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os três valentes do Filho de Davi.
 Quais são os três valentes do Filho de Davi? Os três 
valentes do Filho de Davi são os ministérios de Moisés, 
Elias e Jesus.
 Vejam como esses três ministérios valentes, que foram 
manifestados em outro tempo, estarão manifestados 
novamente para trazer a Água que o povo hebreu tomará e 
a Água que também nós tomamos neste tempo final.
 Disse o precursor da Segunda Vinda de Cristo que 
queria que homens valentes parassem ao seu lado para 
trazer essa Água; e vejam, eram os ministérios de Moisés 
e Elias os ministérios valentes que trariam essa Água para 
este tempo final.
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 E temos que ver uma coisa: O azeite que o candelabro 
usava, o azeite que usava o candelabro, era o azeite que 
saía das duas Oliveiras ou as duas olivas, que vertiam 
azeite por dois tubos de ouro; mas cada lâmpada usava 
uma porção.
 De onde saiu a Mensagem de cada mensageiro? 
Chegou a eles, mas recorde, de onde saiu a Mensagem 
de Moisés? Recorde que a coisa está mais alta, e desce a 
uma dispensação que vai passar; mas a Fonte está acima. 
Por isso, mesmo que passe essa dispensação com as coisas 
que foram para essa dispensação, como a Fonte continua 
fluindo, então abre uma nova dispensação. Por isso o que 
chegou a uma dispensação veio de outra dispensação que 
está mais alta, mas que ainda não estava manifestada ao 
público.
 Vamos dizer da seguinte maneira: começa a correr o 
tempo, e aí corre uma dispensação, e nessa dispensação 
correm sete eras; depois disso, sobe um pouco mais e 
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começa uma nova dispensação. Mas isso está aí; o único, é 
que não chegou o tempo; e como não chegou, pois, quando 
corresponde o tempo para uma dispensação — mesmo que 
a outra esteja aí —, não pode se manifestar, porque seu 
tempo não chegou. Somente o que ocorre é um reflexo 
desta aqui, neste momento, que é o presente para essas 
pessoas; porque se vive o presente.
 O futuro somente pode se refletir no presente; e o 
presente é um reflexo do futuro.

UM CLAMOR CELESTIAL
Dr. William Soto Santiago
Terça-feira, 6 de julho de 2010
Quito, Pechincha, Equador
 Vejam, para o tempo de Moisés, a construção do 
tabernáculo foi por meio do trabalho que Moisés e o 
povo realizaram. E também no tempo do rei Salomão, o 
projeto da construção do templo para Deus se realizou por 
meio do rei Salomão e o povo que se uniu a ele para essa 
construção.
 Assim será neste tempo final, onde o povo se unirá 
neste projeto divino, do qual já tem conhecimento que está 
prometido, que está profetizado, e que a presença de Deus 
vai estar se manifestando em toda Sua plenitude.
 E isso será uma Grande Carpa Catedral para Deus se 
manifestar em toda Sua plenitude, e onde estará se falando 
o conteúdo do Livro selado com sete Selos; estarão se 
falando as Trombetas, ou seja, se revelando as Trombetas 
(o que falaram as Trombetas); e também as Taças; e as 
Pragas contidas nessas Taças, e derramadas sobre a Terra.
 Portanto, haverá Palavra de Deus para o povo no 
cumprimento dA Grande Carpa Catedral.
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 Deus vai estremecer este mundo com a Terceira Etapa, 
com Sua presença no meio da Sua Igreja, cumprindo essa 
etapa que está prometida e que se manifestará quando vier 
um aperto para a Igreja -Noiva do Senhor Jesus Cristo. 
 Mas a perseguição completa virá na grande tribulação. 
Portanto, no tempo do aperto virá a manifestação plena 
do Senhor, virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a 
transformação de nós os que vivemos; e em seguida uns 
dias mais: estreando o corpo aqui na Terra; e vamos ver 
que funcionará muito bem esse corpo novo, a tal grau que 
levantaremos voo, como Jesus Cristo quando subiu ao Céu 
e se foi à Casa do Pai celestial.

SAÚDAÇÃO AOS VALENTES DO FILHO DE DAVI
Dr. William Soto Santiago
Quarta-feira, 11 de março de 1998
Encarnaión, Itapúa, Paraguai
 Agora, vejam vocês como três valentes de Davi foram 
à fonte que estava junto à porta da entrada de Belém, 
tomaram água dali e a levaram ao rei Davi no tempo da 
ceifa, ou seja, tempo da colheita. E vejam como no tempo 
da colheita a morte também estava solta ali: os filisteus 
estavam ali em guerra contra o povo hebreu. E agora vejam 
como estes valentes levaram água da fonte de Davi ao rei.
 Agora, vejam como Davi derramará sobre a terra a 
água: tipifica Cristo derramando Seu Sangue sobre a Terra 
ali, na Cruz do Calvário, para redimir cada pessoa que tem 
seu nome escrito no Livro da Vida do Cordeiro.
 E agora, vejam como nesses valentes de Davi estão 
representados todos os valentes de Jesus Cristo das eras 
passadas e também os valentes de Jesus Cristo, do Filho de 
Davi, neste tempo final; e aí também estão representados 
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vai recompensar publicamente. E sairão dando testemunho 
da bênção que receberam: a cura do seu corpo.
 E foi dito: “Isso será a Terceira Etapa.”
 Portanto, o Anjo que o acompanhava, e a Coluna de 
Fogo, vão estar dentro desse quartinho pequeno também. 
Portanto, haverá uma Carpa Catedral onde estará um 
quartinho pequeno e onde estará a presença do Senhor; 
e isso será no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, na 
era que corresponde ao nosso tempo, que é a Era da Pedra 
Angular.
 Não pode ser para a sétima era da Igreja, a sétima era que 
corresponde à era pentecostal, porque essa era já passou, 
o mensageiro dela já terminou seu trabalho. Portanto, vem 
outra etapa no Programa Divino, onde vai se cumprir a 
Terceira Etapa e onde os peixes grandes vão ser pescados.
 Será uma grande manifestação a que Deus tem para 
realizar no cumprimento dessa Visão da Carpa.
 Portanto, haverá pessoas de fé, que estarão crendo 
nessas promessas divinas; e não somente crendo, mas 
trabalhando para torna-las uma realidade, porque “a fé 
sem obras é morta”.2

 Portanto, haverá pessoas que dirão: “Eu creio na Visão 
da Carpa”; mas se não fizerem nada, de nada lhes serve 
dizer que creem.
 Haverá pessoas que dirão: “Eu creio e trabalho para que 
se torne realidade a promessa da Visão da Carpa. Portanto, 
me mostre sua fé por suas obras. O que está fazendo? Que 
eu te mostrarei minha fé pelas obras, o trabalho que estou 
fazendo em prol do cumprimento dessa Visão da Carpa.”
 Assim vai culminar a Igreja do Senhor Jesus Cristo, 
para depois ir com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.

2  São Tiago 2:17
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 E a presença de Deus, a Coluna de Fogo, estará ali; até 
o Anjo que acompanhava o reverendo William Branham 
também vai estar ali. Portanto, o Anjo que acompanhava 
o profeta Moisés e o povo hebreu, o qual libertou da 
escravidão no Egito, vai estar ali. Ou seja, que vai haver 
uma presença e manifestação de anjos divinos, anjos de 
Deus, no cumprimento dA Grande Carpa Catedral. Ali se 
cumprirá a Terceira Etapa, essa grande manifestação da 
parte de Deus.
 Recordem que a Terceira Etapa é parte de duas etapas 
anteriores. Foram mostradas ao reverendo William 
Branham em um lugar onde viu muita água, um lago, e 
onde viu muitos peixes, trutas (que são saborosas), e 
viu peixes pequenos e também ali estavam peixes muito 
grandes.
 Foi dito, o Anjo disse ao reverendo William Branham: 
“Vou te ensinar a pescar.” Recordem que tudo isso, a pesca 
física, é tipo e figura da pesca espiritual: a pesca de almas 
para o Reino de Cristo no mar de nações, povos e línguas.
 E na primeira etapa tinha que atirar o anzol, com a 
linha ou o fio, e depois disso, dar um puxão suave, pouco a 
pouco, e os peixes o seguiriam, peixes pequenos; e depois 
os peixes grandes, ao verem os peixes pequenos seguindo, 
viriam também. Recordem que os peixes grandes, nos rios 
e no mar, buscam os peixes pequenos para comê-los.
 E foi dito: “E quando você vir os peixes pequenos… 
(essa já era a Primeira Etapa, e depois a Segunda Etapa), 
quando vierem os peixes pequenos seguindo a isca de 
peixe, vão vir os peixes grandes. Você vai dar um puxão 
(não muito forte), e então vão vir os peixes grandes ao 
verem os peixes pequenos; porque quando se der o 
puxãozinho, então nadam mais rápido os peixes pequenos 
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para irem pegar a isca de peixe.” E depois, mais adiante, 
então corresponde o maior puxão, porque vai pescar os 
peixes grandes. Quase ninguém vai ao rio ou a um lago 
ou ao mar para pescar peixes pequenos; sempre querem 
pescar peixes grandes.
 E então para a Terceira Etapa era que ia pescar os peixes 
grandes, peixes escolhidos.
 Mas quando correspondeu dar o puxão nessa Segunda 
Etapa, o deu muito forte; e pescou, mas pescou um dos 
peixinhos pequenos; e era tão pequeno que parecia a isca 
de peixe que estava no anzol. E depois se embaraçou todo 
o fio de pescar, e o Anjo, pois já lhe chamou a atenção, e 
diz: “Eu te disse que desse um puxão suave.” E então não 
o fez assim; deu um puxão muito forte, e saiu também 
da água o anzol com o peixinho pequeno (ou seja, saiu 
boiando).
 Tudo isso é tipo e figura da pesca de almas.
 E aí se deteve, e então passou a outra visão. A Terceira 
Etapa aí não foi cumprida.
 É passado a outra visão onde também acontece o 
mesmo: quando está com um sapatinho de bebê, coloca 
o fio (não sei como lhe chamam aqui) para colocá-lo pelo 
buraco do sapatinho, e pega a parte que não entra; e o Anjo 
lhe diz: “O tens errado, o fio.” E então olha o outro lado, 
e então o outro lado tinha algo de metal para que pudesse 
entrar. 
 Tudo isso foi tipo e figura das coisas que aconteceram 
em seu ministério, tentando ensinar coisas sobrenaturais as 
crianças da sétima era, da era pentecostal; e causou muitas 
imitações, muitos imitando-o; e então punham seu olhar 
nessas outras pessoas, em vez de permanecerem olhando 
a manifestação do Espírito Santo através do reverendo 
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William Branham.
 Depois foi elevado a uma dimensão mais alta e foi 
levado a uma Grande Carpa Catedral, e ali viu tudo o que 
estava acontecendo.
 Não era sua, porque estava em operação essa Carpa, 
estavam se realizando atividades e chamamento ao altar; 
pregação e chamamento ao altar e todas estas coisas. E 
viu que era uma Carpa Catedral, e viu muitas pessoas, 
chamamento ao altar; e depois viu que fizeram uma fila de 
oração para orar pelos doentes.
 E viu um quartinho pequeno; e no quartinho: pessoas 
ali em frente, que estavam a cargo de receberem as pessoas 
que eram trazidas para orar por elas; e entravam por uma 
porta nesse quartinho pequeno, e saíam pela outra porta 
dando testemunho de que tinham sido curadas. Mas quando 
perguntavam: “O que aconteceu? Como aconteceu?” Eles 
diziam: “Não sei como aconteceu, mas aconteceu.”
 E então o reverendo William Branham pergunta: “Por 
que nesse lugar, nesse quartinho pequeno?” Foi dito: 
“Não disse o Senhor: ‘Quando orares, não sejas como 
os hipócritas (ou seja, que oram em alta voz e para que 
todo mundo os veja, e digam e pensem que são pessoas 
espirituais), mas entre em tua câmara secreta, ora a teu Pai 
que te vê em segredo; e teu Pai celestial te recompensará 
em público’?”1

 Vejam onde se cumprem plenamente essas palavras de 
Cristo. Porque são palavras que se cumprem em indivíduos 
quando oram em seus lares, e também neste Programa 
Divino de Cristo com Sua Igreja.
 Portanto, esse lugarzinho vai ser uma câmara secreta 
para aquele que corresponde orar nesse lugar; e Cristo o 

1  São Mateus 6:6
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