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 (…) Agora, nós à meia-noite encontramos que virão as pragas 
sobre o reino dos gentios, sobre este reino terreno, sobre os reinos 
gentios, mas também as bênçãos de Deus virão para o povo hebreu; 
bênçãos com as quais 144.000 hebreus serão chamados, juntados e 
selados em suas testas.
 E no fim do tempo o sinal na Casa de Deus, o Espírito Santo, a 
Coluna de Fogo, o Anjo do Pacto, está para que os juízos de Deus não 
toquem à Igreja do Senhor Jesus Cristo, a Noiva-Esposa do Cordeiro, 
para que assim a Igreja do Senhor Jesus Cristo, os que partiram ou 
morreram no passado, sejam ressuscitados, e os que estamos vivos 
sejamos transformados; e entremos em eternidade com um corpo 
eterno, onde as pragas apocalípticas não poderão chegar a nós.
 Por isso é tão importante o sinal na Casa de Deus, por isso é tão 
importante o Espírito Santo na Casa de Deus, no Templo espiritual do 
Senhor Jesus Cristo.

O NOVO PACTO E SEU SINAL 
Dr. William Soto Santiago 
Quarta-feira, 7 de março de 2001 
Araucária, Paraná, Brasil
 Desde antes da fundação do mundo estávamos predestinados para 
sermos adotados filhos e filhas de Deus; e agora recebemos a adoção 
espiritual ao receber o sinal do Sangue, ao receber a Vida do Sangue, 
que é o Espírito Santo; e assim temos as primícias do Espírito, as 
primícias da redenção.
 Temos a redenção espiritual já realizada em nós, e agora falta a 
Redenção do corpo, que é nossa transformação, para ter um corpo 
glorificado igual ao corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus 
Cristo. Já temos um corpo teofânico, angelical, como o de Jesus 
Cristo; e agora nos falta o corpo físico e glorificado, igual ao corpo 
de Jesus Cristo nosso Salvador.
 Tudo isto está no Programa do Novo Pacto e seu sinal, do Novo 
Pacto e o sinal do Espírito Santo, que é a Vida do Sangue do Novo 
Pacto.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 112
O Sinal
Jeffersonville, Ind., 1-9-63
Rev. William M. Branham
 978 - “E a Igreja neste dia, que recebeu o sinal do batismo do 
Espírito Santo, que o Sangue foi derramado e que o Espírito Santo 
está sobre a Igreja; sem nós, eles não podem ressuscitar, mas estão 
dependendo de nós”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 136
Perguntas e respostas Núm. 2
Jeffersonville, Ind., 23-8-64 
Rev. William M. Branham
 1214 - “Agora, isso não é nenhuma evidência do Espírito Santo 
[falar em línguas]. Veem? Vocês não podem confiar nisso. Não podem 
confiar no fruto do Espírito, porque o primeiro fruto do Espírito é o 
amor. E os cristãos cientistas exercitam mais amor que qualquer um 
que eu conheço, e até negam que Jesus Cristo é Divino. Veem? Há 
só uma evidência do Espírito Santo que conheço, e essa é uma fé 
genuína na Palavra prometida da hora!”

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 47
As Dez Virgens
Jeffersonville, Ind., 11-12-60 
Rev. William M. Branham
 401 - “Eu só entrei, troquei minha passagem, troquei minha rota, 
e fui a outro rumo. Vê? Porque ainda não é a hora. Mas um destes 
dias a Mensagem irá a Israel, e o que se romperá… Deus enviará a 
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eles Moisés e Elias, em Revelação 11, e eles farão sinais e prodígios 
e o sinal do Senhor; enquanto os gentios são terminados”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 50
Trono de Misericórdia e Juízo 
Jeffersonville, Ind. 8-1-61 
Rev. William M. Branham
 436 - “Vocês não veem como é isso? As pessoas hoje, esperam que 
alguma coisa grande vai sacudir em breve o mundo inteiro e tudo. Isso 
não é escritural. Não, senhor. A coisa seguinte em ordem é a ida da 
Igreja. Leia nas eras da Igreja e veja que todas estas outras coisas que 
tomam lugar é durante o tempo da cerimônia de casamento, quando 
a Igreja está em glória. Deus retorna para atrás com maravilhas 
grandes para realizar milagres e coisas internacionais, pelos judeus. 
De maneira nenhuma para a Igreja”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 140
Por que tiveram que ser pastores?
Tucson, Arizona, 21-12-64 
Rev. William M. Branham
 1251 - “Observem! O terceiro sinal que Ele deu não foi relacionado 
com sua ocupação, nem foi relacionado à sua pessoa; seu terceiro 
sinal. Notem, os primeiros dois sinais foram relacionados a ele, a 
si mesmo e à sua ocupação. E eles foram os únicos dois sinais que 
a Bíblia diz que tinham uma voz. O outro sinal não tinha uma voz. 
Mas os dois sinais que foram dados desde sua própria pessoa, e a seu 
povo, tinham vozes. Mas o terceiro sinal, agora notem, foi dado… O 
sinal, o terceiro sinal, foi o sinal de morte: água convertendo-se em 
sangue. Se seu sangue se convertesse em água, então você morreria. 
/ Mas os outros dois tinham vozes de profecia. (Eu espero que vocês 
estejam lendo agora entre linhas o que estou dizendo). Mas os outros 
dois sinais tinham vozes de profecia a Israel referente ao seu futuro. 
(Agora para vocês que estavam acima na montanha recentemente, 
quando a rocha foi lançada para cima). Agora, e indo… Ele ia mudar 
a natureza para fazê-la atuar a favor deles”.
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LIVRO DOS SELOS
O Sexto Selo - Pág. 359
Rev. William M. Branham
 142. Mas Jacó disse: “Não vou te deixar ir se não me abençoares! 
Não pode partir, eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma 
mudança à minha situação”. Esses são os 144.000, os ganhadores de 
dinheiro que foram tão desonestos com as finanças; mas quando eles 
por fim veem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar dele, 
ali estarão Moisés e Elias. Amém! Eles também lutarão com Deus até 
que os 144.000 das doze tribos de Israel sejam chamados e tirados 
fora.
 143. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Quão 
formoso! Estes dois profetas pregarão como João Batista e dirão: “O 
Reino dos Céus está à mão. Israel, ARREPENDA-SE!”. Arrependa-
se do quê? “Arrependa-se dos seus pecados e da sua incredulidade, e 
regressem a Deus”.

O SINAL NA CASA DE DEUS 
Dr. William Soto Santiago 
Sexta-feira, 4 de fevereiro de 1994 
Cayey, Porto Rico
 Agora, estando nós no fim do tempo, temos que estar conscientes 
que assim como na casa de cada pessoa tinham que ter o sinal do 
sangue daquele cordeiro aplicado na verga da porta, assim também 
no Templo espiritual do Senhor Jesus Cristo.
 E também, assim como no tempo em que o povo hebreu foi entrar 
em Jericó, toda pessoa que ia escapar daquele juízo que viria sobre 
Jericó tinha que estar em uma casa, na casa que tinha o sinal do fio ou 
cordão de fio de escarlata: um cordão ou fio ou corda vermelha estava 
sobre uma janela pendurando.
 Encontramos que por essa janela tinham descido os espias que 
Josué tinha enviado, e tinha que estar essa corda ou cordão de fio 
de escarlata por essa janela pendurando, para Josué e os espiões e o 
exército verem que aquela casa tinha um sinal, um sinal que era para 
salvação: seria preservada aquela casa e tudo o que ali estava.
 E neste tempo final, quando o juízo divino virá sobre este planeta 
Terra, o Cordão de Fio de Escarlata estará aplicado e colocado na 
Casa de Deus, no Templo espiritual do Senhor Jesus Cristo.
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