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DE REGRESSO AO PRINCÍPIO
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 4 de outubro de 2014
Bogotá, Colômbia
 A quem Deus diz que os seres humanos escutem no Último Dia? 
Aos filhos amados de Deus que serão adotados no Reino de Deus, 
como aconteceu no Monte da Transfiguração; porque neles estará Cristo 
manifestado em toda Sua plenitude no Último Dia, no cumprimento da 
Visão da Carpa que foi mostrada ao reverendo William Branham, onde 
viu a Coluna de Fogo se movendo para um quartinho pequeno; e também 
o Anjo que acompanhava ao reverendo William Branham desceu com ele 
(com o reverendo William Branham) a esse lugar; foi dito: “Isso será a 
Terceira Etapa”.
 E também a Terceira Etapa é os Trovões; e os Trovões são os que 
darão a fé aos crentes em Cristo, a fé para serem transformados e levados 
com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro. E tudo isto vai ser cumprido no 
cumprimento da Visão da Carpa.
 Por isso é tão importante essa Visão, como foi importante a construção 
do tabernáculo que Moisés construiu, porque era para Deus habitar na 
Coluna de Fogo no lugar santíssimo desse tabernáculo. E também assim 
foi no templo que o rei Salomão construiu: assim como veio a Coluna de 
Fogo, essa Nuvem de Luz, a presença de Deus, ao tabernáculo que Moisés 
construiu, e os sacerdotes nem podiam ministrar pela presença da glória de 
Deus ali, assim aconteceu quando Salomão dedicou o templo a Deus.
 Assim como a arca de Noé foi a construção mais importante daquele 
tempo; a construção do tabernáculo foi a construção mais importante do 
tempo de Moisés; e no tempo do rei Salomão, a construção mais importante 
deste mundo foi o templo que construiu para Deus.
 E quanto a construções físicas, para o Último Dia a construção mais 
importante será o cumprimento da Visão da Carpa; porque aí está a promessa 
que a Terceira Etapa estará manifestada na manifestação plena de Deus 
por meio do Seu Espírito. E isso vai dar a fé para serem transformados 
e raptados os crentes em Cristo; e vai ser revelado o mistério do Sétimo 
Selo, que é o mistério da Segunda Vinda de Cristo; e assim dará fé aos 
crentes para serem transformados e levados com Cristo à Ceia das Bodas 
do Cordeiro.
 Agora, vejam ao redor de que coisas gira a fé para serem transformados 
e levados com Cristo, para obterem a restauração total: regressar à 
eternidade com vida eterna em corpos eternos, imortais e glorificados.
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ESTUDO BÍBLICO #99 – DOMINGO, 16 DE MAIO DE 2021
TEMA: O VERDADEIRO TABERNÁCULO

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 27 de setembro de 1998

Cayey, Porto Rico

Escritura base:  Hebreus 9:1-24

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 48
Revelação Capítulo 4 e 24 Anciãos
Jeffersonville, Ind., 1-1-61
Rev. William M. Branham
 429 - “Muito bem, agora, Moisés fez coisas na Terra, fez o tabernáculo 
como as coisas que viu no céu. Sabemos isso, verdade? Encontramos onde 
Paulo fez a mesma coisa. Veja em Hebreus 9:23 que Moisés fez as coisas 
assim como as fez; e Paulo em sua visão, quando ele foi ao céu, quando ele 
ensinou esse grande livro de Hebreus, ele tem que ter visto em sua visão 
a mesma coisa que Moisés viu, porque ele ensinou nesse formoso livro de 
Hebreus, como a cristandade era a antifigura do Velho Testamento”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 56
O Sêxtuplo Propósito da Visita de Gabriel
Jeffersonville, Ind., 30-7-61
Rev. William M. Branham
 486 - “Não para ungir o lugar santo, mas para ungir o lugar mais santo. 
E nós notamos que a Nova Jerusalém é o lugar mais santo, e a unção será 
sobre a Nova Jerusalém que desce do céu, de Deus, preparada como uma 
noiva adornada para seu marido. A unção será sobre eles / Mas quando 
Deus estabelecer o Tabernáculo do Milênio, Ele ungirá ao Santo dos 
Santos; não ao “Seu santo”, mas “ao Santo dos Santos”. Mas quando o Rei 
tomar seu Trono por mil anos… Gloria! Ela está terminada agora. A unção 
do Santo dos Santos será a última coisa que acontece”. 

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 58
Testemunho de uma Testemunha Verdadeira
Jeffersonville, Ind., 11-5-61
Rev. William M. Branham
 512 - “Eu não posso receber o batismo do Espírito Santo chorando, 
sacudindo ou falando em línguas ou alguma sensação. Eles todos estão bem 
agora. Veem? Essas coisas estão todas bem, mas o diabo pode personificar 
isso tão real. Mas o Espírito Santo é Divindade - Deus tabernaculizou no 
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homem Ele, é mais que uma sensação; isso é mais que falando em línguas; 
isso é mais que gritando no Espírito; isso é mais que chorando; isso é mais 
que se unindo a uma igreja; isso é Deus, vivendo no homem. Divindade - 
Deus. O mesmo tabernáculo dentro dessa pessoa, até que quando ele possa 
falar, isso é o mesmo como Deus falando. Essa é a Igreja de Jesus Cristo”. 

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 83
Deus escondido e revelado em simplicidade
Jeffersonville, Ind., 18-3-63
Rev. William M. Branham
 708 - “Quando veio a verdadeira Semente de Davi, o Filho de Davi, 
Ele disse que viria um tempo quando não haveria uma pedra sobre outra 
daquele templo; mas Ele tratou de lhes mostrar outro Templo. João o 
Revelador no livro de Apocalipse viu este Tabernáculo, em Apocalipse 
capítulo 21. Ele viu o Novo Templo descendo do Céu, disposto como uma 
esposa preparada para seu marido. / Então o verdadeiro Filho de Davi, 
o qual veremos com mais detalhes nas mensagens desta semana, virá ao 
Seu Templo, o Templo de Deus, o Tabernáculo verdadeiro, o qual Ele foi 
construir agora… / … não estamos preparados para construir o verdadeiro 
Tabernáculo de Deus. Há um só que o pode fazer e ainda está ocupado em 
sua construção agora mesmo. Mas este tabernáculo, junto com o templo 
que Salomão edificou e outros, são lugares de adoração a Deus, mas lugares 
temporários até que chegue a hora quando o verdadeiro Tabernáculo for 
estabelecido sobre a Terra e a justiça reine de Céu a Céu, e não haja mais 
pranto. Não haverá nenhum culto funerário naquele Tabernáculo, nem 
haverá mais matrimônios, porque será um só Matrimônio por toda a 
eternidade”.

A PALAVRA ESCRITA EM TÁBUAS DE CARNE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 13 de junho de 1976
Ponce, Porto Rico
 Encontramos também, no Monte da Transfiguração, que lá encima 
estava o Senhor como o Sol de Justiça resplandecendo; mas também 
estavam Moisés e Elias ali; e aí acima é o lugar onde Deus grava Sua 
Palavra no coração de cada um de nós. Aí em cima é que Deus encarna 
essa Palavra em nossos corações, porque somos como as tábuas, como as 
tábuas que Moisés subiu lá em cima.
 Veja você que Moisés tomou, as preparou, e lá em cima as tinha; e 
então Deus gravou nelas Sua Palavra: os mandamentos. E isso é o que 
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Deus está fazendo com cada um de nós: gravando em nosso coração Sua 
Palavra, encarnando em nosso coração Sua Palavra.
 Então, depois de tudo isso estar feito é que Moisés desce com as 
tábuas da Lei, com as tábuas onde a Palavra está gravada (e somos nós 
essas tábuas); o espírito ministerial de Moisés desce e coloca essas tábuas 
no Lugar Santíssimo, e aí é onde é cumprida a visão do tabernáculo que 
viu Moisés, aí é que é cumprida a visão do tabernáculo que viu Moisés, 
aí é que é cumprida então a Visão da Carpa, que é um tabernáculo que o 
irmão Branham viu. Vê você?

A TRAJETÓRIA DO ANJO DO SENHOR
Oitavo Congresso Juvenil Centro-americano
“Deus estende Seu Tabernáculo”
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 27 de abril de 1997
(Segunda atividade)
San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, Guatemala
 Agora, antes de ir ao território de Israel para o glorioso Reino Milenial 
de Cristo, sabem aonde iremos? À Ceia das Bodas do Cordeiro na Casa do 
nosso Pai celestial.
 Assim: “As cordas nos caíram em lugares deleitosos…”. Quais cordas? 
As cordas do Tabernáculo de Deus, do Templo de Deus, da Tenda de Deus, 
da Carpa de Deus. “… e grande é a herança que nos correspondeu”.
 “A TRAJETÓRIA DO ANJO DO SENHOR E SEU MINISTÉRIO 
NO TABERNÁCULO DE DEUS”.
 Onde? No Último Dia, na América Latina e no Caribe. E em que era? 
A Era da Pedra Angular. E em que dispensação? A Dispensação do Reino. 
E em que mensageiro? No Anjo do Senhor Jesus Cristo.
 Agora vejam como estas coisas foram abertas para nós na América 
Latina e no Caribe.
 Deus estende Sua Carpa, estende Seu Tabernáculo. Vejam como Ele o 
estendeu: é um Tabernáculo formado, construído, com seres humanos.
 E Ele já está chegando ao final dessa construção, para ser dedicada a 
Deus esse Tabernáculo; e a glória de Deus será vista em toda sua plenitude 
manifestada, com os mortos em Cristo ressuscitados e os que estamos 
vivos transformados no Último Dia.
 Cristo disse: “… e eu o ressuscitarei no Último Dia”. A quem? Aos 
crentes n’Ele que partiram. E os que vivemos, se permanecermos sem 
ver morte até o momento da ressurreição, pois a promessa é que seremos 
transformados. E obteremos assim o novo corpo.
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