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o aperto virá; mas será o maior momento e mais glorioso, porque será o momento 
da Grande Vitória do Amor Divino, será o momento da Grande Conquista, porque 
o Senhor estará aqui na Terra como esteve em Sua Primeira Vinda para realizar 
esse ministério para o bem da Noiva, o bem da Igreja e para juízo do mundo.

CRESCENDO COM O SÉTIMO SELO
Dr. William Soto Santiago
Terça-feira, 19 de maio de 1998
Cidade da Guatemala, Guatemala
 E agora, vejam vocês como foi crescendo a Igreja de etapa em etapa. E 
através das diferentes etapas estas virtudes estiveram sendo manifestadas, ao ser 
manifestado Cristo em Espírito Santo no anjo mensageiro de cada era dando a 
Mensagem de cada era, e se operou a Obra correspondente a cada era.
 Portanto, uma virtude em cada era foi manifestada na Igreja de Jesus Cristo, 
de etapa em etapa, até chegar a este tempo final, onde todas as virtudes estarão 
manifestadas na Igreja do Senhor Jesus Cristo; porque esta é a etapa da Era da 
Pedra Angular, é a etapa do amor divino; e no amor divino estão todas as virtudes, 
porque estas são virtudes de Deus; e Deus é amor.
 Em Deus, que é amor, estão todas as virtudes e, consequentemente, na Igreja 
de Jesus Cristo, na Era da Pedra Angular, estarão sendo manifestadas todas as 
virtudes que foram manifestadas nas eras da Igreja gentia; e na Era da Pedra 
Angular, que é a Era do Amor Divino, vejam vocês, estão todas essas virtudes. 
Nenhuma das outras eras foi a Era do Amor Divino.
 • Primeiro, a primeira era foi a era da fé.
 • A segunda foi a era da virtude.
 • A terceira foi a era da ciência.
 • A quarta foi a era da temperança.
 • A quinta foi a era da paciência.
 • A sexta foi a era do temor de Deus.
 • A sétima foi a era do amor fraternal.
 • E a Era da Pedra Angular (que é a era oitava) é a Era do Amor Divino, essa 
é a Era da Pedra Angular.
 E, consequentemente, aí Cristo estará manifestado operando em Seu Corpo 
Místico de crentes todas essas virtudes. E em nós como indivíduos, Cristo 
estará manifestando-se para operar todas essas virtudes, para assim nós sermos 
transformados e raptados neste tempo final.
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ESTUDO BÍBLICO #84 – SEXTA-FEIRA 26 DE MARÇO DE 2021
TEMA: A COROA DAS VIRTUDES

Dr. William Soto Santiago
Quinta-feira, 7 de outubro de 1999

Villavicencio, Meta, Colômbia

Escritura base: Primeira de Coríntios 13:1-13

A ESTATURA DE UM HOMEM PERFEITO
14 de outubro de 1962
Tabernáculo Branham
Jeffersonville, Indiana, EE. UU.
Rev. William M. Branham
 Agora, não foi requerido daqueles sob Lutero o mesmo que foi requerido 
daqueles sob Wesley; nem foi requerido daqueles sob Paulo o mesmo que foi 
demandado aos que estiveram sob Martim; mas Ele esteve formando Sua Igreja 
da mesma forma como formou Seu povo.
 Então Pedro disse aqui primeiramente (foram sete coisas) fé, virtude (Vê 
você? Já vem subindo), ciência, temperança, paciência, temor de Deus, amor 
fraternal, e depois o amor de Deus, o Espírito Santo. Cristo na forma do Espírito 
Santo vem sobre você no Batismo verdadeiro do Espírito Santo; e você tendo 
seladas por dentro todas estas virtudes, então Deus vive em um tabernáculo que é 
chamado o edifício, o tabernáculo vivente da morada do Deus vivente.
 Quando um homem possui estas coisas, então o Espírito Santo vem sobre ele. 
Agora, pode ser que você fale em línguas e personifique qualquer dom de Deus, 
etc.; mas enquanto estas virtudes não estiverem em você, ainda não estará sobre o 
verdadeiro fundamento da fé. Mas quando estiverem em você estas virtudes bem 
colocadas, então será um edifício vivente, você será uma imagem vivente que 
pode se mover.
(…) E aqui em nosso próprio país, dizendo as coisas que dizem e fazendo zombaria 
destas coisas, e depois seu próprio dinheiro atesta que o Selo do universo completo 
é Deus. Vê você o olho ali sobre a pirâmide? Isso é o Grande Selo. A pedra de 
coroa nunca foi posta sobre a pirâmide, e não entendiam por que. A pedra de coroa 
foi rejeitada, a cabeça, Cristo; mas algum dia virá. 
 Agora, na construção deste edifício, esta estatura, começamos com o 
fundamento da fé, depois virtude, ciência, temperança, paciência, temor de Deus, 
amor fraternal; e agora o que fazer? Estamos esperando a coroa, a qual é amor, 
porque Deus é amor e Ele é quem controla tudo, e é a potência de cada uma destas 
coisas. Sim senhor. Agora aqui no desenho entre cada degrau há umas ondas. E 
o que são? O Espírito Santo descendo através de Cristo. O Espírito Santo está 
sobre tudo isto para soldá-lo, para assim construir o que? Uma Igreja perfeita para 
receber a pedra de coroa.
(…) Quando as pessoas morrem tiram todo o sangue e o embalsamam. O problema 
é que muitos nunca foram embalsamados. Quando tiram o sangue de um corpo, 
aquele indivíduo já não vive; então a única coisa que se pode fazer para que viva 
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de novo é introduzir sangue novo em seu corpo.
 E agora introduzimos o Sangue de Jesus Cristo, e isso produz a FÉ de Jesus 
Cristo, a VIRTUDE de Jesus Cristo, a CIÊNCIA de Jesus Cristo, a TEMPERANÇA 
de Jesus Cristo, a PACIÊNCIA de Jesus Cristo, a PIEDADE de Jesus Cristo, o 
AMOR FRATERNAL de Jesus Cristo, e o AMOR DE DEUS, o qual é Jesus 
Cristo. Ele é a cabeça que controla. E seus pés são o fundamento: FÉ Amém! 
O Controla a cabeça. Ali está o homem perfeito de Deus, quando possui estas 
virtudes.
 Deus representa Sua Igreja como uma Noiva; e da maneira que traz cada 
indivíduo para ser Seu filho para assim estar na Noiva, assim também trouxe a 
Noiva através destas eras até que culmina tudo em uma só igreja.
 Meus pés caminham. Por quê? Porque assim o decreta minha cabeça. Agora 
não podem se mover como minhas mãos porque são meus pés. Lutero não pôde 
fazer as coisas que fazemos hoje, e tampouco os metodistas, porque eles foram 
outra coisa. Os pés se movem porque a cabeça manda. E a cabeça nunca diz: 
“Agora pés, vocês convertam-se em mãos. Orelhas, convertam-se em olhos”. Vê 
você?
 Mas em cada era Deus colocou estas coisas em Sua Igreja, e mostrou como 
exemplo que cada indivíduo possui estas qualidades. E este “ser” quando chega à 
sua forma completa é a Igreja de Deus que irá no Rapto. E este “ser” quando for 
perfeito é um servo de Deus que irá no Rapto. Glória! Agora vê o que quero dizer? 
Ali tem a coisa completa.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 102
Parado na Abertura, Págs. 35-36
Jeffersonville, Ind., 23-6-63
Rev. William M. Branham
 880 - “Que seja conhecido pela igreja de hoje e a igreja vindoura: se Deus 
empurra um homem por um tubo e ele não se move até que Deus lhe diz, é que 
não há fé conectada com isso. É Deus te empurrando para algo. E isso levanta 
seu ministério para um lugar onde ninguém pode falar uma palavra contra ele. 
Mas daqui em diante, me deixe te falar primeiro no Nome do Senhor, antes que 
ouça, porque tenho que ir por fé. Tenho que fazê-lo por fé, quer seja que creia 
que esteja correto ou incorreto, ou o que for. Eu escolho o melhor, e depois o 
faço. E se não foi incorreto, é porque esperei que Ele me diga que o faça. Eu 
esperei por Ele. Assim não fui eu; foi Ele. Mas vejam, até o grande São Paulo 
esteve em apuros uma vez. E muitas vezes que Deus fez coisas ou deixado que 
Seus servos as façam, foram erros, mas Deus não pode cometer erros. Mas agora 
se entrar no campo da pregação, e indo na forma em que vou, então tenho que 
preparar reuniões adiantado e alinhar as coisas. E provavelmente este é o grande 
tempo que está vindo e que esperamos. E certamente se: ‘Isto em si mesmo é uma 
coisa tremenda, trará para acontecer e fará acontecer a tremenda vitória no Amor 
Divino’, e isso é o verbo antes do advérbio, então é o Amor Divino, que é Deus. 
Veem? E então é necessário o amor de Deus para se lançar aí na linha de frente e 
parar na brecha pelas pessoas”.
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A LUTA PELO TRONO
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 1 de julho de 2001
(Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico
 [Apocalipse 3:21] “Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no 
meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono”.
 E agora, podemos ver que há uma luta, há uma luta; e à medida que nos 
aproximamos dessa batalha final, onde virá um aperto contra a Igreja-Noiva do 
Senhor Jesus Cristo, da parte de Cristo virá todo Seu poder para nos dar a Grande 
Vitória no Amor Divino; porque o amor é o que conquista tudo, e conquista até o 
diabo.
 Portanto, não há outra forma para que se realize esta batalha. É uma batalha, 
uma luta no amor divino; e a vitória está profetizada: será a Grande Vitória no 
Amor Divino.

SAUDAÇÃO AOS PASTORES
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago 
Sábado, 19 de novembro de 2011
Bogotá, D.C., Colômbia
 E assim a Igreja também passa por essas etapas à medida que vem o 
mensageiro de cada era e traz a era a essa virtude. Por exemplo: a justificação, a 
pessoa… Deve ser (a era luterana) a era de justificação: “O justo viverá pela fé”.
 Depois vem a era ou etapa na pessoa de santificação; e a era (para a Igreja) de 
santificação, é a era wesleyana. E assim por diante, cada era está sob uma virtude 
como era também.
 E depois das sete virtudes: a plenitude na pessoa onde estão todas essas 
virtudes, porque se percorrem todas essas virtudes, essas etapas consecutivamente. 
E então é a Era do Amor Divino e, consequentemente, a era da plenitude de Cristo 
em Sua Igreja, a era para a adoção dos filhos e filhas de Deus no Corpo Místico 
de Cristo com a transformação dos vivos, depois que os mortos ressuscitarem em 
corpos eternos. Essa é a era.

A GRANDE CONQUISTA
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 10 de maio de 1980
Cayey, Porto Rico
 Todas as coisas neste tempo foram colocadas corretamente para essa grande 
batalha, todo Exército de Deus está posto em ordem; e quando o aperto vier, então 
o poder de Deus em toda Sua plenitude será manifesto para a Noiva, para a Igreja 
e para os perdidos.
 Portanto, tudo está sendo preparado, tudo está sendo enfocado para esse 
momento dessa grande batalha que está diante de nós.
 Estivemos sendo preparados, tudo está em ordem, e de um momento a outro 
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