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TEMA: DAI-LHES VÓS DE COMER

Dr. William Soto Santiago
Quarta-feira, 3 de novembro de 1999

Talcahuano, Biobío, Chile

Escritura base: São Mateus 14:13-21
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Eu não fui desobediente à visão celestial 
Rev. William M. Branham
 1 - “Foi no mês de março de 1945, uma manhã como às 15h., que 
nosso Senhor Jesus Cristo me deu uma visão. Ele fez isto muitas vezes, 
e eu muito humildemente o louvo por isso. No princípio desta visão, 
aparentemente eu estava caminhando para o nordeste em um caminho, 
quando o Espírito me virou e me apontou para o oeste. Eu estava diante de 
uma grande montanha. Parecia que era a montanha do Senhor! Tinha uma 
torre de igreja alta e elevada no topo dela. Me pediu então que fosse para 
o oeste, para a montanha. Eu entrei na montanha por uma porta, e dentro 
fui recebido por uma mulher que tinha posta uma vestimenta que poderia 
ter sido branca como a neve em algum tempo. Agora a vestimenta estava 
bastante manchada. Ela me perguntou se eu era o irmão Billy Branham, 
e eu respondi: ‘Eu sou’. Ela então apresentou a si mesma como a Sra. 
Metodista. Eu perguntei a ela por que as manchas nesse formoso vestido 
branco. Ela respondeu: ‘Eu estive tão ocupada’. Eu então disse a ela: ‘Isso 
é correto; vocês metodistas, têm tantas organizações e sociedades em sua 
igreja, vocês não tiveram muito tempo para o Senhor’. Então ela disse: 
‘Foi dito que você estaria sendo enviado a mim. Talvez deveria despertar 
o meu marido!’ Então ela desapareceu. Olhando para minha esquerda, eu 
olhei um pequeno montão de suave pão cozido. Ali havia aves brancas 
paradas perto dele, mas elas não comiam muito dele. Então o Senhor me 
disse: ‘Você os conhece?’. Eu disse: ‘Não’. Então Ele disse: ‘Esse é seu 
tabernáculo, e eles já não comem mais o Pão de Vida. Eu estou te enviando 
por este caminho’. Então eu viajei para o oeste. Eu fui então trazido a um 
plano onde uma plataforma foi erguida. Aparentemente, estava sob uma 
grande carpa [tenda] ou auditório. Ali havia cortinas estendidas atrás da 
plataforma. O Senhor então me disse que atirasse para trás as cortinas, 
e quando o fiz eu vi uma grande montanha do Pão de Vida. Ele então 
disse: ‘Alimenta a estes’. E me virando, ao redor eu vi pessoas vestidas de 
branco vindo de onde quer que fosse, formando uma grande audiência”.
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A maior batalha jamais pelejada
Jeffersonville, Ind., 11-3-62
Rev. William M. Branham
 550 - “Agora, isto é, o que eu estou dizendo esta manhã, é armazenando 
comida. Armazenando comida, para que vocês tenham alguma coisa para 
comer, para que vocês tenham algo para fazer um banquete. Obtenham 
em suas fitas. Sentem-se no frescor do quarto. Talvez quando eu estiver 
ausente a uma longa distância, vocês ainda se lembrem que estas coisas 
são verdadeiras. Sente-se em seu quarto e escute. Veem? E esta é comida, 
armazenando-a no armazém. Eu não sei para onde será a viagem. Mas 
a onde quer que for, Ele sabe para onde Ele está guiando; eu não. Eu só 
sigo”.

A PROFECIA ATUALIZADA
Dr. William Soto Santiago
Segunda-feira, 15 de agosto de 1983
Tizayuca, Fidalgo, México
 Agora, como nós conheceremos uma pessoa que tenha comido algo, 
que tenha comido algo que está escrito; e esse ‘algo’ é a Palavra de Deus, 
é o Livro de Deus, o Livro da Redenção, é o Título de Propriedade? Ele o 
converterá em Palavra, em Mensagem, isso que comeu. Quando o tira para 
fora, quando o manifesta para fora, o manifesta em Mensagem, em Palavra 
de Deus.
 Assim será, então, que as pessoas conhecerão o que estava escrito 
nesse Livrinho aberto que o Anjo Forte trouxe: o conhecerão à medida 
que o tirar para fora — com sua Mensagem — o que comeu. Ele não 
tirará outra coisa, a não ser o conteúdo do Livrinho aberto, do Livrinho 
da Redenção, do Título de Propriedade. E a maneira em que serão feitos 
participantes desse Livro, do conteúdo desse Livro, das bênçãos desse 
Livro, será recebendo quem trouxer - a Mensagem que o Anjo traz, o 
mensageiro que comeu esse Livrinho.
 Assim também, o mesmo que aconteceu com ele, acontecerá com 
aqueles que recebam sua Mensagem; pois ele dirá: “Isto é o conteúdo desse 
Livrinho aberto, isto é a Palavra de Deus. Come-o! E adoçará sua boca, 
será doce na sua boca; mesmo que será amargo no seu ventre. Passarás 
amargura por comer a Mensagem Final de Deus; pois está anunciado que 
haverá um tempo desse aperto serão amarguras no ventre, para aqueles 
que comeram o conteúdo desse Livrinho.
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O ENVIADO DE JESUS E SUA OBRA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 29 de junho de 1986
Bogotá, Colômbia
 Estamos esperando a transformação dos nossos corpos, e ela não pode 
vir sem a Grande Voz de Trombeta no fim do século, que tocam o ministério 
dos Anjos do Senhor, o ministério de Moisés e Elias, manifestados esses 
ministérios no Anjo do Senhor Jesus Cristo, o Benjamim dos profetas, o 
Enviado do Senhor Jesus Cristo.
 Depois desta conversa, desta conferência, em confiança: quem quiser 
ir, pode ir… Mas eu sei que estarão os representados em Pedro, que dirão: 
“E a quem iremos?” A São Paulo? “Não”. À Era de São Paulo? “Não”. A 
algumas das eras da Lei? “Menos…”. A qual das sete eras da Igreja quer 
você ir nesta manhã?
 Sabendo você — igual a mim — que estamos em uma nova dispensação, 
e que somente há Palavra de vida eterna nessa nova dispensação, somente 
podemos dizer, podemos perguntar: “E a quem iremos? Se somente no 
Anjo do Senhor Jesus Cristo, no Enviado de Jesus, há palavras de vida 
eterna colocadas na sua boca pelo Senhor Jesus Cristo!”
 Ninguém mais nesta Terra tem o testemunho para todas as Igrejas, a 
não ser o Anjo do Senhor Jesus Cristo.

A VERDADE LIBERTADORA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de julho de 1986 
Villavicencio, Colômbia
 Queremos a Mensagem do Anjo do Senhor Jesus Cristo; e queremos 
que cada ministro a receba e a dê a conhecer à sua congregação, sem 
acrescentar nem tirar.
 Por isso o Anjo do Senhor, aqui em Apocalipse, diz: “Porque eu 
protesto qualquer um que tirar ou que acrescentar…” (e diz a sentença que 
vem para o ministro que se atreva a tirar ou acrescentar a essa Mensagem).
 Porque essa Mensagem, sendo uma Mensagem eterna, sendo uma 
Mensagem perfeita, sendo a Verdade libertadora que todos os escolhidos 
necessitam, os que estão vivos e também os que estão mortos, para a 
ressurreição dos mortos e para a transformação dos vivos, não lhe pode 
acrescentar.
 Portanto, é necessário que cada ministro a dê tal e como é; e se não o 
entende muito bem, então tenha um televisor e coloque as fitas de vídeo 
para que a escutem diretamente do mensageiro que estará proclamando a 
Verdade libertadora para o fim do tempo.
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 Nós não queremos ser uns religiosos a mais. Nós não queremos 
estar aqui na Terra esperando muitíssimo tempo, mas que queremos ser 
transformados antes de morrer; e somente a Verdade libertadora, a Grande 
Voz de Trombeta, é a que fará esse trabalho.
 Assim não queremos que outra pessoa coloque suas mãos, não 
queremos que outra pessoa coloque sua língua para falar outra coisa que 
não seja o que é colocado na boca e o coração do Anjo Mensageiro do 
Senhor Jesus Cristo, pelo mesmo Senhor Jesus Cristo.
 Que seja isso o que for colocado na boca de todos os pregadores, para 
que o proclamem dessa forma. Fora disso, não desejamos outra mensagem.
 Se alguém nos disser que vamos com ele para outro lugar, então 
podemos dizer: “E a quem iremos? Se somente no Anjo Mensageiro 
do Senhor Jesus Cristo há palavras de vida eterna; somente no Anjo do 
Senhor Jesus Cristo estará a Verdade libertadora para o fim do tempo”.
 Que vá sozinho aquele que quiser ir; mas a nós ninguém separará da 
Verdade libertadora do Anjo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estejamos 
preparados.
(…) Portanto, você mantenha sua fé na Grande Voz de Trombeta, que 
vem da parte do Senhor no tempo do fim do século, através do Seu Anjo 
Mensageiro. Mantenha você sua fé na Verdade libertadora para o fim do 
tempo.
 Não escute ninguém que tente tirar da Verdade libertadora que o 
Senhor Jesus Cristo lhe enviou para o fim do século através do Seu Anjo 
Mensageiro.
 Não podemos crer, ao mesmo tempo, em duas coisas distintas. Temos 
que crer somente na Verdade libertadora, e permanecer aí até que sejamos 
transformados.
 À medida que o tempo passa, a Verdade libertadora vai abrindo nosso 
entendimento e nos revelando outros mistérios que faltam para serem 
conhecidos; e assim é que nós queremos conhecer os mistérios do Reino 
dos Céus.
 Deus não tem outra forma para revelar Seus mistérios; portanto, 
qualquer outra forma é uma mentira que o diabo trata de fazer crer os 
escolhidos, através dos falsos profetas, que enganarão, se for possível, 
até os escolhidos; mas não será possível, porque os escolhidos estarão 
escutando a Verdade libertadora para o fim do tempo.
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