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nós nosso regresso à nossa herança. E então os filhos de Deus serão os 
reis e sacerdotes com Cristo sobre este planeta Terra, reinaremos com 
Cristo por mil anos para começar.
 Mesmo que não tivemos uma posição política neste planeta Terra, 
no Reino do Senhor Jesus Cristo teremos predestinada, prometida, 
a posição mais alta que um ser humano pode alcançar no Reino do 
Senhor Jesus Cristo.
 Assim que são tão grandes e maravilhosas as promessas que temos 
da parte do Senhor Jesus Cristo, que continuaremos unânimes e juntos 
no Aposento Alto da Era da Pedra Angular, esperando o cumprimento 
das promessas que faltam para serem cumpridas neste tempo final.
 “O APOSENTO ALTO”.
 É muito importante este Aposento Alto atualizado para cada um 
de nós, onde estamos perseverando unânimes juntos, esperando o 
cumprimento das promessas que faltam para serem cumpridas. Com 
paciência e com fé esperamos o cumprimento de todas essas promessas 
para nosso regresso à vida eterna, para nosso regresso à nossa herança.
 E como disse o sétimo mensageiro: “Então todos os filhos de Deus 
voltarão a ser deuses”. Porque um filho de Deus, sendo descendente de 
Deus, herda tudo do seu Pai.
 Por isso diz a Escritura no livro dos Salmos: “Eu disse: deuses sois”. 
“E se disse deuses àqueles a quem é feita Palavra (a Escritura não pode 
ser quebrantada)”, disse o Senhor Jesus Cristo.
 Isto significa que os filhos de Deus terão novamente poder e 
autoridade sobre toda a Criação. Tudo o que perdeu Adão é  restaurado, 
neste tempo final, a  todos os filhos de Deus que neste tempo final 
estarão no Aposento Alto esperando a restauração de tudo o que se 
perdeu na queda.
 Por isso continuaremos no Aposento Alto da Era da Pedra Angular, 
esperando com paciência nosso regresso à vida eterna, nosso regresso à 
nossa posição original de filhos e filhas de Deus.
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Escritura base: Deuteronômio 10:15-17

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 170
Eventos modernos esclarecidos por profecia
San Bernardino, Calif., 6-12-65
Rev. William M. Branham
 1521 - “Deus faz Sua própria eleição por meio da Sua eleição 
predestinada. Ele fez em cada era, Ele enviou o homem para cada era. 
Como Moisés, quando ele devia cumprir o que Ele disse a Abraão. 
Moisés nasceu um menino formoso, ele não podia evitar ser dessa 
maneira. Ele nasceu dessa maneira porque ele tinha nascido para esse 
propósito. E vemos que Deus faz isso em cada era. Deus faz Sua própria 
eleição por meio da Sua própria escolha predestinada, escolhe profetas 
e coisas para a era. Prepara sua natureza, a natureza do homem, o estilo 
de pregar do homem, para honrar seu dom, e tudo o que Ele faz é para 
enfrentar o desafio desse dia. Deus forma esse homem e o envia”.

LIVRO DOS SELOS
O Quarto Selo - Pág. 269
Rev. William M. Branham
 195. Então Ele tem escrito “VIDA”, e vem sobre um cavalo branco. 
E aqui está um homem com três poderes mesclados, chamado “Morte”, 
juntando seus súditos terrenos; mas Cristo está juntando Seus súditos 
que são nascidos do Céu. Este tem escrito “Morte” mas Cristo tem 
escrito “Vida”. Os que veem com Cristo, veem também sobre cavalos 
brancos, y são chamados: “Escolhidos desde antes da fundação do 
mundo”. ¡AMÉM! E Além disso, são fiéis à Palavra. ¡AMÉM! Gosto 
disso. São chamados “escolhidos desde antes da fundação do mundo”, 
e em seguida são fiéis à Palavra pela sua escolha; bem estimulados com 
vinho novo e azeite, veem cavalgando, descendo para encontra-lo. Eles 
sabem que os trovões mostrarão isto muito breve.



- 2 -

O SINAL PARA SAIR NO ÉXODO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 25 de agosto de 2013
Cayey, Porto Rico
 Temos também a promessa da Vinda do Filho do Homem, da 
Vinda do Senhor; isso é o mistério do Sétimo Selo, do qual não se 
pode explicar agora para que não haja imitação do que será a Vinda do 
Senhor neste tempo final à Sua Igreja; e em seguida esse mistério será 
aberto à Igreja para obter a fé para sermos transformados e levados 
com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro; y isso será na Terceira Etapa, 
como diz o reverendo William Branham.
 E a Terceira Etapa, o que vimos manifestado temporariamente no 
reverendo William Branham, será manifestado plenamente; e será essa 
Terceira Etapa para a Noiva, ou seja, para os eleitos, os escolhidos, 
os predestinados, os primogênitos escritos no Céu, no Livro da Vida 
do Cordeiro, para dar a fé para serem transformados e raptados com 
Cristo.
 E a Terceira Etapa será também para as virgens insensatas, que vão 
passar pela grande tribulação porque não têm o Selo do Espírito Santo; 
não têm o sinal do Sangue, que é o Espírito Santo; não têm a vida do 
Sangue de Cristo, que é o Espírito Santo.
 E para o mundo inteiro também será a Terceira Etapa.
 Terá o impacto não somente na Igreja do Senhor Jesus Cristo (as 
virgens prudentes), senão também nas virgens insensatas, o que lhes 
dará força e ânimo para suportarem a grande tribulação e dar suas vidas 
por Cristo; porque o anticristo as perseguirá e as matará. Isso está em 
Apocalipse, capítulo 12, versículos 1 ao 17; e o do anticristo está em 
Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante.
 Ou seja, que à humanidade, lhe espera um tempo muito difícil; mas 
antes de começar a grande tribulação virá um aperto para os crentes em 
Cristo que têm o sinal do Sangue, o Espírito Santo; e aí, no meio desse 
aperto, a Terceira Etapa será manifestada, Deus em toda Sua plenitude 
manifestado no meio da Sua Igreja.
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O SINAL DO FILHO DO HOMEM NO CÉU
—Introdução—
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016
Quito, Ecuador
 Somos as pessoas mais privilegiadas do cristianismo, de toda 
história do cristianismo. Viver neste tempo é um privilégio, e ser parte 
do Corpo Místico de Cristo na Era da Pedra Angular, um privilégio 
maior; que não se pode comparar com dinheiro, não se pode comparar 
com nada, a não ser que foi por Graça Divina; fomos eleitos para 
vivermos neste tempo e ser parte do Corpo Místico de Cristo na Era da 
Pedra Angular, a Era de Ouro da Igreja.
 Por isso o reverendo William Branham na página 37 do livro 
Citações diz: “Olhe para cima, a era que vem, a Era da Coroa, a Era da 
Pedra Angular”.
 E agora não dizemos: “a era que vem”. “A era em que estamos”: 
Na etapa onde se cumprirão todas as promessas que ainda não foram 
cumpridas. É a etapa onde se cumprirá a Visão da Carpa e onde Cristo, a 
Coluna de Fogo, entrará nesse quartinho pequeno que terá essa Grande 
Carpa Catedral; e desde ali se manifestará.
 Portanto, desejamos ver logo a Visão da Carpa feita uma realidade. 
Pelo qual, não somente dizemos que respaldamos o projeto da Grande 
Carpa Catedral que foi mostrado em visão ou sonho ao reverendo 
William Branham, mas que trabalhamos em prol desse Projeto Divino, 
assim como trabalharam os do tempo de Moisés no Projeto Divino da 
construção de um tabernáculo para morada de Deus dentro do lugar 
santíssimo, que era de ouro.
 Esse lugar santíssimo coberto de ouro por dentro e por fora, 
representa a Era de Ouro da Igreja, a Era da Pedra Angular.

O APOSENTO ALTO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 21 de abril de 1991
(Terceira atividade)
Cayey, Porto Rico
 Assim que neste Ano de Jubileu, o Ano de Pentecostes, a benção 
será tão grande, sobre os escolhidos de Deus, que regressaremos à vida 
eterna, de onde o ser humano caiu no Jardim do Éden; e regressaremos 
à vida eterna com todos nossos diretos restaurados. E isso significa para 
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