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de Fogo, que é Cristo em Espírito Santo; onde estará o Anjo que 
acompanhava o reverendo William Branham; e onde foi o reverendo 
William Branham.
 E esteve ali vendo tudo o que acontecia; e também viu - ou 
escutou um nome, o qual depois ele buscava para ver qual era esse 
nome. Mas não foi permitido falar sobre o que ele viu ali, e sobre 
o nome que ele buscava depois de tê-lo visto e escutado nesse 
quartinho pequeno…; ao qual entravam doentes, paralíticos, cegos, 
e demais pessoas doentes, com diferentes problemas; entravam por 
uma porta e saíam por outra porta sãs; e davam o testemunho do 
que eles tinham tido de doenças, ou problemas de saúde, físicos, e 
tinham sido curados. Mas quando perguntavam: “O que aconteceu 
ali?” Eles não podiam explicá-lo, não sabiam como tinha acontecido, 
mas que antes tinham certa doença ou problema físico, e agora já 
não o tinham.
 O reverendo William Branham disse que o Anjo lhe disse: “Isso 
será a Terceira Etapa, e tu não dirás a ninguém”. E a Terceira Etapa 
é uma manifestação plena de Cristo em Espírito Santo no meio da 
Sua Igreja no Último Dia, onde dará a fé para sermos transformados 
e levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.
 Portanto, a meta da Igreja do Senhor Jesus Cristo será chegar 
ao cumprimento dessa Visão da Carpa, onde receberá a fé para ser 
transformado cada crente em Cristo do Último Dia.
 Não importa no país onde se encontre, até lá chegará via 
satélite ou internet, ou de diferentes formas: como gravações, e 
também sairá através de livros, e também através da imprensa e, 
consequentemente, esse será o avivamento do Último Dia para a 
Igreja do Senhor Jesus Cristo, que será produzido pela Voz de Cristo, 
o Anjo do Pacto, “clamando como quando um leão ruge, e sete 
trovões emitindo suas vozes”, conforme Apocalipse, capítulo 10; 
porque são os Sete Trovões de Apocalipse, que é a Voz de Cristo, a 
que	dará	o	avivamento	final	à	Sua	Igreja,	e	dará,	consequentemente,	
a fé de rapto, a fé para sermos transformados e raptados.
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Rev. William M. Branham
 63 - “Eu creio que está chegando o tempo onde o… Paulo 
disse: ‘Ali onde há profecias, estas falharão; onde há línguas, estas 
cessarão’. Eu creio que está chegando o tempo quando os Santos 
se reunirão assim, e um espírito de amor cairá sobre a audiência e 
toda pessoa que estiver ali, tudo o que estiver incorreto será tirado. 
Será uma presença tal do Espírito Santo… / Eu creio que os dons 
são maravilhosos, e os necessitamos e os respeitamos; mas creio 
que o tempo está chegando quando será em um padrão mais alto que 
isso. Depois que todas estas coisas são tiradas, aquilo que é amor 
perdurará para sempre. Veem? É o amor de Deus… Nós unicamente 
estaremos parados pregando assim, ou falando, e o amor se assentará 
sobre o edifício”. 

DEUS DANDO SABEDORIA E INTELIGÊNCIA AOS 
SEUS FILHOS PARA FAZEREM A OBRA QUE LHES FOI 
ENCOMENDADA
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 4 de setembro de 2010
Cayey, Porto Rico
 Para o Último dia, assim como em diferentes tempos, diferentes 
ministros tiveram diferentes lugares de reunião, e também os pastores 
pois tiveram suas Igrejas onde se reúnem semanalmente uma, duas, 
três, quatro, cinco…, até cinco e até sete vezes na semana; para o 
Último Dia há uma promessa da parte de Deus onde vai haver uma 
Grande Carpa Catedral, e onde vão se reunir milhares de pessoas, e 
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onde vai estar o mais importante: a presença de Deus.
 E essa presença de Deus vai ser de bênção para o povo, para 
milhares de seres humanos; porque antes de começar o lapso de 
tempo chamado a grande tribulação ou aperto de Jacó, onde o juízo 
divino vai cair sobre a raça humana, antes disso a humanidade vai 
estar também passando por um momento de um aperto difícil com 
tantos terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões, aquecimento 
global, a camada de ozônio que já está afetada com um buraco muito 
grande, e também os ventos solares.

EM SUA PRESENÇA
Dr. William Soto Santiago. 
Domingo, 21 de agosto de 1994
(Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico
 Estamos em Sua presença; portanto, sejamos pessoas sábias em 
todo o Programa Divino, e conscientes de que em breve já têm que 
ressuscitar os mortos em Cristo das eras passadas e alguns dos nossos 
que partiram, e em breve também nós seremos transformados.
	 E	 em	 breve	 também	 virá	 um	 aperto	 para	 todos	 os	 filhos	 de	
Deus; mas que para os escolhidos somente será um aperto do qual 
escaparemos ao sermos transformados; já não poderão nos causar 
dano, porque já estaremos em um corpo eterno.
 Mas o resto, as virgens fátuas, sim serão perseguidas; não 
em um aperto mas em uma perseguição, como houve em anos 
passados e em séculos passados e em eras passadas, como as eras do 
obscurantismo.
 Será uma perseguição à morte, que levantarão contra as virgens 
fátuas, que não tinham azeite, que não tinham o Espírito Santo 
no lugar santíssimo. Elas não estavam no Lugar Santíssimo, onde 
estava o Espírito Santo; portanto, elas, ao não estarem no Lugar 
Santíssimo, elas então não tinham ao Espírito Santo, não o tinham 
recebido, o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus Cristo, o Anjo do 
Pacto em Sua Vinda como Leão da tribo de Judá, como Rei dos reis 
e Senhor dos senhores, se revelando no Lugar Santíssimo do Seu 
Templo espiritual por meio do Seu Anjo Mensageiro.
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A BESTA E A IMAGEM DA BESTA
(Reunião de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 5 de julho de 2014
Cali, Vale do Cauca, Colômbia
 Por isso queremos que em breve se cumpra a Visão da Carpa; 
porque sabemos que aí será que a mesma Coluna de Fogo, o Anjo 
do Pacto, Cristo em Espírito Santo, que esteve em Sua Igreja de 
era em era, desde Jerusalém e toda Judéia e todo o Israel, e depois 
à Ásia Menor entre os gentios, e depois à Europa em cinco eras, e 
depois à América do Norte (e na América do Norte na sétima era, 
acompanhando o reverendo William Branham e acompanhando os 
crentes em Cristo); passará a uma manifestação plena no Último 
Dia, no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que em algum lugar 
terá o cumprimento de uma Grande Carpa Catedral, onde estará a 
presença de Deus, a presença de Cristo em Espírito Santo, na Coluna 
de Fogo; e daí se estenderá toda essa revelação divina, toda essa 
manifestação divina, através da internet, de satélite, de televisão, e 
assim por diante, para todos os crentes em Cristo de todas as nações.

QUE DEUS ABENÇOE NOSSAS METAS
PARA A GRANDE CARPA CATEDRAL
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 19 de julho de 2014
Via Telefónica desde o Cayey, Porto Rico
a São Paulo, Brasil
 Recordem, não sabemos o ano, e muito menos o mês e o dia, em 
que ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo; mas sim sabemos 
que será nessa quarta etapa da restauração da Igreja, que corresponde 
à Era de Pedra Angular, onde subirão todos os crentes em Cristo que 
vão ser transformados e levados com Cristo à Ceia das Bodas do 
Cordeiro. E é nessa etapa onde ocorrerá a ressurreição dos mortos 
em Cristo, para se encontrar com os crentes que estarão vivos nessa 
etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo.
 É nessa etapa da Pedra Angular onde a Coluna de Fogo voará a 
uma Grande Carpa Catedral que terá essa etapa ou era; e onde haverá 
um quarto pequeno de madeira, onde estará a presença da Coluna 
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