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NO MONTE DE SIÃO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 21 de dezembro de 1986
Cayey, Porto Rico
 Assim vendo que Deus tem um Programa, e que desse programa 
dependemos todos nós, e que do que viu a mãe do irmão Branham 
(essas pombas também fazendo essas letras), dependerá a saúde 
do Corpo Místico do Senhor…; porque diz Malaquias [capítulo 1, 
versículo 2]: “Aos que temem meu Nome, nascerá o Sol de Justiça; 
e em Suas Asas trará saúde”. E a última Mensagem virá sobre as 
asas de uma águia branca. E vocês já conhecem o que são as Asas, 
e o que todo isso significa para os escolhidos do fim do século.
 Estas coisas estavam fechadas no mistério do fim do século, no 
mistério do Sétimo Selo que os Trovões apocalípticos dão a conhecer 
a todos os escolhidos, chamando os escolhidos com Grande Voz de 
Trombeta.
 Será uma Mensagem de redenção, uma Mensagem que trará 
salvação, saúde em Suas Asas: nesse duplo ministério, para todos 
os escolhidos; trará a transformação dos corpos dos escolhidos que 
estejam sobre a Terra, e que estejam ordenados para não verem 
morte.
 Aí virá toda essa saúde, porque Moisés representa os mortos 
que têm que ressuscitar, e Elias os vivos que serão transformados 
e raptados. Por isso no Monte da Transfiguração apareceram com 
Jesus, o Filho que estava sendo adotado e mostrando ali a Segunda 
Vinda do Filho do Homem no fim do século; apareceram com Ele: 
Moisés e Elias.
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TEMA: A ORIENTAÇÃO DA POMBA
E A FORTALEZA DA ÁGUIA

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de outubro de 1998

(Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico

Escritura base:  São João 1:29-34

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 4
Israel e a Igreja #4 
Jeffersonville, Ind., 28-3-53
Rev. William M. Branham
 28 - “Eu sinceramente creio que antes que a Igreja possa ter o 
Rapto tem que ter fé de Rapto. Nós não podemos ter ainda fé para 
Cura Divina, muito menos para fé de Rapto. Temos que ter uma fé 
que mude e vivifique este corpo, e que seja levado. Creio que há 
uma Igreja em seu caminho esta noite, um poder do Deus vivente, 
que os homens falassem a Palavra aqui e lá, e resplandecerá como o 
relâmpago. E uma igreja está saindo, não um psicólogo, não alguma 
coisa que se possa pôr para fazer crer, mas uma real, verdadeira, 
genuína Igreja, ungida com o Espírito Santo, chamada fora”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 154
Os ungidos do tempo final
Jeffersonville, Ind., 25-7-65 
Rev. William M. Branham
 1376 - “A Primeira Etapa: cura; Segunda Etapa: profecia; 
Terceira Etapa: o abrir da Palavra, os mistérios revelados. Não mais, 
não há ordem mais alta para revelar a Palavra que os profetas. Mas 
a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é pela Palavra. 
E recordem, a Terceira Etapa foi a abertura desses Sete Selos para 
revelar a Verdade escondida que foi selada na Palavra. Veem?”.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 73
Super Sinal 
Grass Valley, Calif., 8-7-62 
Rev. William M. Branham
 629 - “E eles não sabiam, parecia como um pássaro para eles; 
eles nunca sabiam nada sobre isso. Assim que o sacerdote parou 
fora e ele disse: ‘Escutem. Nosso profeta nos disse que seríamos 
conduzidos para trás à terra natal nas asas de uma águia…’ Ali 
estava: esse pássaro, o aeroplano. Eles se foram. Eles disseram: 
‘Procurando por um Messias’. Eles não estavam procurando pela 
terra natal, eles deveriam ver o Messias. Quando o judeu vai em 
busca disso, algo está à mão. Eles leram este livro e eles disseram: 
‘Nós cremos em nossos profetas, e nós cremos que o Messias vai 
ser um profeta quando Ele vier. Disseram: ‘Se este for o Messias 
então Ele está vivendo: deixe-nos ver ele fazer o sinal do profeta; 
nós o creremos’. Que perfeita - que coisa perfeita. Eu queria chamar 
5 ou 600 deles juntos, dizer: ‘Vocês querem dizer isso? Vamos ver 
se Ele está vivo ainda ou não. E nas mesmas terras onde seus pais O 
rejeitaram, agora o recebam’. O Gentil está acabado então”.

A Unidade
(SPN62-0211, págs. 24-25)
11 de fevereiro de 1962
Jeffersonville, Ind.
Rev. William M. Branham
 124 De Abraão veio Isaque; de Isaque veio Jacó; de Jacó vieram 
os patriarcas; dos patriarcas entraram no Egito; no Egito floresceu 
uma nação. Depois, quando Ele tinha formado Sua nação, Sua 
realização, o que fez? Deus os voltou a separar. A incredulidade e 
a fé não podem ir juntos; não, senhor. Ele novamente os separou, 
para que assim fossem Seus. O que fez para se assegurar que seriam 
guiados corretamente? Agora, escutem bem, já não resta muito 
tempo, talvez outros quinze minutos. Ele os guiou assim de perto. 
Observem, Ele levantou uma nação e os pôs sob tutores e outras 
coisas. Eles foram açoitados e estavam chorando, e choravam 
e clamavam. Mas Deus olhava de acima, lembrou-se de cada 
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promessa que tinha dado a Abraão. Um dia Ele —Ele pensou… O 
que fez com eles? O que fez com eles quando os separou? Deu-lhes 
uma lei e lhes deu um profeta, deu-lhes a Coluna de Fogo. O que 
fez Ele? (Oh, Deus!) Ele pôs a Sua Igreja em ordem; uma Coluna de 
Fogo, o Espírito para que os guiasse, um profeta que diria a Verdade 
da Sua Palavra. Então estavam preparados para a viagem. Verdade 
que isso é maravilhoso?
 125 Saíram pelo deserto, operando sinais e maravilhas, abriram 
o Mar Vermelho, chamaram as pragas do inferno sobre Faraó. Oh, 
que coisa! Uma Coluna de Fogo se movia diante deles (Amém!), 
guiou-os na noite e no dia. Aleluia! Um profeta, fiel a essa Palavra, 
estava ali parado vigiando que eles não se desviassem. Amém. Ele 
estava preparado então para fazer com que Seus filhos entrassem. 
Essa foi a primeira vez que foram chamados uma igreja. Esse foi 
um tipo do que Ele fará nos últimos dias. Veremos mais disso, em 
um momento. Ele os chamou que saíssem, deu-lhes uma lei, deu 
Sua Palavra, deu um profeta, Ele deu um sinal, e depois os enviou 
ao deserto; separou-os do resto do mundo.

A GRANDE PIRÂMIDE DO SENHOR JESUS CRISTO 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 20 de setembro de 1987 
Cayey, Porto Rico
 Uma Águia branca nos selará com o Nome Eterno de Deus, nos 
colocará preparados para a eternidade, com todas as coisas eternas 
que lhe são encomendadas para dar ao povo. E o primeiro que essa 
Águia faz é chamá-los com uma Mensagem eterna e colocá-los em 
uma Era eterna.
 E quando os escolhidos reconhecem sua posição no Reino, nessa 
Grande Pirâmide, nesse Corpo Místico do Senhor, e reconhecem 
que não estão em nenhuma das sete eras do passado, mas na Era 
eterna da Pedra Angular, sabem então que estão na era eterna que 
os levará a eternidade sem ver morte. Esse é o grupo que não verá 
morte.
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