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grande da parte de Deus que Ele vai fazer.
 Ele prometeu estar conosco, Ele prometeu que Seu Espírito estará 
conosco e, consequentemente, onde Ele está, aí está a Obra de Deus 
para ser realizada; e dali se estende a outros lugares, a outras nações, a 
outros povos.
 Portanto: “Trabalhem”. É o que diz: “Esforçai-vos e trabalhai”. 
Porque é tempo de estar esforçados trabalhando no Programa Divino. 
E isto é uma parte do Programa Divino fisicamente, mas que por dentro 
tem um elemento espiritual do Programa Divino.
 Portanto, trabalhem de todo seu coração na Obra do Senhor neste 
campo da construção desta Grande Carpa Catedral; e em breve veremos 
o que Deus vai fazer, e será conforme Ele disse que vai ser para este 
tempo final.
 Depois disso verão também terremotos, maremotos, Deus vai 
estremecer os céus e a terra; mas antes, há uma grande bênção para 
todos os crentes em Cristo.
 Que Deus os abençoe; e em frente trabalhando esforçados na Obra 
de Deus, na construção da Grande Carpa Catedral; o qual vemos, desde 
a obtenção dos terrenos, que é um milagre. Obter todos estes terrenos 
foi um milagre, e a construção da Grande Carpa Catedral é outro 
milagre; é a mão de Deus intervindo para que tudo ocorra conforme o 
Programa Divino.
 Estamos todos trabalhando nesse Programa, no projeto mais 
importante de construção do planeta Terra. Não há outro mais 
importante. Como quando Salomão construiu o templo, o maior 
projeto sobre o planeta Terra era a construção do templo, porque é uma 
Casa para Deus.
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ESTUDO BÍBLICO #147
DOMINGO, 31 DE OUTUBRO DE 2021

TEMA:  A BÊNÇÃO DE OBEDECER AO ANJO DE DEUS
Dr. William Soto Santiago

Domingo, 13 de dezembro de 1998
(Segunda atividade) - Cayey, Porto Rico

Escritura base: Êxodo 23:20-23

LIVRO DOS SELOS
A Brecha - Pág. 57
Rev. William M. Branham
 16. Este Livro selado com sete selos é revelado no tempo dos sete 
trovões de Apocalipse 10. Demos leitura ali também para ter um melhor 
entendimento antes de entrar mais profundamente. Agora, isto já é o 
tempo do fim porque diz assim:
 E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem; e 
por cima da sua cabeça estava o arco celeste,...
 17. Agora, se você notar bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque 
até no Antigo Testamento Ele foi chamado o Anjo do Pacto; e Ele agora 
vem diretamente aos judeus porque a Igreja chegou ao seu fim. Bem, 
agora continuando:
 .... e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo;
 18. Recordem o Anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. 
Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A 
Igreja está a ponto de ser raptada, Ele vem por Sua Igreja. Agora fixe 
bem:
 E tinha na sua mão um livrinho aberto,... 
 19. Agora, aqui estava fechado e selado, mas agora está aberto. Já 
foi aberto desde que foi selado. Entraremos nisso de noite. Mas agora o 
livro está aberto.

LIVRO DOS SELOS
O Sexto Selo - Pág. 352
Rev. William M. Branham
 107. E acontecerá que no tempo quando o anticristo vier em sua 
plenitude, Deus também virá em Sua plenitude para nos redimir. 
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LIVRO DOS SELOS
O Sexto Selo - Pág. 368
Rev. William M. Branham
 188. E isso não é somente neste país, mas por todo mundo. Tudo 
está contaminado, o mundo, toda a natureza. Deus tenha misericórdia! 
O mundo inteiro está com dores de parto. O mundo está fazendo o 
esforço, está em angústias, como disse Isaías. Mas por quê? É que 
está tratando de dar à luz a um mundo novo para o Milênio, onde não 
existirá o pecado; está tratando de dar à luz a um mundo novo para um 
povo novo que não pecará nem o corromperá. Correto. Tudo está em 
angústias.
 189. Por isso nós também estamos em angústias. A Noiva está em 
angústia para dar à luz a Cristo Jesus. Tudo está em angústia gemendo, 
porque algo está a ponto de acontecer. E este Sexto Selo dá lugar a 
todo isso. Oh, irmão! Será um tempo quando acontecerão todos os 
terremotos, as estrelas cairão do céu, haverá erupções vulcânicas, e 
nisso a Terra se renovará. A lava vulcânica brotará do centro da Terra e 
então regará por todos lados enquanto a Terra gira.
 190. E asseguro isto: Um amanhecer destes, quando Jesus e Sua 
Noiva vierem de novo à Terra, encontrarão um Paraíso de Deus, tão 
perfeito. Os guerreiros da batalha da fé caminharão por tudo isso junto 
com seus amigos e seus seres queridos; se ouvirão por todos lados os 
doces cânticos das hostes celestiais. Então Ele dirá: “Oh, bem, bom 
servo e fiel! Entrem pois no regozijo do seu Senhor que foi preparado 
para ti, de lá, antes que Eva, pelo pecado, colocasse a perder este 
assunto”. Amém.

DEUS SE REFLETINDO
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 25 de dezembro de 1992
Cayey, Porto Rico
 Agora, no céu Deus mostra as coisas que depois Ele fará na Terra.
 Encontramos, também, que os sete anjos mensageiros regressarão 
com os escolhidos das eras às quais eles foram seus mensageiros; eles 
regressarão na ressurreição dos mortos em Cristo, regressarão neste 
tempo final, e se unirão ao Anjo Mensageiro que foi muito diferente do 
sétimo anjo mensageiro; e eles estarão aqui na Terra, em uma grande 
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a humanidade, que chegou o tempo para o juízo divino cair sobre a 
raça humana, o qual vai se desatar no tempo da grande tribulação; mas 
antes, a Visão da Grande Carpa Catedral será um sinal importante para 
toda a humanidade.
 Consequentemente, estaremos vivendo como nos dias de Noé, 
onde houve um sinal físico: a arca de Noé; para o Último Dia haverá 
um sinal físico onde a manifestação de Deus vai ser em toda Sua 
plenitude, e assim será uma Grande Carpa Catedral, a qual Deus 
mostrou ao reverendo William Branham.
 Portanto, a Igreja do Senhor Jesus Cristo nesta etapa final da Pedra 
Angular, a qual subirá…, assim como subiu de uma era a outra, e subiu 
nas três etapas anteriores: subiu da era luterana à era wesleyana, e da 
era wesleyana subiu à era pentecostal, depois da era pentecostal sobe à 
Era da Pedra Angular; era para a restauração de todas as coisas; para a 
restauração, sobre tudo, dos filhos e filhas de Deus à vida eterna física, 
para obter a adoção, que será a redenção do corpo, a transformação dos 
vivos, para ter corpos eternos, imortais e glorificados, e a ressurreição 
dos mortos em Cristo em corpos eternos, imortais, jovens e glorificados, 
como o corpo glorificado do nosso Senhor Jesus Cristo nosso Salvador.
 Portanto, em frente com a meta de Cristo e da Sua Igreja, a meta 
de A Grande Carpa Catedral. E que Deus abençoe vossa meta dessa 
Grande Carpa Catedral.
 Ministros e esposas e colaboradores: que Deus os abençoe e os use 
grandemente em Sua Obra correspondente a este tempo final; e que 
em breve se torne uma realidade a Visão da Carpa; e que ao seu devido 
tempo se cumpra, no cumprimento da Visão da Carpa, se cumpra o que 
foi mostrado ao reverendo William Branham: a Terceira Etapa, que 
será a manifestação de Cristo em Espírito Santo no meio da Sua Igreja, 
trazendo o avivamento final à Sua Igreja.

SAUDAÇÃO DE ANIVERSÁRIO
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 14 de junho de 2013
Cayey, Porto Rico
 Há uma bênção grande neste projeto; e muitas profecias 
correspondentes ao tempo final vão ter cumprimento, as vamos ver; 
este lugar vai ser usado, conforme o Programa Divino, para algo 
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no Último dia, onde dará a fé para serem transformados e levados com 
Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.
 Portanto, a meta da Igreja do Senhor Jesus Cristo será chegar 
ao cumprimento dessa Visão da Carpa, onde receberá a fé para ser 
transformado cada crente em Cristo do Último Dia. Não importa no 
país onde se encontre, até lá chegará via satélite ou internet, ou de 
diferentes formas, como gravações, e também sairá através de livros 
e também através da imprensa e, consequentemente, esse será o 
avivamento do Último Dia para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que 
será produzido pela Voz de Cristo, o Anjo do Pacto, clamando como 
quando um leão ruge e sete trovões emitindo suas vozes, conforme 
Apocalipse, capítulo 10; porque são os Sete Trovões de Apocalipse, 
que é a Voz de Cristo, que dará o avivamento final à Sua Igreja, e 
dará, consequentemente, a fé de rapto, a fé para serem transformados e 
raptados.
 Pelo qual, a Igreja do Senhor Jesus Cristo no Último dia estará 
trabalhando no Programa Divino para a construção dessa Grande 
Carpa Catedral que o reverendo William Branham viu; porque aí será 
a manifestação de Cristo em Espírito Santo no Último Dia, e dando o 
avivamento final à Sua Igreja, e dando a fé para serem transformados 
e raptados. Não importa onde as pessoas se encontrem, tudo será 
transmitido daí para outras nações.
 Portanto, o importante é que todos estejam bem unidos trabalhando 
no Programa Divino que foi prometido para ser realizado por Cristo 
em uma Grande Carpa Catedral; para o qual a Igreja do Senhor 
Jesus Cristo, na etapa da Era da Pedra Angular, estará trabalhando no 
projeto da construção dessa Grande Carpa Catedral que foi mostrada 
ao reverendo William Branham. E Cristo estará respaldando essa 
promessa para o cumprimento dessa Visão da Grande Carpa Catedral.
 E depois todos os que terão trabalhado nesse projeto poderão dizer: 
“Eu tenho uma partezinha nesse projeto. Eu tenho uma partezinha 
nesse Programa Divino que foi prometido para ser realizado no Último 
Dia”, como os que trabalharam na construção da arca de Noé, podiam 
dizer: “Eu tenho uma partezinha na construção da arca de Noé”.
 Portanto, assim como foi um grande sinal e final para os pré-
diluvianos, de que tinha chegado o tempo em que um juízo divino 
cairia sobre a Terra com um dilúvio, também será um grande sinal para 
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reunião que se efetuará no fim do tempo.
 Por essa causa ao sétimo anjo mensageiro foi mostrado inúmeros 
eventos que se realizarão no fim do tempo, onde a glória de Deus estará 
manifestada e onde a Coluna de Fogo estará efetuando inúmeras coisas 
maiores.
 E foi dito… - ou melhor, ele disse: “Eu vi… A Coluna de Fogo que 
sempre me acompanha, eu vi que se foi de mim, e foi falar com outra 
pessoa”. E diz que depois ele foi a esse lugar onde estava a Coluna 
de Fogo falando com outra pessoa, e ele diz: “E eu o que vi e escutei 
ali, tenho que levar isso comigo ao túmulo; porque foi dito: ‘Esta é 
a Terceira Etapa, e você não dirá a ninguém’”, como havia dito em 
outras ocasiões às pessoas de outras etapas anteriores do Programa 
Divino.
 Por revelar as duas etapas anteriores ele teve muitos problemas, e 
a Obra de Deus teve muitos problemas; mas ele diz que o Anjo disse: 
“Eu te encontrarei ali, e você não dirá a ninguém o que é esta Terceira 
Etapa; não dirá a ninguém o que viu e escutaste aí”.
 Também foi dito: “Recorda o nome que você buscava quando pela 
primeira vez viu a visão, quando conheceu a sobre isto?”. Todas estas 
coisas estão unidas, porque o Nome Eterno de Deus estará aí.
 Agora, Ele estará realizando uma Obra muito grande e muito 
importante a favor de todos os filhos de Deus, começando com os 
primogênitos de Deus; e depois continuará com o restante dos filhos 
de Deus e com o povo hebreu.

VIGÍLIA: SONHOS E VISÕES
DO REVERENDO WILLIAM MARRION BRANHAM
Dr. William Soto Santiago 
Terça-feira, 24 de dezembro de 1991 (Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico
 E aqui, estas visões e sonhos que Deus deu ao nosso irmão Branham, 
e nos quais o mesmo irmão Branham em algumas ocasiões talvez 
pensou que se cumpririam nele, sob o ministério dele, operando nele 
mesmo, são visões e sonhos que se cumpririam (se não se cumpriram 
nele), se cumprirão mais adiante no mesmo ministério de Elias, mas 
em sua quinta manifestação; porque entre o ministério do quarto Elias, 
e o quinto Elias e segundo Moisés, não há um ministério intermédio; é 
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o ministério de Cristo com Seus Anjos, ou seja o ministério de Cristo 
com o espírito e virtude de Moisés e de Elias, o qual passa a Elias em 
sua quinta manifestação.
 Assim que toda coisa que não se cumpriu sob o ministério do 
nosso irmão Branham, se cumprirá sob o ministério do Senhor com 
Seus Anjos neste tempo final.
 (…) … vamos ver aqui… Porque é que a 26 diz [Citações]:
 216 - “Assim parece que talvez eu continuarei em frente até que 
talvez a Carpa comece, ou o que for que ELE ESCOLHEU PARA 
INICIAR A DECLARAR SEU NOME EM UMA MANEIRA NOVA”.
 Em uma maneira nova, porque em cada dispensação Deus declara 
Seu Nome na maneira correspondente para essa dispensação.
 E por que não se cumpriu a Visão da Carpa em nosso irmão 
Branham? Porque ele estava na segunda dispensação e estas são 
promessas que correspondem para a terceira dispensação, no final, 
para certo momento; não para o momento em que as pessoas quiserem, 
mas para o momento em que Deus tem assinalado.
 E sob esse mistério da Visão da Carpa há inúmeras de coisas que 
somente devem ser conhecidas pelo instrumento que Deus vá usar para 
esse momento, para que não haja imitações; porque por muitas pessoas 
conhecerem as etapas que se manifestaram em nosso irmão Branham, 
e ele revela-las e dar a conhecer a mecânica, surgiram imitadores, que 
causaram muito dano ao ministério do nosso irmão Branham.
 E mesmo que não perdesse o ministério, ele perdeu muitas bênçãos 
e o povo também, porque então puseram sua vista em outras pessoas 
que surgiram; talvez boas pessoas também, querendo ajudar, mas não 
ajudaram, mas que fizeram mal.
 E a culpa… Vamos dizer: e a responsabilidade disto, o Anjo a 
colocou em nosso irmão Branham, pois disse1: “O que eu te disse que 
não fizesse, isso foi o que você fez!” E o que foi o que fez? Se pôs a 
explicar essas etapas, essas duas etapas anteriores, e surgiram muitas 
pessoas fazendo o mesmo que fez o irmão Branham.
 Mas para esta Terceira Etapa, no cumprimento pleno da Visão da 
Carpa, diz que não haverá imitadores. Isso mostra que onde não se 
cuidou o mensageiro onde se manifestaram as duas etapas anteriores, 
aí se cuidará o mensageiro onde se manifestará essa Terceira Etapa em 
toda sua plenitude.
1  Citações, pág 12, par. 97
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 O precursor da Vinda do Senhor foi um mensageiro de uma era, 
e precursor em uma brecha entre a sétima era e a oitava era; mas o 
mensageiro onde se cumprirá em toda sua plenitude a Visão da Carpa 
e todas essas visões, e toda essa Obra que Ele prometeu, a qual não se 
cumpriu em nosso irmão Branham, será um mensageiro dispensacional, 
com uma Mensagem dispensacional, com o qual revelará em uma 
forma nova o Nome do Senhor, que é o Nome Novo do Senhor, que 
Ele diz2: “E escreverei sobre ele o Nome do meu Deus, e o Nome da 
Cidade do meu Deus, e meu Nome Novo”.
 Esse é o Nome que Ele revelará em uma forma nova, porque o 
estará dando a conhecer em uma dispensação nova também.

QUE DEUS ABENÇOE NOSSAS METAS PARA
A GRANDE CARPA CATEDRAL
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 19 de julho de 2014
(Via Telefónica desde o Cayey, Porto Rico, a São Paulo, Brasil)
 É nessa etapa da Pedra Angular onde a Coluna de Fogo voará a uma 
Grande Carpa Catedral que terá essa etapa ou era, e onde haverá um 
quarto pequeno de madeira, onde estará a presença da Coluna de Fogo, 
que é Cristo em Espírito Santo, onde estará o Anjo que acompanhava o 
reverendo William Branham, e onde foi o reverendo William Branham.
 Ele esteve ali vendo tudo o que acontecia, e também escutou, 
escutou um nome, o qual depois ele buscava para ver qual era esse 
nome. Mas não foi permitido falar sobre o que ele viu ali e sobre o 
nome que ele procurava depois de havê-lo visto e escutado nesse 
quartinho pequeno. Ao qual entravam doentes, paralíticos, cegos, e 
demais pessoas doentes, com diferentes problemas; entravam por uma 
porta e saíam por outra porta sãs, e davam o testemunho do que eles 
tinham tido de enfermidade ou problemas de saúde, físicos, e tinham 
sido curados. Mas quando perguntavam: “O que aconteceu ali?” Eles 
não podiam explicá-lo, não sabiam como tinha acontecido, mas que 
antes tinham certa enfermidade ou problema físico, e agora já não o 
tinham.
 O reverendo William Branham disse que o Anjo disse: “Isso será a 
Terceira Etapa, e você não dirá a ninguém”. E a Terceira Etapa é uma 
manifestação plena de Cristo em Espírito Santo no meio da Sua Igreja 
2  Apocalipse 3:12
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