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Jesus Cristo. Por isso já não se necessita o templo ou tabernáculo 
que o profeta Moisés construiu nem o templo que o rei Salomão 
construiu; e muito menos o que Herodes construiu, que nem tinha 
a arca do pacto nem tinha o propiciatório e, consequentemente, 
não tinha a Coluna de Fogo, não tinha a presença de Deus ali. 
Mas a presença de Deus veio ao templo em carne humana; e 
quando veio ao templo em carne humana, chamava-se Jesus.
 E agora, um Novo Templo esteve sendo construído pelo 
Anjo do Senhor, o Anjo do Pacto, Jesus Cristo nosso Salvador; 
esse é o Novo Templo que durante o Reino Milenial terá Deus 
morando em toda Sua plenitude nesse Templo, que é a Igreja de 
Jesus Cristo nosso Salvador.
 Esse é o Templo que permanecerá pelo Milênio e por toda 
a eternidade: um Templo composto por seres humanos. E esse 
Templo será ungido com a plenitude do Espírito Santo neste 
tempo final.
 Esse Templo é (como vimos) a Casa de Deus, o lugar de 
morada de Deus; e Deus vai morar em toda Sua plenitude nesse 
Templo espiritual; e isso será quando Ele adotar Seu Anjo 
e Seus filhos deste tempo final, e a aos crentes que partiram 
para ressuscitá-los em corpos eternos; e então Deus estará em 
Seu Templo (Seu Templo espiritual, Sua Igreja) em toda Sua 
plenitude. E aí teremos a unção desse Templo espiritual e a 
unção do Lugar Santíssimo desse Templo espiritual.
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 36. Agora Deus não permitiu a Davi construir o templo, ele 
não o pôde fazer; mas Deus disse que “da sua semente levantarei 
um quem construirá o Templo, o qual será um Templo eterno, 
e sobre seu filho, o Filho de Davi, será um Reino eterno, o qual 
Ele controlará”. Salomão, o filho de Davi segundo a carne, 
construiu uma casa para o Senhor, um templo; mas quando 
veio a verdadeira Semente de Davi, o Filho de Davi, Ele disse 
que viria um tempo quando não haveria uma pedra sobre outra 
daquele templo; mas Ele tratou de mostrar outro Templo. João 
o Revelador no livro de Apocalipse viu este Tabernáculo, em 
Apocalipse capítulo 21. Ele viu o Novo Templo descendo do 
Céu, disposto como uma esposa ataviada para seu marido. Então 
uma Voz procedia do Templo:
 E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o 
tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e 
eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será 
o seu Deus.
 E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá 
mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor; porque já as 
primeiras coisas são passadas. (Apocalipse 21:3-4)
 37. Então o verdadeiro Filho de Davi, o qual veremos com 
mais detalhe nas mensagens desta semana, virá ao Seu Templo, 
o Templo de Deus, o Tabernáculo verdadeiro, o qual Ele foi 
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construir agora, como disse em João capítulo 14: “Na casa de 
meu Pai há muitas moradas, e eu irei… (O que queria dizer 
com isso? Que já estava preordenado) e eu irei preparar um 
lugar para vós e então voltarei para recebê-los a mim mesmo”. 
E certamente, nós sabemos que isso será na grande era que está 
pela frente; então a verdadeira Semente de Davi, Jesus Cristo, 
tomará o Trono, e ali governará sobre a Igreja como Sua Noiva 
na casa com Ele, e também sobre as doze tribos de Israel por 
toda a eternidade.
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 Portanto, não importa onde se cumpra, o importante é que 
se cumpra. E vai se cumprir no lugar onde foi visto, onde foi 
mostrado por Deus ao reverendo William Branham. E todos 
estaremos braço a braço trabalhando para que se cumpra nesse 
lugar que foi visto.
 Portanto, trabalhemos unidos nesse Programa Divino, para 
que em breve vejamos a materialização dessa Visão e essa 
profecia que corresponde ao tempo da restauração de todas as 
coisas, onde os filhos e filhas de Deus para esse tempo serão 
adotados, serão transformados, o qual será a redenção do corpo.
 Todos em frente trabalhando nesse Programa Divino; e em 
breve Deus tratará com o povo hebreu em seu devido momento; 
mas primeiro corresponde à Igreja do Senhor Jesus Cristo. E 
quando os judeus virem essa manifestação plena de Deus, plena 
do Anjo do Pacto no meio da Sua Igreja, no meio da Seu Igreja-
Noiva, no meio dos Seus escolhidos, eles dirão: “Isto é o que 
nós estamos esperando; e este é quem nós estamos esperando”.
 Primeiro corresponde à Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é 
o Templo espiritual de Cristo, o Novo Templo, onde a glória de 
Deus será manifestada em toda sua plenitude.
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 E agora, do tempo da destruição do templo lá em Jerusalém, 
era o tempo do ano 70 da era cristã ou era comum (como é 
chamada entre os judeus), daí em diante não tiveram templo.
 Agora, no tempo de Zorobabel, antes da destruição por Tito 
Vespasiano, diz que a glória desse templo que seria construído 
por Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, seria maior que a 
primeira glória; e assim aconteceria.
 Assim também, depois que começa a era ou Dispensação da 
Graça, encontramos, olhando para trás, para o tempo em que o 
templo foi destruído, encontramos que lá em Israel os judeus 
não tiveram sacrifício sendo efetuado no templo, porque não há 
templo e, consequentemente, quando Deus olha seus pecados, 
os vê, porque não há um sangue que cubra seus pecados; esse 
foi o problema que Israel teve desde que foi destruído o templo 
lá em Jerusalém.
 E agora, há um Novo Templo, composto, construído com 
seres humanos, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo; e esteve 
sendo construído de etapa em etapa até chegar ao tempo final, 
onde se constrói o Lugar Santíssimo com pedras vivas: seres 
humanos que recebem Cristo como único e suficiente Salvador.
 Quando for construído totalmente, se completar esse 
trabalho, a glória de Deus descerá, a presença de Deus descerá; 
e isso será Deus, o Espírito Santo, o Anjo do Pacto, o Messias, 
Cristo, o Ungido, vindo à Sua Igreja e por Sua Igreja.

PROVADOS NAS ÁGUAS DA PALAVRA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 16 de janeiro do 2000
Cayey, Porto Rico
 E agora, o Novo Templo, vejam qual é: a Igreja do Senhor 
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