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 Estejamos preparados, estejamos preparados. Se tudo se aguentasse, 
e não pudéssemos ser transformados neste ano, seria somente por uma 
coisa: porque não estamos preparados, e teríamos então que esperar o 
outro ano. Se não estivéssemos preparados o ano que vem, teríamos que 
esperar outro ano mais.
 Mas desejamos que Ele aperfeiçoe Sua Obra em nós, e que este ano 
mesmo, se Ele pode acabar de nos levar a perfeição, ao que nos falta, nós 
gostaríamos que o fizesse. Para quê? Para que então sejamos transformados, 
sejamos transladados, e vamos daqui… Mesmo que fiquemos aqui. 
Entenderam?
 Porque quando formos daqui, não estaremos muito longe: estaremos 
aqui mesmo mas em outra dimensão. Assim que podemos trabalhar mais 
do que trabalhamos, podemos pregar melhor, podemos fazer mais coisas 
das que fizemos. Assim que a Obra seguirá em frente, e será limpa esta 
Terra para então começar o Milênio depois.
 Estas coisas que falamos, vocês já sabem que são um material que foi 
armazenado pelo quarto Elias, mas que agora nós o estamos usando. Foi 
armazenado para nós usarmos. Para quê? Para a Obra deste Novo Templo 
que está sendo construído, e que já estamos na última parte desse Novo 
Templo. Estamos na parte mais importante, a parte de pôr a Pedra Angular 
nesse Templo, esse Templo de Deus.
 Portanto, estamos sendo preparados, todos estamos sendo preparados. 
Deixe-se ser preparado por Deus, para que assim se alegre em grande 
maneira quando Deus cumprir o restante das coisas que faltam para serem 
cumpridas. Estejamos à expectativa.
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Escritura base: São João 2:18-22

LIVRO DAS ERAS
A Era da Filadelfia - Pág. 350
Rev. William M. Branham
 120.  Agora, Ele não somente está dando coroas, mas diz que estes da 
Noiva serão feitos colunas no templo de Deus. Mas o que é o templo de 
Deus? Jesus falou do Seu Corpo como o templo. Na verdade foi o templo 
de Deus. Agora nós somos Seu Corpo. A Igreja verdadeira é o templo de 
Deus por meio do Espírito Santo morando em nós. Agora Ele vai colocar 
o vencedor como uma coluna naquele templo. Mas o que é uma coluna? 
Uma coluna na realidade é parte da fundação porque sustenta o edifício. 
Gloria a Deus! Isto coloca o vencedor junto com os apóstolos e os profetas, 
porque a Palavra diz:
 Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos 
dos santos, e da família de Deus;
	 Edificados	sobre	o	fundamento	dos	apóstolos	e	dos	profetas,	de	que	
Jesus	Cristo	é	a	principal	pedra	da	esquina;
	 No	qual	todo	o	edifício,	bem	ajustado,	cresce	para	templo	santo	no	
Senhor.
	 No	qual	também	vós	juntamente	sois	edificados	para	morada	de	Deus	
em	Espírito.

Efésios 2:19-22
 121. Sim, o versículo 22 diz que somos juntamente edificados com eles. 
Todo o que passou pela PORTA (Jesus), é parte daquele corpo ou templo. 
Agora, quando Deus coloca um homem no templo como uma coluna e o 
faz parte daquela estrutura, o que está fazendo? Está dando a revelação 
da Palavra e de Si mesmo, porque isso é exatamente o que tiveram os 
apóstolos e os profetas (Mateus 16:17). Ali está na Palavra. Ali está firme. 
Ninguém o pode tirar daquele lugar.
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O SÊXTUPLO PROPÓSITO DA VISITA DE GABRIEL A DANIEL
(Publicação	imprensa	LGCCC,	pág.	84)
30 de julho de 1961 [61-0730E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 130.  Quando o Tabernáculo estiver levantado, a ressurreição veio, os 
judeus regressaram, Cristo e Sua Noiva vieram, os judeus, os 144.000, 
são selados, o Milênio tomou lugar, haverá uma unção quando o Lugar 
mais Santo será ungido; o Santo, o mais Santo dos santos, e o mais Santo, 
quando… O Lugar Santíssimo é um santuário onde Deus morava entre 
os querubins. E desta vez Cristo se assentará no Lugar Santíssimo com 
a unção sobre Ele. “E eles não necessitarão sol ali; porque o Cordeiro 
no meio da cidade será a luz”. O sol nunca descerá nessa cidade, como o 
velho tio Jim estava acostumado a dizer. E isso nunca será porque Cristo 
será essa Luz, O UNGIDO. E o Rei virá e tomará Seu Trono por mil anos 
para reinar.

DEUS SUPRIRÁ TUDO O QUE VOS FALTE
Dr. William Soto Santiago
Sábado,	27	de	setembro	de	2014
Valência, Venezuela
 É importante conhecer estas coisas para saber que o lugar de reunião 
para o povo, desenhado por Deus, é o maior projeto que o povo pode 
realizar.
 É importante conhecer estas coisas para assim buscar, para saber que 
construção está prometida no Programa de Deus para ser realizada, no 
qual ou na qual Deus estaria ou estará manifestado no Último Dia.
 Quando Moisés dedicou o templo a Deus, a presença de Deus entrou 
no templo e os sacerdotes não podiam ministrar pela presença de Deus. 
Quando Salomão dedicou o templo a Deus, o mesmo aconteceu: entrou a 
presença de Deus na Nuvem, e os sacerdotes não podiam ministrar pela 
Presença de Deus no templo.
 Entrou no lugar santíssimo e se colocou sobre o propiciatório, no meio 
dos dois querubins de ouro; lugar o qual somente podia entrar o sumo 
sacerdote, e com sangue do sacrifício de expiação no dia dez do sétimo 
mês de cada ano.
 Dois filhos do Arão entraram sem o sangue requerido e com fogo 
estranho, e morreram ali no lugar santíssimo, porque o fogo de Deus saiu 
e os queimou; porque Deus é fogo consumidor; é amor, mas também é 
fogo consumidor.
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 Encontramos que aquele tabernáculo que Moisés construiu, como a 
arca de Noé também, e o templo que o rei Salomão construiu, tipificam 
Cristo e também à Igreja do Senhor Jesus Cristo, e cada crente em Cristo; 
porque assim como Deus é: Pai, Filho e Espírito Santo, o ser humano é: 
alma espírito e corpo; e a Igreja é: Átrio, Lugar Santo e Lugar Santíssimo, 
porque a Igreja é um Templo espiritual para Deus.
 (…) Vejam, o lugar santíssimo estava coberto de ouro por dentro e por 
fora, que representa a Divindade; por isso essa é a Era de Ouro também 
para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E ali estavam os querubins de ouro 
sobre o propiciatório, os quais representam Gabriel e Miguel, e também as 
Duas Oliveiras, pois ali também Salomão construiu duas Oliveiras, dois 
querubins gigantes de madeira de oliveira, e os cobriu de ouro; o qual nos 
fala das duas Oliveiras. E o ouro representa a Divindade, e a madeira de 
oliveira: a humanidade, o ministério de Moisés e Elias. Tão simples assim.

O NOVO TEMPLO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 25 de dezembro de 1977
Serviço	de	Carpa
Cayey, Porto Rico
 Nós sabemos que nosso corpo teofânico, se é visto em movimento, o 
que será visto é uma luz; mas algum dia essa luz será neste corpo manifesta 
e transformará este corpo terreno. Portanto, não tenha medo dessas luzes 
misteriosas: uma delas tem que ser seu corpo da outra dimensão.
 Assim que este é um tempo que estão voltando a aparecer por diferentes 
lugares, e em qualquer momento algo bom vai acontecer conosco.
 Recorde ter sua vida preparada; porque esse é um corpo angelical, esse 
é um corpo celestial, e se você não está preparado, não pode se aproximar 
o suficiente de você para transformá-lo. Vê? Assim estejamos preparados. 
Em qualquer momento, algo vai acontecer.
 Certamente, todos desejaríamos que fosse este ano. Eu sou o 
primeiro que desejo. E se você perguntasse aos nossos amados irmãos 
das dispensações passadas, o que você crê que eles diriam? Se você 
perguntasse aos mensageiros das sete eras, o que você crê que eles diriam? 
“Nós gostaríamos de regressar agora mesmo!” Mas a Escritura diz que 
eles estão esperando por nós, até que cheguemos à perfeição.
 Eu creio que já estamos chegando, eu creio que já nos falta muito 
pouco. E quando chegarmos por completo, cada um como indivíduos, 
então têm que vir os Santos das eras passadas. Isso foi o que o quarto 
Elias disse. Não pode ser de outra maneira. Assim que a parte nossa, nos 
corresponde, a de Deus, corresponde a Deus.
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