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ESTUDO BÍBLICO #42
SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2020
TEMA: O ANJO COM O SELO DE DEUS

DETENDO O JUÍZO SOBRE A TERRA
Dr. William Soto Santiago

Terça-feira, 11 de maio de 1999
(Terceira atividade)

Minatitlán, Veracruz, México

Escritura base: Apocalipse 7:1-8

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 2-A
Pergs. e Resps. #1
Jeffersonville, Ind., 1-3-54
Rev. William M. Branham
 15 - “Essa é a razão pela qual eu estou orando, essa é a razão 
pela qual eu estou clamando a Deus: ‘Senhor, permita-me ir 
àqueles judeus! Permita-me começar lá na África, trabalhar com 
alguns daqueles gentios e maometanos. E dali permita-me passar 
à Índia e tratar de produzir e mostrar a eles o verdadeiro Senhor 
Jesus Cristo com Seu poder, Seus milagres, Seu batismo, e tudo, e 
o Espírito Santo’. E em seguida quando chegarmos a Jerusalém… 
Irmão Beeler, isto é sobre o que você estava perguntando. Quando 
chegarmos a Jerusalém, e pararmos ali, e dissermos: ‘Agora, se 
Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou dos mortos, Ele sabe as 
coisas como o fez lá no princípio; Ele pode produzir a mesma vida 
que mostrou estando aqui. E se Ele o faz; vocês o aceitarão como 
seu Salvador pessoal? Ele está conosco’. E depois dizer quando isto 
acontecer: ‘Vocês que o receberam como seu Salvador pessoal…’ 
Eu espero que sejam por milhares. Dizer: ‘O mesmo Espírito Santo 
que caiu no Dia do Pentecostes está aqui para que vocês o recebam’. 
E o Evangelho voltará para os judeus justamente nesse tempo. 
Então ali haverá um avivamento entre aqueles judeus, que levarão 
milhares e dezenas de milhares e… 144.000 ao Reino de Deus, 
serão selados pelo Anjo selador. Eu confio que Ele vem do Leste. 
Dali é de onde Ele vem a nós agora, com Seu Selo em Sua mão. Oh, 
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eu quero ser reunido ali. ‘Eu enviei uma perseguição aqui e outra 
perseguição lá, e eu persegui aos judeus e os pressionei tanto como 
pude’. E eles estão retornando. Muitos judeus nos Estados Unidos 
(os quais não escaparão), já receberam o Espírito Santo. ‘Mas tenho 
aos 144.000 ali, que vão receber o batismo do Espírito Santo’. E ali 
mesmo, tão pronto quanto esse Anjo selador começar a selar esses 
144.000, a porta da Igreja Gentia é fechada, e os judeus levam o 
Espírito Santo aos judeus. E eles terão um avivamento que varrerá 
ao mundo inteiro! Aleluia! E o poder de Deus será manifestado entre 
os judeus”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 85
A Brecha
Rev. William M. Branham
 726 - “Efésios 4:30: ‘E não entristeçais o Espírito Santo de 
Deus, com o qual estão selados para o dia da redenção’. Agora, 
retenha essa palavra REDENÇÃO, porque até o dia em que o Livro 
da Redenção tiver sido revelado e o Redentor vier para reclamar 
Sua posse, nada pode romper esse Selo. Não entristeçais o Espírito 
Santo. Faça, o melhor, as coisas que agradem a Deus, porque o Livro 
está selado, e você também está selado. O Espírito Santo mesmo é 
o Selo. Um selo significa (agora, estas são as palavras que tiramos 
do dicionário): ‘Uma obra consumada’. Agora, quando o Sétimo 
Selo é rompido, o mistério de Deus que esteve selado nestes sete 
selos misteriosos é então finalizado até o dia quando esse selo for 
rompido e for revelado o que está por dentro. Agora, note que este 
Livro está selado e você também está selado junto com o Livro até 
o dia da redenção. Agora vejamos no livro de Romanos para achar 
um melhor entendimento: ‘Porque sabemos que toda a criação geme 
e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas 
nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos 
em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso 
corpo’. (Romanos 8:22-23) Oh, que coisa! Isto não nos faz sentir 
contentes; os anciãos? Isto deve fazer com que todos nos sintamos 
regozijados, esperando a chegada desta hora. Entendemos que isto 
acontecerá na primeira ressurreição”.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 7
Selo de Deus
Jeffersonville, Ind., 14-5-54
Rev. William M. Branham
 54 - “Esses 144.000 permanecerão ali. E um destes dias, algum 
Divino, Santo, Ungido, Profeta de Deus, irá lá com sinais e milagres. 
Esses judeus dirão: ‘Isso é o que eu estou buscando’. Sim, senhor. E 
Deus batizará 144.000 judeus. E o Rapto virá; a era gentia cessará. 
As bombas atômicas explodirão e tirarão o mundo. E a Igreja Gentia 
será raptada, para estar de pé ali na Presença de Deus”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 22
Hebreus, Perguntas e Respostas Núm. 3
Jeffersonville, Ind., 6-10-57
Rev. William M. Branham
 176 - “E ali estão essas duas testemunhas. E quando eles 
atormentarem o mundo com suas pregações, e reunirem outra vez os 
judeus, trazendo-os para arrependimento, trazendo-os outra vez para 
que creiam… Quando virem Jesus Cristo vindo pela Noiva, eles 
dirão: ‘Olhem, este é o Deus a quem esperávamos. Este é Ele!’ Mas 
Ele não vem por eles, vem por Sua Noiva. E Sua Noiva… Quando 
José foi ao Egito, ele não levou seus irmãos com ele, mas ele tinha 
sua noiva ali. Quando se revelou aos seus irmãos, não havia ninguém 
presente. Está exatamente bem. E quando se der, Ele mesmo a 
conhecer a estes judeus, não vai haver ninguém ali, só os judeus. 
Ali estão esses que mataram José, parados ali. E disse: ‘Bom, eu 
sou José, vosso irmão’, e chorou. E disseram: ‘Agora sabemos que 
estamos expostos a ele, porque o matamos’. A mesma coisa, esses 
judeus vão ter o grande tempo de batalha antes da vinda, agora, 
da perseguição correndo-os outra vez à pátria natal. Os leva como 
um montão de ovelhas outra vez lá ao Monte Carmelo. Quando o 
Senhor Jesus Cristo vier por Sua Noiva, e eles o virem, eles dirão: 
‘Esse é quem esperamos, ali está Ele’. Ele se levantará com cura em 
Suas asas”.
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ALMAS ENCARCERADAS HOJE 
10 de novembro de 1963
Jeffersonville, Indiana, E.U.A. 
Rev. William M. Branham
 Esses foram os zombadores nos dias do Noé; e “assim será na 
vinda do Filho do Homem”. Bem. Noé conhecia o sinal. Foi igual 
nos dias de Ló. E também o mesmo nos dias de Jesus. E É IGUAL 
HOJE. Zombarão pela última vez.
 Foi igual lá em Sodoma. Eles NÃO conheceram quando o 
Mensageiro estava ali com a Mensagem de Deus. Eles somente riram 
deles e tentaram pervertê-los às suas próprias malícias. Correto? 
Diziam: “Venham e se unam conosco; sejam um de nós. Então serão 
um do grupo. Venham, unam-se conosco”.
 Eles não reconheceram o sinal. Eles não sabiam que quando 
estava correndo a Mensagem (eles não podiam ver) que ao mesmo 
tempo a ira, o julgamento ardente de Deus, o fogo ardente e o 
enxofre estavam sendo preparados nos céus. Eles não podiam ver, 
mas os mensageiros sim o viam e também Ló. Ele bem sabia que 
ali estava, certo. E é igual hoje, igualzinho. A ira está ardendo; as 
bombas atômicas estão prontas e tudo está no fim. É igual a hoje!
 Agora vocês, notem bem e escutem: Você diz: “Irmão Branham, o 
que de tudo isto?” Olhem, as pessoas podem continuar normalmente, 
pregando o Evangelho como sempre, ou seja: o que eles chamam o 
Evangelho. Isso poderia já estar finalizado. Assim fizeram nos dias 
de Noé, e também nos dias de Ló, como também nos dias do Jesus 
Cristo. Correto? Até os judeus, depois que Jesus tinha falado da ira 
e disse: “Estão no fim; já não há esperança. Já não há mais; estão 
acabados”.
 Disseram: “Aquele fanático! De qual escola veio? De onde 
veio?”
 E recordem; então Ele estava preparado para Sua Terceira Etapa. 
Correto. Ele disse: “Quantas vezes quis juntar-vos!”
 Ló fez sua última chamada…, ou seja: o Anjo fez; o mensageiro, 
quem era o mensageiro genuíno desse dia, Deus representado nesse 
dia, Deus representado em carne humana. Ele fez o último sinal e 
cumpriu o último dever, e então tudo foi finalizado.
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