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Pedra Angular é nada menos que os Sete Trovões de Apocalipse, 
capítulo 10, revelando a revelação, a manifestação do Senhor 
Jesus Cristo em Sua Segunda Vinda, com Seus Anjos, na Era da 
Pedra Angular. E somente estando na Era da Pedra Angular se 
pode ver e se pode compreender a Segunda Vinda do Senhor, do 
Filho do Homem com Seus Anjos, e pode se escutar e entender a 
Grande Voz de Trombeta ou Trombeta Final, ou Trombeta do Ano 
do Jubileu, ou os Sete Trovões de Apocalipse.
 Essa é a missão do Anjo do Senhor Jesus Cristo: falar a 
Mensagem que corresponde para nosso tempo.
 Os Sete Trovões emitem suas vozes na Segunda Vinda do 
Senhor através do Seu Anjo Mensageiro para todos os escolhidos. 
É o Senhor Jesus Cristo através do Seu Anjo Mensageiro falando 
ao Seu povo e revelando o mistério pelo qual houve silencio no 
Céu por meia hora: revelando o Sétimo Selo, a Segunda Vinda 
do Senhor com Seus Anjos chamando os escolhidos com Grande 
Voz de Trombeta.
 Aí podemos ver a Vinda do Senhor com Seus Anjos e a missão 
do Senhor com Seus Anjos através do Seu Anjo Mensageiro: Vem 
para bênção de todos os escolhidos; vem para chamar e juntar 
todos os escolhidos, e dar a fé para serem transformados e serem 
raptados.
 A fé para a transformação e o rapto é dada a cada um dos 
escolhidos por meio dos Sete Trovões de Apocalipse, capítulo 10, 
que emitem suas vozes aqui na Terra através do Anjo Mensageiro 
do Senhor Jesus Cristo; sua Mensagem é a Mensagem dos Sete 
Trovões de Apocalipse. Esse é seu ministério, essa é sua missão 
aqui na Terra, para o Senhor Jesus Cristo produzir a ressurreição 
dos mortos e a transformação dos vivos.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 156
Eventos esclarecidos por profecia 
Jeffersonville, Ind., 1-8-65
Rev. William M. Branham
 1399 - “Deus faz Sua própria escolha por predestinação, 
escolhe os profetas para cada era. Notem isso. Ele determina a 
natureza desse profeta para se ajustar a essa era. (Veem?) Ele ajusta 
seu estilo, tudo o que faz. Ele o ajusta para ser educado ou não 
educado. Ele ajusta os dons, a maneira que ele pregará, os dons 
que terá. E a Mensagem para essa certa era, Deus predestinou essa 
certa coisa para acontecer, e não há outra coisa que possa tomar 
seu lugar. Não importa o que é, quantas conquistas feitas pelo 
homem, nada pode tomar seu lugar. Ele predestinou o homem, 
talvez um homem ignorante. Ele pôde tê-lo predestinado como 
outro tipo de homem. Qualquer coisa que ele for, Ele dá sua aula, 
seu dom, dá sua natureza, seu estilo, e o que seja que for, como 
ele se expressa, e tudo o que faz. Ele faz que o homem da hora 
tome o povo da hora. Correto. Ele o faz”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 168
O Rapto
Yuma, Ariz., 4-12-65
Rev. William M. Branham
 1502 - “Recorde, a quem vem a Palavra do Senhor? Aos 
profetas. Não aos teólogos, mas aos profetas. Ele é um refletor da 
Palavra de Deus. Ele não pode dizer nada quanto aos seus próprios 
pensamentos; somente pode falar o que Deus revela. Ainda lá com 
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o profeta Balaão quando estava tratando de vender seus direitos 
como profeta, ele disse: ‘Como pode um profeta dizer algo além 
do que Deus põe em sua boca?’ É algo que Deus faz e não se pode 
dizer mais nada. E a pessoa assim é nascida, mas ninguém julga 
um profeta porque ele é absolutamente a Palavra de Deus. Ele é a 
Palavra em seu devido tempo, Deus refletindo-se”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 169
Coisas que têm que ser, Pág. 9 
Rialto, Calif., 5-12-65 
Rev. William M. Branham
 1513 - “Um profeta é um refletor de Deus. Ele é feito para que 
ele não possa falar suas próprias palavras, têm que ser as Palavras 
de Deus as que ele fala. Ele é exatamente como um refletor. E ele 
é o porta-voz de Deus”. 

OS FILHOS DE DEUS NA CASA DE DEUS 
Dr. William Soto Santiago 
Sábado, 26 de abril de 1997 
São Lucas Sacatepéquez, Guatemala
 E as pessoas que creram em Cristo como seu Salvador e 
não receberam Seu Espírito Santo no momento da manifestação 
plena de Deus, onde os mortos em Cristo ressuscitarão e nós 
seremos transformados, onde a adoção dos filhos de Deus, que 
é a transformação dos nossos corpos, a redenção dos nossos 
corpos, será efetuada…; todos os que pertenceram a alguma 
parte do Tabernáculo de Deus, estarão escutando a Voz de Deus, 
a Voz de Jesus Cristo, em Sua manifestação final desde o Lugar 
Santíssimo.
 E aí escutarão o remanescente das diferentes eras, os quais, 
mesmo que sua era terminou e já está morta, ainda continuam 
sendo pessoas crentes na Mensagem de uma era passada, portanto 
são remanescentes dessas eras passadas. E ao não estar vigente 
sua era, então eles estarão no Átrio escutando a Voz que sai do 
Lugar Santíssimo para todas as pessoas.

- 3 -

COLUNA NO TEMPLO DE DEUS 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 30 de outubro de 1994 
Santa Cruz, Bolívia
 Vejam vocês tudo o que estava buscando Tiago e João, e 
a mãe de Tiago e João. Mas se recebessem nesse tempo essa 
bênção, eles iriam fazer algo fora de tempo; porque estariam 
recebendo o ministério de Moisés e de Elias; ministério onde 
estão representados os vivos em Cristo que serão transformados: 
estão representados em Elias, e em Moisés estão representados 
os mortos em Cristo que serão ressuscitados. E ainda o Corpo 
Místico de Cristo não se completou; nem sequer tinha começado, 
pois começou no Dia de Pentecostes.
 Assim podemos ver que Deus não faz coisas antes de tempo, 
nem concede a ninguém nada antes de tempo; somente Ele reflete 
as coisas que vai fazer, as reflete, mas não as cumpre até que 
chega o tempo. 
 Eles foram os “Filhos do trovão”, ou seja, Jesus lhes pôs por 
nome “Filhos do trovão”1. Por quê? Porque o ministério que eles 
buscavam era o ministério de Moisés e Elias, era o ministério do 
Trovão de Deus, da Voz de Deus para o fim do tempo, a Voz que 
sai do Trono de Deus, a Voz dos Sete Trovões de Apocalipse, 
capítulo 10.

O ANJO DE JESUS E SUA MISSÃO NA TERRA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 1 de janeiro de 1989
Cayey, Porto Rico
 Nas sete eras da Igreja gentia houve sete Trovões, porque um 
Trovão é a Voz de Deus falando; e nas sete eras da Igreja gentia 
houve sete Trovões falando através de cada um dos mensageiros, 
anjos mensageiros das sete eras ou sete etapas da Igreja gentia.
 E assim como em cada um dos mensageiros Deus trovejou, 
falou; na Era da Pedra Angular Deus fala em forma consecutiva. 
E esta forma de Deus falar em forma consecutiva na Era da 
1  São Marcos 3:17
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