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A VOZ DO CÉU AO FINAL DO SÉCULO XX
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 26 de maio de 1985
Cayey, Porto Rico
 A transformação dos nossos corpos dependerá do corpo teofânico 
da sexta dimensão, ou seja, do Anjo do Senhor que acampa ao redor dos 
que o temem, e os defende; acampa ao redor, mas algum dia acampará 
dentro de cada escolhido, e será transformado o lugar de morada de 
cada eleito.
 Quando? À Trombeta final: quando tiver soado a Trombeta Final, 
quando a Voz do Céu tiver falado até a última Palavra que tem que falar 
nesta Terra para todos os filhos de Deus. Quando tiver dado a última 
Mensagem, quando tiver pregado ou dado a última Mensagem para os 
escolhidos, quando essa Voz já não tiver nada mais que falar com os 
escolhidos nessa Grande Voz de Trombeta, então virá a ressurreição 
dos mortos e a transformação dos corpos em que vivem os escolhidos.
 E depois essa Voz seguirá em frente, essa Voz se seguirá escutando 
no que falou com relação também ao dia de vingança do nosso Deus; e 
essa será uma Mensagem para o reino dos gentios, uma Mensagem de 
juízo divino que virá sobre esta Terra para estremecer a Terra e também 
os céus, para trazer o juízo divino.
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ESTUDO BÍBLICO #117 – DOMINGO, 18 DE JULHO DE 2021
TEMA: JESUSCRISTO, O ALFA E O ÔMEGA

Dr. William Soto Santiago
Segunda-feira, 26 de outubro de 1998 - (Segunda atividade)

Valdivia, Los Rios, Chile

Escritura base:  Apocalipse 1:7-8 e 1:10-11

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 43
Era de Esmirna
Jeffersonville, Ind., 6-12-60
Rev. William M. Branham
 355 - “Ele era ambos: Alfa e Ômega, e naturalmente tudo isso era 
entre os dois, todas as outras letras. Mas ele especificamente disse: 
‘Alfa e Ômega’”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 127
A Obra Mestra
Jeffersonville, Ind., 5-7-64
Rev. William M. Branham
 1135 - “A Palavra se tornou carne, exatamente como Ele prometeu 
em Lucas 17 e Malaquias 4, e demais. Veem? Correto. Apocalipse… 
Toda a verdadeira Vida que estava no caule, na borla e no forro, agora 
está se reunindo na Semente, pronta para a ressurreição, pronta para a 
Colheita. O Alfa se converteu no Ômega. O primeiro se converteu no 
último, e o último é o primeiro. A Semente que entrou, passou por um 
processo e se converteu em Semente outra vez. / O Alfa e o Ômega 
são o mesmo. Ele disse: ‘Eu sou Alfa e o Ômega’. Ele não disse nada 
de entre os dois. ‘Eu sou Alfa e Ômega, o Primeiro e Último. Isso 
é! O primeiro ministério e o último ministério são iguais. A primeira 
Mensagem e a segunda - e a última Mensagem são a mesma coisa”. 

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 46
Era da Igreja de Filadélfia
Jeffersonville, Ind., 10-12-60 
Rev. William M. Branham
 390 - “Ele disse: ‘Eu sou Alfa e Ômega’. Em outras palavras: ‘Eu 
serei supremo no primeiro, e serei supremo no último’. A Luz sai no 
leste e fica no oeste. foi um tempo lúgubre e escuro, mas haverá Luz 
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ao entardecer… Ele revelou sua Suprema Divindade à primeira Igreja, 
Éfeso. Está bem isso? Bom, agora note. Cada uma destas Igrejas vindo 
por aqui, Ele se revelou a Si mesmo na Divindade só em Sua forma 
glorificada; mas nesta última, Ele se torna Z, de novo ao princípio 
original. Vê? O primeiro e o último”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 48
Revelação Capítulo 4 
Jeffersonville, Ind., 31-12-60 
Rev. William M. Branham
 414 - “Há um grande estremecimento entre os escolhidos. Uma 
coisa grande e poderosa está ocorrendo, mas o mundo nada sabe a 
respeito. / E assim mesmo é o Evangelho hoje: Grande! E o Evangelho 
está estremecendo como nunca antes o fez, mas está estremecendo no 
remanente. Isso é correto, preparando-os. / ‘E olhei e eis uma porta 
estava aberta no céu, e a primeira voz que ouvi era a voz como de uma 
trombeta…’ / A Voz era a mesma Voz que andava nos sete castiçais 
de ouro; a mesma Voz, a Voz não mudou. / Agora, depois que Ele lhe 
mostrou todo esse mistério dos sete castiçais de ouro (que tinha as sete 
estrelas, e uma peruca branca posta, e demais, e pés semelhantes ao 
bronze, e olhos como fogo, os símbolos), então ouviu a mesma Voz 
(observem) que falava do Céu”.

LIVRO DAS ERAS
A Revelação do Jesus Cristo - Pág. 10
Rev. William M. Branham
 29. Desde então, o mundo não pôde compreender que há somente 
um Deus com três ofícios ou manifestações. Sabem que há um Deus, 
segundo as Escrituras, mas eles procuram fazer a doutrina fantástica 
de que Deus é como um cacho de uvas: três pessoas com a mesma 
Divindade distribuída igualmente entre todos. Mas aqui em Apocalipse 
diz plenamente que Jesus é “Quem é”, “Quem era”, e “Quem há de vir”. 
Ele é o “Alfa e o Ômega”, que quer dizer que Ele é desde o “A” ao “Z”, 
ou melhor, O TODO. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é a Rosa de Saron, 
o Lírio dos Vales, a Estrela resplandecente da Manhã, o Ramo Justo, 
o Pai, o Filho, e o Espírito Santo. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso. O 
ÚNICO DEUS.
 Primeira de Timóteo 3:16, diz:
 E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade: Deus 
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manifestando e cumprindo as coisas que Ele prometeu para este tempo 
final.
 Isso foi o que o sétimo mensageiro viu, com o espírito e virtude 
do Elias, na visão da Carpa e em outras visões: Ele viu esse Pilar de 
Fogo que o acompanhava, e que tinha acompanhado anteriormente 
os anjos mensageiros das eras da Igreja do passado; ele viu que esse 
Pilar de Fogo que acompanhou cada mensageiro (incluindo a ele), 
passou a outro mensageiro, e estava falando com outra pessoa; e estava 
realizando uma Obra, uma nova Obra, em uma nova era e uma nova 
dispensação. Isso foi o que ele viu.
 Ele viu, como precursor da Segunda Vinda do Senhor, ele viu o 
mesmo que João Batista viu no Jordão quando batizou o Senhor Jesus 
Cristo. Ele viu o Espírito Santo, o Pilar de Fogo, descendo sobre um 
homem: Jesus de Nazaré; e disse: “Este é meu filho amado, no qual me 
agrado morar.
 (…) E o precursor da Segunda Vinda do Senhor Jesus Cristo viu 
a mesma coisa quando viu o Pilar do Fogo, o Espírito Santo, voando 
dele para ir a outro lugar, para falar com outra pessoa, e para ministrar 
através de outra pessoa.

O ANJO REGISTRADOR 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 8 de setembro de 1991
(Segunda atividade)
Lima, Peru
 E o Livro da Vida do Cordeiro é o Livro que estava selado com 
sete selos no Céu, o qual o Senhor Jesus Cristo tomou, abriu no Céu, 
o trouxe para a Terra e o entregou a um profeta, ao último dos Seus 
profetas.
 Portanto, ele então tem o trabalho de chamar do Livro da Vida todos 
os que têm seus nomes no Livro da Vida do Cordeiro. E não somente 
para esta etapa final onde os chama com a Mensagem de Grande Voz 
de Trombeta, mas também para a distribuição dos galardões.
 Seu ministério continuará para a ressurreição, para o rapto, para a 
distribuição dos galardões, para o glorioso Reino Milenial e para toda 
a eternidade, ao lado do Senhor Jesus Cristo como ministrador, como o 
Anjo Registrador do Senhor Jesus Cristo.
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dos nossos corpos, para o corpo novo, nos dando a fé para sermos 
transformados, a fé da terceira dispensação, com a pregação do 
Evangelho do Reino apresentando a Vinda do Pilar de Fogo, do Anjo 
do Pacto, do Senhor Jesus Cristo como Leão da tribo de Judá, como Rei 
dos reis e Senhor dos senhores, no fim do tempo, no qual nós estamos 
vivendo; Sua Vinda neste tempo, a Vinda do Pilar de Fogo a nós, ao 
Seu povo dentre os gentios, como Leão da tribo de Judá, como Rei dos 
reis e Senhor dos senhores, manifestando-se e realizando  Sua Obra de 
Reclamação.

QUE VÊ VOCÊ?
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 3 de novembro de 1991
Cayey, Porto Rico
 Esse Pilar de Fogo se velou em cada um dos mensageiros. São 
Paulo sabendo que estava manifestado nele, disse: “Já não vivo eu, 
vive Cristo em mim”.
 O Pilar de Fogo, o Senhor Jesus Cristo em São Paulo, e depois em 
cada um de outros mensageiros. E depois, no final, o Senhor diz em 
Apocalipse 22, versículo 16: “Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos 
testificar estas coisas nas Igrejas”.
 E Apocalipse 22, versículo 6, diz: “... e o Senhor, o Deus dos 
espíritos dos profetas, enviou o seu anjo, para mostrar aos seus servos 
as coisas que em breve hão de acontecer.”
 É o último véu de carne, o último profeta mensageiro, onde o Pilar 
de Fogo, o Senhor Jesus Cristo, se manifesta para cumprir as promessas 
do fim do tempo, e para colocar essa Bênção da Primogenitura em 
Seu Anjo Mensageiro e nos escolhidos desse tempo, na Era da Pedra 
Angular, na Dispensação do Reino; para que assim toda Bênção da 
Primogenitura seja materializada, seja cumprida; e todos recebamos 
as bênçãos de Deus prometidas para o fim do tempo na Primogenitura, 
que nos correspondeu conforme o Programa Divino.
 “O QUE VÊ VOCÊ?”.
 Eu vejo o Pilar de Fogo que se moveu no meio do povo hebreu, e 
depois se moveu no meio do povo gentio: nas sete eras da Igreja gentia, 
passando de era em era.
 Eu vejo em nossa era: a Era da Pedra Angular, e em nossa 
dispensação: a Dispensação do Reino, eu vejo o Pilar de Fogo se 
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se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, 
pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória.
 30. Isto é o que diz a Bíblia. Aqui não diz nada de uma primeira, 
segunda ou terceira pessoa. Diz que Deus foi manifestado em carne. 
Um Deus. Aquele ‘DEUS’ foi manifestado em carne. Isso deveria pôr 
fim ao assunto. Deus veio em forma humana. Isso não o tornou OUTRO 
DEUS. ELE ERA DEUS, O MESMO DEUS. Foi uma revelação então, 
e é uma revelação hoje: um Deus.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 71
Conflito: Deus quanto oposto a Satanás 
Clarksville, Ind., 31-5-62 
Rev. William M. Branham
 611 - “A Noiva tem que ser unida - unida juntamente pela Palavra. 
‘Minhas ovelhas ouvem Minha Voz’, e esta é Sua Voz em Palavra 
impressa. Correto. Unida pela Palavra, ela a si mesmo se prepara, não 
com o credo regular. Como Ester, quando Ester ia ser escolhida para 
parar diante do rei ela não adornou a si mesma com todas as coisas, mas 
ela adornou a si mesma com um espírito doce e manso. Isso é com o 
que a Noiva está adornando a si mesma, com todos os frutos do Espírito 
seguindo-a. O que obteve ela? Reunindo-se no companheirismo da 
Palavra”. 

LIVRO DAS ERAS
A Visão de Patmos – Pág. 44
Rev. William M. Branham
 23. Aqui está: O Primeiro e o Último, o Alfa e o Ômega, isso é o 
Todo. O único e verdadeiro Deus. A Voz e Palavra de Deus. Realidade 
e verdade estão à mão. Que coisa é estar no Espírito! Ai! Estar na 
presença de Deus e ouvir d’Ele… “Escreve em um livro o que vê, e 
envia-o às sete Igrejas”. A Voz que falou Sua Palavra no Jardim do 
Éden e sobre o Monte Sinai, a qual também foi ouvida na glória excelsa 
do Monte da Transfiguração, uma vez mais estava soando; e esta vez às 
sete Igrejas com uma revelação completa e final de Jesus Cristo.
 24. “João, escreve as visões. Faz um registro delas para as eras que 
virão, porque são as profecias verdadeiras, as quais acontecerão. as 
escreva e as mande, declarando”.
 25. João reconheceu essa Voz. Oh, você reconhecerá essa Voz 
quando Ele chamar, se você for um dos Seus!
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 166
Ouvi mas agora vejo
Shreveport, A., 27-11-65 
Rev. William M. Branham
 1479 - “Agora, nós escutamos que nos últimos dias o Filho do 
Homem viria entre Seu povoe que se revelaria a Si mesmo às pessoas, 
do mesmo modo em que o fez antes da destruição de Sodoma. O Filho 
do Homem, o que fez? Ele conhecia os segredos que estavam no coração 
de Sara. Também deu a promessa a Abraão. Abraão tinha escutado a 
Voz de Deus, e talvez o tinha visto de muitas maneiras distintas (eu não 
sei como Ele falava, se foi por sonhos ou por profecias), mas esta vez 
ele o viu. ‘Eu tinha ouvido de Ti, mas agora te vejo’. E a igreja escutou 
sobre Deus, leram sobre Ele e o que Ele fez, e as promessas que Ele fez, 
mas agora o vemos com nossos olhos”.

O DAS SETE ESTRELAS EM SUA MÃO DIREITA
Série: A glória sétupla do Senhor
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 24 de fevereiro de 1980
(Serviço de Carpa)
Cayey, Porto Rico
 Temos um Deus Todo-Poderoso, o que foi Deus no passado, mas 
que é Deus no presente também, e que será Deus no futuro, porque é 
Deus eterno.
 Não olhamos a Obra que Deus fez no passado para dizer: “Deus 
foi poderoso no passado”, e olhar a Obra que Deus fará no futuro e 
dizer: “Deus vai fazer tais coisas”. Olhamos o que Deus fez no passado 
e o que fará no futuro, mas não ignoramos o que Deus está fazendo 
no presente; porque do que nos valeria conhecer o que Deus fez no 
passado e o que Deus vai fazer no futuro, e ignorar o que Deus está 
fazendo no presente? Pois o que beneficia aos filhos de Deus é o que 
Deus faz no presente dos filhos de Deus que vivem nesse presente.
 Deus é Deus do presente; portanto, Deus está em nosso presente 
fazendo a Obra e manifestando o poder que Ele prometeu que 
manifestaria. E todos os filhos de Deus que desejam ver o poder de 
Deus manifestado, poderão vê-lo manifestado através da Estrela da 
Manhã; porque isso é o último que resta no Plano de Deus para Ele 
manifestar todo Seu poder em toda Sua plenitude.
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 Que Deus então nos abençoe com a manifestação da plenitude do 
Seu poder na Estrela da Manhã, estrela do Leste.

O UNGIDO DE DEUS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 18 de agosto de 1991
Cayey, Porto Rico
 Em breve veremos o Pilar de Fogo realizando a Obra que Ele 
assinalou como a Terceira Etapa manifestada em toda sua plenitude, 
para a Noiva (a Esposa do Cordeiro), para a igreja (as virgens fátuas) e 
para os perdidos (que já não têm oportunidade). E essa será a Obra do 
Pilar de Fogo, a Obra do Senhor Jesus Cristo, a Obra do Espírito Santo 
em Sua manifestação final, velado em carne humana no fim do tempo.
 Ele não faz nada a não ser que seja por um homem ungido com 
o Pilar de Fogo. E identificamos na Escritura e pela Escritura quem 
seria o homem ungido para o fim do tempo com o Pilar de Fogo, para 
chamar o Pilar de Fogo, chamar por meio desse homem, com Grande 
Voz de Trombeta, todos os escolhidos, juntá-los, e depois produzir a 
ressurreição dos Santos em Cristo e depois a transformação de nós os 
que vivemos.
 Estas promessas, todas, estarão sendo cumpridas pelo Pilar de 
Fogo, que é o Senhor Jesus Cristo em Espírito manifestado em Seu 
Anjo Mensageiro. E assim se realizará todo o Programa Divino que 
foi anunciado para o fim do tempo, assim se realizará essa etapa final 
conhecida como a Terceira Etapa, em toda sua plenitude manifestada, 
a qual foi prometida para ser manifestada em toda sua plenitude, e ser 
usada plenamente, sem limitações. E foi dito que seria manifestada, 
que seria usada, quando o aperto chegasse aos escolhidos.
 Assim que, filhos de Deus, escolhidos de Deus: não tenham medo 
dos apertos ou aperto que virá sobre os escolhidos; porque conosco está 
o Pilar de Fogo manifestando-se no meio dos escolhidos, no ministério 
final do Anjo do Senhor Jesus Cristo, para ser manifestada essa etapa, 
esse poder do Pilar de Fogo, ser manifestado em toda sua plenitude a 
favor de todos os filhos de Deus.
 Assim não há por que ter medo dos problemas, dos apertos, porque 
conosco está o Anjo do Pacto com o Nome Eterno de Deus. 
 O  Anjo  do Pacto que apareceu ao Moisés e guiou o povo hebreu 
à terra prometida, está conosco nos guiando para a transformação 
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