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JESUS RESSUSCITADO,
COMO DISSE A ESCRITURA 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 5 de abril de 2015
Cali, Colômbia
 A fé para a transformação e o rapto virá como está 
prometido; a fé para o rapto virá por meio da Voz do 
Anjo Forte que desce do Céu em Apocalipse, capítulo 
10, versículo 1 ao 11; e isso é a Vinda de Cristo, o Anjo 
do Pacto, o Espírito Santo, vindo à Sua Igreja no Último 
Dia, e clamando como quando ruge um leão; já não 
como Cordeiro, mas como Leão; para fazer Sua Obra de 
Reclamação e transformar os vivos, depois de ressuscitar 
os mortos crentes em Cristo.
 Cristo clamando como leão e sete trovões emitindo 
suas vozes, isso é a Voz de Cristo falando à Sua Igreja 
consecutivamente, e dando a revelação do Sétimo Selo, 
dando a revelação da Sua Segunda Vinda com Seus Anjos.
	 Isso	foi	o	que	foi	mostrado	no	Monte	da	Transfiguração 
quando Cristo disse que havia alguns que não veriam 
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morte até que vissem o Filho do Homem vindo no Seu 
Reino; e os levou à parte em um monte alto, lá no Monte 
da	 Transfiguração,	 e	 se	 transfigurou	 diante	 deles	 lhes	
mostrando com antecipação o que será Sua Vinda, o que 
será a Vinda do Filho do Homem com Seus Anjos; ou seja, 
que estarão Moisés, Elias e Jesus.
 Isso é o	que	mostra	o	Monte	da	Transfiguração, essa é 
a ordem da Sua Segunda Vinda, esse é o mistério que será 
aberto aos crentes que vão ser transformados no Último 
Dia, e que dará a fé para serem transformados e ir com 
Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.
 Mas essa revelação virá no cumprimento da Visão de 
uma Grande Carpa Catedral que foi mostrada ao reverendo 
William Branham, onde a Terceira Etapa será manifestada.
 A Terceira Etapa trará essa manifestação de Cristo nos 
revelando o mistério da Sua Segunda Vinda, e isso nos 
dará a fé para sermos transformados e levados com Cristo 
à Ceia das Bodas do Cordeiro.
 Assim como a revelação da Primeira Vinda de Cristo 
sendo revelada através da pregação do Evangelho, nos dá a 
fé para receber a salvação e vida eterna; assim também nos 
dá a fé para sermos transformados a revelação da Segunda 
Vinda de Cristo, que será dada a conhecer, revelada, pela 
Voz do Anjo Forte que desce do Céu, por Cristo o Anjo do 
Pacto, o Espírito Santo, nos falando, nos revelando estas 
coisas, no cumprimento da Visão da Carpa, onde a Terceira 
Etapa estará sendo manifestada.
 Ou seja, que a Igreja do Senhor Jesus Cristo começou 
em um aposento alto e terminará em uma Grande Carpa 
Catedral. Tão simples como isso.
 Começou a trajetória da Igreja no Dia de Pentecostes, 
e terminará no	Ano	de	Pentecostes,	o	que	refletiu	o	ano	de	
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Pentecostes.	O	ano	de	Pentecostes	reflete	a	Era	de	Pedra	
Angular, esse é o Aposento Alto da Igreja do Senhor Jesus 
Cristo. Tão simples como isso.
Portanto, estejamos preparados, porque algo vai acontecer 
muito em breve no Programa Divino.

A ATRAÇÃO NO MONTE SIÃO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 16 de outubro de 1988
San Luis Potosí, México
 E nos encontramos como no tempo da entrada triunfal a 
Jerusalém: nos encontramos regozijados no topo do Monte 
Sião, reconhecendo-o em Sua Segunda Vinda com Seus 
Anjos, como o Leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e 
Senhor dos senhores; e reconhecendo Seu Nome, que é o 
Verbo, a Palavra encarnada; reconhecendo esse Nome que 
ninguém entende, a não ser Ele mesmo: REI DOS REIS 
E SENHOR DOS SENHORES, O VERBO DE DEUS: a 
Segunda Vinda do Filho do Homem com Seus Anjos sobre 
o topo do Monte Sião.
 E aí estamos todos nós! Vendo o grande evento divino, 
conforme a promessa divina.
 Não importa o que as demais pessoas abaixo possam 
dizer. Tudo o que disserem contra é porque não estão 
no topo do Monte Sião vendo o que nós estamos vendo. 
Portanto, não nos importa o que digam os que estão abaixo 
na montanha, na parte de baixo, mas o que se estiver 
dizendo no topo, na parte de cima da montanha, do Monte 
Sião.
	 A	Voz	no	topo	do	Monte	da	Transfiguração disse: “A Ele 
ouvirás”. Não disse: “Aos líderes que estão abaixo, vocês 
devem escutar; ao sumo pontífice	que	está abaixo, vocês 
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devem escutar.” Não. Ao que subiu ao topo do Monte da 
Transfiguração.
 Como Moisés, que subiu ao topo do monte Sinai; e a 
ele todo o povo estava chamado para escutá-lo. E Jesus 
subiu	ao	topo	do	Monte	da	Transfiguração, e Deus disse: 
“A Ele ouvirás.”
 E na Segunda Vinda do Filho do Homem com Seus 
Anjos, Ele chama ao topo do Monte de Sião Seu Anjo 
Mensageiro, e aí dá a Mensagem para todo o povo de Deus, 
para todos os escolhidos: A Mensagem da Grande Voz de 
Trombeta; a coloca em sua boca, entrega o Livrinho, e diz:
 “Come-o; amargará teu ventre, mas em tua boca 
será doce como o mel. Come-o; e depois de comê-lo, 
recorda: Não é para	 que	 o	 coma	 e	 fique	 calado.	É para 
que em seguida fale o que comeste, fale essa Palavra que 
te comeste”; porque é o Livro que foi aberto no Céu: o 
Título de Propriedade; é o Título de Propriedade que nos 
dá direito a toda a herança que nós temos.
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