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A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. I
Pág. 162
O Sétimo Selo e a Terceira Etapa
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 15 de março de 1998 (Segunda atividade)
Assunção, Paraguai, Pág. 13 a 17
 Em nosso irmão Branham operou o ministério de Elias e de Jesus, 
temporariamente; e para este tempo final estará operando os ministérios 
de Moisés, de Elias e de Jesus. Estes são os três grandes ministérios que 
Ele prometeu manifestar neste tempo final, onde a Terceira Etapa estará 
realizando todas estas coisas que estão prometidas para este tempo final. E 
a parte mais importante da Terceira Etapa é a que vem antes dos grandes 
milagres e maravilhas; porque Deus não coloca milagres e maravilhas 
primeiro, e depois a Palavra, mas que coloca Sua Palavra primeiro; 
primeiro vem a Palavra, e depois vêm os milagres e as maravilhas. Vocês 
podem ver que primeiro vem a Mensagem da parte de Deus, e depois, mais 
adiante, os milagres e maravilhas o seguirão.
 E agora, nesta parte da Mensagem surgindo é a Terceira Etapa em 
uma forma reservada para os escolhidos de Deus, abrindo o mistério 
do Sétimo Selo (ou seja: abrindo-lhes o Sétimo Selo, o mistério da Sua 
Vinda), e assim tocando a Trombeta Final ou Grande Voz de Trombeta do 
Evangelho do Reino, com o qual são revelados todos estes mistérios deste 
tempo final.
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Escritura base: Apocalipse 11:15-19

LIVRO DE CITAÇÕES Pág. 52
Bartimeo o cego
Long Beach, Calif., 2-14-61
Rev. William M. Branham
 449 - “Pai, este grupo pequeno: eu quero encontrá-los lá nesse 
grande dia do Rapto quando nos reunirmos. Olhá-los, vir correndo de 
nação a nação, nos reunindo. ‘Nós os quais estamos vivos e ficamos; 
não impediremos àqueles os quais estão dormindo. A Trombeta soará e 
os mortos se levantarão primeiro, e então nós os encontraremos e então 
seremos arrebatados junto com eles para encontrar ao Senhor no ar’”.

LIVRO DOS SELOS
O Primeiro Selo - Pág. 112
Rev. William M. Branham
 [65]. O anticristo é uma pessoa muito sagaz. Notem bem e verão quão 
sagaz é. É tão inteligente que apenas o Espírito Santo pode supera-lo.
 66. Trombetas significam confusão política e guerras. Em Mateus, 
capítulo 24, Jesus falou sobre isto: “Ouvireis guerras, rumores de guerras… 
Mas ainda não é o fim”. Vocês recordam bem essa parte das Escrituras 
onde diz que haverá guerras e rumores de guerras, guerras e rumores de 
guerras; tudo isto seguirá assim até o final. Essas são as Trombetas que 
soam. Agora quando chegarmos às Trombetas veremos em detalhe cada 
uma dessas guerras, para mostrar que cada guerra seguiu uma era da igreja, 
e também seguem estes Selos. Então as Trombetas significam distúrbios 
políticos, enquanto que os Selos significam distúrbios religiosos. Vê você? 
Abre-se um Selo e é depositada uma Mensagem. Em seguida, sendo que a 
igreja esteve tão bem formada em seus sistemas e formas políticas, então 
quando a Mensagem é entregue, o mensageiro sai e dá uma boa sacudida. 
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Correto. Então resulta um distúrbio religioso quando se abre um Selo. Isto 
é o que aconteceu. Toda a igreja está repousada em Sião; acomoda-se bem 
e diz: “Tudo está bem”. Como por exemplo, a Igreja da Inglaterra estava 
bem acomodada. A Igreja Católica estava bem acomodada quando chegou 
Lutero, e então houve um distúrbio religioso. Sim senhor. A Igreja seguiu 
pois com o Zwinglio e dali passou a diferentes líderes como Calvino. Em 
seguida a Igreja Anglicana se acomodou e estava repousando, quando 
chegou Wesley, e então houve outro distúrbio religioso. Correto. Sempre 
causa um distúrbio religioso. Agora leiamos aqui este Selo:
 E olhei quando o Cordeiro abriu um dos selos (o que aconteceu?), e 
ouvi um dos quatro animais dizendo como uma voz de trovão: Vem e vê.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 48
Revelação Capítulo 4
Jeffersonville, Ind., 31-12-60
Rev. William M. Branham
 415 - “O que quer dizer uma Trombeta na Bíblia? Guerra. Qualquer 
vez que veja uma Trombeta soar na guerra… No tempo bíblico, seu som 
significava uma guerra; quer fosse revelação ou algo que ia acontecer… 
Sobe aqui! Guerra! Este é o estabelecimento da grande batalha. As pessoas 
que rejeitaram a Mensagem de Deus; rejeitaram o Espírito Santo, o 
Mensageiro das sete Igrejas; quem tinha rejeitado esta Mensagem, de Sua 
graça não ficava nada a não ser… Juízo estava preparado. Oh! e se prepara 
para derramar as pragas sobre a Terra agora”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 48
Revelação Capítulo 4
Jeffersonville, Ind., 31-12-60
Rev. William M. Branham
 417 - “A mesma Voz que chamou João: ‘Sobe’, a mesma Voz que 
disse a João: ‘Sobe aqui’, é a mesma Voz que chamará a Igreja algum dia 
(amém!), chamará a Igreja. Também, a mesma Voz que chamou João a que 
subisse, é a mesma Voz que chamou o morto Lázaro a sair do túmulo, essa 
mesma Voz de Arcanjo, é Cristo; e a Voz de Arcanjo: ‘Voz de Arcanjo’, 
veem? Oh, essa Voz de Trombeta de Cristo chamou João para que subisse, 
a mesma Voz chamou Lázaro. Vocês notaram que diante do túmulo de 
Lázaro, Ele falou com grande Voz? / Essa mesma Voz disse a João: ‘Sobe 
aqui, eu te mostrarei algumas coisas que estão a ponto de acontecer’. 
Essa mesma Voz que vai soar quando os mortos em Cristo ressuscitarem: 
‘Porque a Trombeta…’ A Trombeta! O que é uma Trombeta? A Voz de 
Cristo, a mesma soou e o chamou a que subisse. Ele ouviu a Voz como 

- 3 -

som de Trombeta, e disse: ‘Sobe aqui!’ Veem como vai ser a ressurreição? 
Vai ser em um momento, em um abrir e fechar de olhos. Essa Voz de som 
claro, e Ele chamará a Igreja, chamando: ‘Saiam dela!’. Essa grande Voz 
que chama! Que Deus me ajude para ouvi-la naquele dia”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 73
O Senhor Proverá, Núm. 1
Grass Valley, Calif., 7-5-62
Rev. William M. Branham
 623 - “Então recorde, se formos antes que Ele venha, estaremos acima 
e em Sua Presença, ou seremos levantados antes que os outros sejam 
mudados. ‘A Trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão 
primeiro; e nós os que estivermos vivos e ficarmos seremos mudados em 
um momento, em um abrir e fechar de olhos; e seremos todos arrebatados 
para encontrar o Senhor no ar’. Veja a ordem da ressurreição. Vê? Deus 
sabe que desejamos ver nossos amados; mas se fôssemos lá nos encontrar 
primeiro com Ele, estaríamos olhando ao nosso redor para ver se nosso 
pai ou mãe e o resto deles estariam ali. Mas veja você como faz o Espírito 
Santo em Sua sabedoria. Encontraremos-nos primeiro um com o outro, 
e em seguida quando estivermos lá e cantarmos “Sublime Graça”, então 
será quando haverá um momento de adoração”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 86
A Brecha 
Rev. William M. Branham
 734 - “A Trombeta de Deus soará, e essa última Trombeta soará ao 
mesmo tempo quando o último anjo estiver pregando sua Mensagem e 
quando se abrir o último selo; e a última Trombeta soará e o Redentor vier 
para tomar Sua posse redimida, a Igreja lavada no Sangue. / Mas agora 
Ele vem desse lugar no último selo; já não é Mediador mas Rei. E o que 
faz? Se é o Rei, então tem que ter súditos, e Seus súditos são aqueles que 
redimiu. E eles não podem vir diante Ele até que Ele tome os direitos da 
redenção. E agora Ele sai da Sua posição de Mediador, de onde a morte nos 
entregou ao túmulo, Ele agora vem com os direitos (Amém!); e até aqueles 
que estão vivos e ficaram até ver Sua Vinda, não atrapalharão àqueles que 
dormem, porque a trombeta de Deus soará, na última trombeta, quando 
o último selo é aberto, quando o sétimo anjo tiver dado sua Mensagem, 
então soará a última trombeta; e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós 
que estamos vivos, que tivermos ficado, seremos arrebatados juntos para 
receber o Senhor no ar”.
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