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Vinda de Cristo, do Seu Nome Novo; e assim nos dará a fé, a revelação 
para sermos transformados e levados com Cristo à Ceia das Bodas do 
Cordeiro. 
 Estejamos preparados, com nossos olhos espirituais bem, mas que 
bem abertos.

QUANDO VIER O FILHO DO HOMEM,
ACHARÁ FÉ NA TERRA? 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 15 de fevereiro de 2015 
Monterrey, Nuevo León, México
 “QUANDO VIER O FILHO DO HOMEM, ACHARÁ FÉ 
(revelação), NA TERRA?”. Não, mas a receberemos neste tempo 
final por meio da Voz de Cristo como Leão, clamando como quando 
um leão ruge e Sete Trovões emitindo Suas vozes. A Voz dos Sete 
Trovões é a Voz de Cristo, a Mensagem Final de Cristo em forma 
consecutiva na etapa da Era da Pedra Angular. Tão simples assim.
 Aí é onde estará a fé para sermos transformados e raptados, aí é 
onde estará a fé, a revelação da Segunda Vinda de Cristo, para recebê-
lo, para escutar Sua Voz e obter a fé para sermos transformados e 
raptados e levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro. 
 Recordem que Ele vem também como ladrão na noite. O mundo 
está em escuridão; mas Sua Vinda à Sua Igreja, para levar à Ceia das 
Bodas do Cordeiro, será o mistério do Sétimo Selo, o mistério da Sua 
Vinda à Sua Igreja como Rei, como Leão. Recordem que Cristo é o 
Leão, e o leão é o rei de todos os animais. 
 Tudo isto será revelado no cumprimento da Visão da Carpa, onde 
estará se cumprindo, se manifestando, a Terceira Etapa. Essa Terceira 
Etapa nos trará grandes revelações, e sobre tudo a revelação do Filho 
do Homem para o Último Dia.
 O reverendo William Branham disse que o título de Filho de 
Homem é título de profeta, é um profeta; portanto, haverá um mistério 
manifestando-se no Último Dia como Filho do Homem.
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O ENCONTRO DE JACÓ COM O ANJO DO SENHOR
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 9 de março de 1997
(Segunda atividade)
Presidente Prudente, São Paulo, Brasil
 Há pessoas que não sabem as grandes bênçãos de Deus que há 
na Primogenitura, e não apreciam a bênção de Deus, e não sabem 
as bênçãos tão grandes que Deus tem para cada um dos Seus filhos 
primogênitos; e pensam que é um assunto de alguém entrar em uma 
religião. Mas isso não é assim. É se colocar na Palavra de Deus 
correspondente para o tempo em que a pessoa vive, e escutar essa 
Palavra de Deus que traz a Bênção da Primogenitura para o dia em 
que a pessoa está vivendo. Se não recebe essa Palavra, não poderá 
receber as bênçãos de Deus, as bênçãos contidas na Primogenitura. 
 Agora podemos ver que a coisa é mais a sério, mais séria, do que 
imaginávamos; a coisa é mais séria do que imaginávamos, porque 
dessa bênção depende toda a eternidade para cada filho e para cada 
filha de Deus.

A PROFECIA DO ÚLTIMO DIA
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 2 de janeiro de 2015
Cayey, Porto Rico
 Assim como a cada mensageiro de cada era correspondeu dar 
o que da parte de Deus tinha que dar com relação aos Selos que se 
cumpriram em seu tempo, ao Anjo que tem o Sétimo Selo, corresponde 
então revelar… Cada anjo revelava ao mensageiro da sétima era o que 
tinha que revelar. Mas quando correspondeu a revelação do Sétimo 
Selo, aí, mesmo que ele soubesse muito, não foi dada permissão 
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para falar o que deixaria aberto o Sétimo Selo; porque não podia ser 
aberto ao público o Sétimo Selo ainda. Mas vai ser aberto em uma 
Grande Carpa Catedral, sob a Terceira Etapa, da qual fala o reverendo 
William Branham; e aí os Trovões vão estar emitindo suas vozes: 
Cristo como Leão vai estar falando e revelando o mistério do Sétimo 
Selo, o mistério da Segunda Vinda de Cristo, que nos dará a fé para 
sermos transformados e raptados e ir com Cristo à Ceia das Bodas do 
Cordeiro.

OS QUATRO TÍTULOS DE JESUS COMO FILHO
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 6 de fevereiro de 2015
Cayey, Porto Rico
 E estando nós vivendo neste tempo, então temos que saber que 
haverá uma manifestação do Filho do Homem, assim como houve 
dois mil anos atrás em Jesus, e assim como houve alguns anos no 
reverendo William Branham; haverá outra manifestação do Filho do 
Homem e, consequentemente, essa será a que trará a parte culminante 
no Programa Divino do Último Dia, na Igreja do Senhor Jesus Cristo.
 Essa etapa será a que dará cumprimento à Terceira Etapa e, 
consequentemente, à Visão da Carpa. Essa etapa e nessa etapa será na 
qual Deus dará a fé para serem transformados e raptados a todos os 
crentes em Cristo do Último Dia, que estão escritos no Céu, no Livro 
da Vida do Cordeiro, os quais estarão esperando escutar a Voz do Anjo 
Forte que está no Céu (em Apocalipse, capítulo 10), clamando como 
quando um leão ruge, e Sete Trovões emitindo suas vozes.

A VINDA DO FILHO DO HOMEM COMO O RELÂMPAGO
—Introdução—
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 12 de junho de 2015
Cayey, Porto Rico
 Orem muito pela atividade de escola bíblica do próximo domingo, 
primeiro Deus. Queremos estar preparados para a Vinda do Senhor e 
para recebermos a fé para sermos transformados e levados com Cristo 
à Ceia das Bodas do Cordeiro.
 E no tempo do cumprimento da Visão da Carpa, aí estarão sendo 
abertos os mistérios que os Sete Trovões falaram, ou seja, Cristo, o 
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Anjo Forte que desce do Céu, para dar a fé à Sua Igreja para sermos 
transformados e levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.
 Mas estamos tocando estes temas que têm que ver com o que será 
revelado na Visão da Carpa, para que estejamos preparados para essa 
etapa que vem de bênção para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Como 
o relâmpago que sai do oriente e se mostra onde? No ocidente. O 
ocidente é o continente americano, onde o sol se põe.
 
UNIDOS COM O ANJO, TRABALHANDO
NOS PROJETOS DIVINOS
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 14 de fevereiro de 2015
Monterrey, Nuevo León, México
 Consequentemente, haverá um povo, haverá um ministério 
também manifestado através de um instrumento que Ele terá, um 
instrumento que Ele terá no Último Dia, e se cumprirá a Visão da 
Carpa, se cumprirá a Terceira Etapa que Ele manifestará nessa Visão 
da Carpa; e nos dará a fé para sermos transformados e levados com 
Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro. Estará trabalhando, então, cada 
crente unido ao Anjo terreno e ao Anjo celestial. 
 Assim foi de era em era, assim foi no Antigo Pacto e assim é 
também no Novo Pacto. E estamos cobertos com o Sangue, não de 
animaizinhos, mas do Novo Pacto, de Cristo nosso Salvador; e estamos 
unidos com o Anjo trabalhando nos projetos divinos correspondentes 
a este tempo final. Assim como Cristo não fazia nada, exceto aquilo 
que o Pai lhe mostrava; e isso era fazer a Vontade de Deus, fazer o 
que estava prometido que Deus faria através do Messias para aquele 
tempo.
 Deus sempre tem instrumentos para fazer aquilo que Ele disse que 
ia fazer. Sempre o fará usando instrumentos de carne, de sangue e de 
ossos. E o glorioso é e o maravilhoso é que quando isso se cumpre ou 
se vai cumprindo, os que Deus vai usando, vão percebendo que Deus 
é quem os está usando em Seu Programa, em Seus projetos; em Seus 
projetos correspondentes ao tempo final.
 (…) E quando a Visão da Carpa, a qual está ligada completamente 
à Igreja-Noiva do Senhor Jesus Cristo, onde a Terceira Etapa, a etapa 
da Palavra falada criadora vai ser manifestada, também nos dará a fé 
para sermos transformados, nos dará também a revelação da Segunda 
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