 28 de janeiro de 1996
Cayey, Porto Rico
 Essas sete etapas com seus sete anos cada etapa, e um ano de festa ou sabático 
ou de repouso em cada uma dessas etapas, representam as sete eras da Igreja 
gentia. Cada ano sabático ou de descanso representa também cada era da Igreja 

1  [O texto entre colchetes faz parte do texto escrito e editado originalmente, que 
nãopode ser verificado por que corresponde ao corte na fita de audio existente - Editor]
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