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Porta, que é Cristo, em Sua Segunda Vinda como Leão da tribo de Judá, 
como Rei dos reis e Senhor dos senhores, como Filho de Davi, para reinar 
durante o Milênio e por toda a eternidade.
 Ao abrir essa revelação ao povo, está abrindo a Porta para todos os 
filhos de Deus, a Porta do Reino de Deus; o Reino de Deus que estará 
sobre a Terra em toda sua plenitude durante o glorioso Reino Milenial, mas 
que ao amanhecer do novo Dia dispensacional do Reino, da Dispensação 
do Reino, começa a se mover no cumprimento de todas as coisas que 
correspondem para serem realizadas antes de começar literalmente o 
glorioso Reino Milenial.
 (…) Agora, vejam vocês, a chave de Davi tem a ver com o Reino de 
Davi, com o Trono de Davi, para ser estabelecido na terra de Israel, e Jesus 
Cristo sentar-se sobre o Trono de Davi, a Coluna de Fogo, o qual tem essa 
promessa, e o qual é Herdeiro (como Filho de Davi) a esse Trono de Davi.
 Porque sendo o Filho de Davi, Ele tem o direito a ser Rei sobre Israel. 
Ele tem a chave de Davi. E a chave de Davi tem que ver com o glorioso 
Reino Milenial, tem que ver com o Reino de Deus na Dispensação do 
Reino. E para abrir esse Reino se requer a chave de Davi.
 E para compreender o mistério do Reino de Deus, onde o Trono 
de Davi será restaurado, é necessário que se abra a Porta do Reino de 
Deus, que é Jesus Cristo vindo como o Filho de Davi, como Rei dos reis 
e Senhor dos senhores em Sua Obra de Reclamação. Ele, como Leão da 
tribo de Judá, faz a reclamação de tudo o que Ele redimiu com Seu Sangue 
precioso.
 A Porta do Reino para a Dispensação do Reino é Jesus Cristo, o Anjo 
do Pacto, em Sua Segunda Vinda como Leão da tribo de Judá, como Rei 
dos reis e Senhor dos senhores, como o Filho de Davi.
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Escritura base: Apocalipse 1:12-18

LIVRO DAS ERAS
A Revelação de Jesus Cristo - Pág. 30
Rev. William M. Branham
 109. Agora, quando voltará o Evangelho aos judeus? Quando tiver 
terminada a dispensação dos gentios. O Evangelho está preparado 
para voltar para os judeus. Oh, se tão somente pudesse dizer algo que 
está a ponto de acontecer hoje, neste nosso dia. Esta grande coisa que 
vai acontecer percorrerá até Apocalipse 11; e aquelas duas testemunhas, 
aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o Evangelho de novo aos 
judeus. Estamos preparados. Tudo está em ordem. Igual como os judeus 
trouxeram o Evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão de 
regresso aos judeus, e o Rapto acontecerá.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 464
Rev. William M. Branham
 138. Agora vejamos o primeiro versículo do capitulo 8 de Apocalipse. 
Eu sei que estão cansados, mas tratem de escutar por um tempo mais. 
Pedimos que o Deus do Céu nos ajude, é minha oração. Devemos recordar 
que este Sétimo Selo é o fim do tempo de todas as coisas. Correto. As 
coisas escritas no Livro da Redenção, selado desde antes da fundação do 
mundo com sete selos, tudo termina. É o fim deste mundo agitado, o fim da 
natureza agitada e é o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim das 
Trombetas, das Taças, da Terra; e até é o fim do tempo. O tempo termina, 
assim nos diz a Bíblia em Apocalipse 10:1 7, onde o Anjo disse: “O tempo 
não será mais”. E isso será no dia quando este grande evento acontecer. Ali 
tudo termina.
 139. Ao final deste Sétimo Selo é o fim da era da igreja; é o fim do 
Sétimo Selo, é o fim das Trombetas, é o fim das Taças e até é o fim da 
entrada ao Milênio. Todo isso é contido no Sétimo Selo.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 128
A Festa das Trompetistas
Jeffersonville, Ind., 19-7-64 
Rev. William M. Branham
 1143 - “Sob a Sétima Trombeta é para Israel o mesmo que o Sétimo 
Selo foi para a Igreja”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 129
Festa das Trompetistas
Jeffersonville, Ind., 19-7-64 
Rev. William M. Branham
 1150 - “Agora, depois que esta Igreja (a Noiva), é reunida, Ela é 
arrebatada; e esse mistério do Sétimo Selo…, do Sétimo Selo, o mistério 
de ir. E os judeus são chamados pelo mistério da Sétima Trombeta, o qual 
são dois profetas, Elias e Moisés, e eles regressam”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 129
Festa das Trompetistas
Jeffersonville, Ind., 19-7-64
Rev. William M. Branham
 1152 - “Ele disse em… ‘A Grande Trombeta soaria’. A Grande 
Trombeta! Não Trombetas agora, a festa das trombetas; há dois deles, 
Moisés e Elias, para chamar a Trombeta. Mas, sob ‘a Grande Trombeta’, 
a Vinda do Senhor, para anunciar a volta de José, veem? Para que todas 
as nações se congreguem em Jerusalém. Amém. A pessoa encontra isso 
no livro de Isaías. Acabo de dar a vocês, faz um momento, um desses 
capítulos que lemos; isso está em Isaías 18:1 e 3. E em Isaías 27:12 e 13, 
é onde Ele soa essa ‘Trombeta’, e todas as nações reconhecerão Israel em 
sua terra, a Deus com ela. Depois a Noiva deverá estar com o Noivo, e o 
Noivo com a Noiva; e depois o grande Milênio, depois que todo o mundo 
é destruído por meio do poder atômico. E haverá ‘um céu novo e uma terra 
nova’ que viverá para sempre”.

A IGREJA DO SENHOR JESUS CRISTO NO APOSENTO ALTO 
ESPERANDO A PLENITUDE DO ESPÍRITO SANTO 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 28 de janeiro de 1996 
Cayey, Porto Rico
 E agora, a Segunda Vinda de Cristo onde unicamente poderá ser 
entendida, será no Aposento Alto da Era da Pedra Angular; no Aposento 
Alto, onde o Ano de Pentecoste estará se cumprindo, e onde a Mensagem 
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que sai do Aposento Alto… Assim como saiu a Mensagem do Evangelho 
da Graça dali do aposento alto, pela boca de Pedro (que tinha as chaves do 
Reino dos Céus); sairá a Mensagem do Evangelho do Reino do Aposento 
Alto da Era da Pedra Angular, da boca do Anjo do Senhor Jesus Cristo, 
que terá as chaves do Reino de Deus para a Dispensação do Reino, e abrirá 
as portas da Dispensação do Reino para entrar na Dispensação do Reino 
todos os filhos de Deus, do meio dos gentios e depois também do meio do 
povo hebreu, onde entrarão 144.000 hebreus.

AS CHAVES DO REINO 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 17 de janeiro de 1993
(Segunda atividade) 
Bogotá, Colômbia
 Agora, quando começa uma dispensação, a dispensação anterior tem 
que ir desaparecendo, para dar lugar a uma nova dispensação que trará 
para a raça humana todo o Programa Divino correspondente para essa 
nova dispensação; e as coisas que a humanidade tem serão mudadas ao 
modo da nova dispensação.
 Assim como houve estas mudanças dispensacionais no passado: o povo 
toma a forma de crer, de entender as coisas, de acordo com a dispensação 
em que está.
 A Dispensação do Reino é a dispensação que trará para este mundo (que 
está em agonia de morte, que está em ruína), trará a paz e a prosperidade; 
não ao reino dos gentios, mas ao Reino de Deus. E todos os que entrarem 
nesse Reino receberão essas bênçãos.
 Haverá nações que entrarão nesse Reino: as nações que tiverem sido 
salvas entrarão.
 Encontramos que estas nações serão formadas por crentes; crentes 
os quais receberão o conhecimento da Palavra de Deus. Essas são para 
entrar na eternidade, em seguida ao Milênio; mas para entrar ao Milênio, 
haverá nações que escaparão do juízo divino, ou parte delas, e passarão ao 
glorioso Reino Milenial.
 (…) Pedro abriu essa Porta com essa revelação divina que teve: abriu 
a Cristo em Sua Primeira Vinda para o povo, na Dispensação da Graça, 
nesse novo dia dispensacional que tinha nascido.
 E para a Dispensação do Reino, quando Jesus Cristo revela ao Seu 
Anjo o grande mistério da Sua Vinda como Leão da tribo de Judá, como 
Rei dos reis e Senhor dos senhores, como o Filho do Davi para tomar o 
Reino e estabelecer o glorioso Reino de Deus na Terra: Aí as chaves do 
Reino de Deus são entregues ao Anjo do Senhor Jesus Cristo para abrir a 
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