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Irá a Igreja pela grande tribulação? 
Chicago, Ill., 9-1-58
Rev.William M. Branham
 183 - “O filho do homem está agora sendo revelado desde o Céu. ‘Virá 
depois de um tempo, irmão Branham?’ É agora. E eu desejo não fazer isto 
tão pessoal nesta reunião, espero que seu espírito dentro de você, que é 
dado por Deus, possa ler o que estou falando. O Filho do Homem já veio 
da Sua glória e se está revelando a Si mesmo pelos quantos anos passados 
a Sua Igreja em Sua misericórdia; lhes ensinando Sua grande presença, 
fazendo as mesmas coisas que Ele fez quando Ele esteve aqui na Terra, 
se revelando a Si mesmo como Ele fez a Abraão antes da destruição. Ele 
veio agora em misericórdia se revelando a Si mesmo à Igreja; riram e o 
escarneceram. Na seguinte vez que Ele se revelar a Si mesmo, será no 
juízo do mundo e as nações que se esqueceram de Deus e pecaram sua 
maneira de graça… Seu Dia de Graça, melhor”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 96
O Sexto Selo
Rev.William M. Branham
 832 - “Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres, 
escurecerão o sol, e todas essas coisas através desse tempo. Em seguida 
aqueles clamarão às pedras e aos Montes, que os escondam da mesma 
Palavra da qual antes zombaram, porque agora podiam ver que vinha. 
Diziam: ‘Esconde-nos da ira do Cordeiro’. Ele é a Palavra. Eles zombaram 
da Palavra e agora ali estava a Palavra encarnada. Eles zombaram 
grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a Palavra encarnada. 
POR QUE NÃO SE ARREPENDERAM? Não puderam; já era muito 
tarde. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperava; tinham 
ouvido tudo isso. Eles tinham estado em cultos como este, e tinham 
escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as 
mesmas coisas que esses profetas haviam predito. Mas o tinham rejeitado; 
desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E quando alguém 
despreza a misericórdia, o único que resta é o juízo. Pense-o! Eles tentaram 
se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os Seus”.
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O Primeiro Selo - Pág. 117 
Rev.William M. Branham
 79. Agora, pense bem, João escreveu isto que temos, mas quando 
começou a escrever os outros sete trovões, disseram-lhe: “Não o escreva”. 
Agora, João tinha comissão de escrever tudo o que visse, mas quando 
trovejaram estes sete trovões de Apocalipse 10; então foi dito: “Não 
escreva nada disto”. Estes são mistérios que ainda não conhecemos; mas 
a minha opinião é que serão revelados já muito em breve, e isto dará fé e 
graça à Noiva para ser raptada. Estudamos tudo o que sabemos; todas as 
dispensações, e vimos todas estas coisas; vimos os mistérios de Deus, e 
vimos a grande reunião da Noiva nos últimos dias; entretanto há algo ali 
ainda ao qual não podemos chegar. Há algo ali. Mas imagino que quando 
esses mistérios começarem a manifestar-se… Deus disse: “Detenhamos 
isto. Eu revelarei isto naquele dia. João, não escreva isto porque tropeçarão 
com isso; deixe-o passar; mas Eu o revelarei naquele dia quando tiverem 
necessidade de sabê-lo”.
 80. Agora, não trovejaram em vão; recordem a gotinha de tinta; tudo 
tem um propósito e uma causa. Notem que o Criador pronunciou estas 
coisas e João ouviu esta Voz e foi ver. Mas agora o Cordeiro está mostrando 
a João em forma simbólica o que deve escrever para a Igreja, o que Ele 
quer que a Igreja saiba. Por exemplo, lhe diria: “Não digas completamente 
o que isto é. Não vás dizer: ‘Isto é assim, isto é o que está sob o Sétimo 
Selo’. Não o digas assim, porque se eu te digo isto, então todo o plano 
através das eras se colocaria a perder. Isto, melhor, é um segredo”. Ele 
simplesmente quer… Como, por exemplo, Sua Vinda, Ele disse: “Agora 
ninguém saberá quando venho; simplesmente virei”. Isso é tudo. Não é 
negócio meu saber quando; somente me corresponde estar preparado. Vê 
você?
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O Terceiro Selo - Pág. 212
Rev.William M. Branham
 104. E essa é a mesma razão por que os avivamentos que devemos ter 
hoje… agora, tivemos avivamentos denominacionais, mas não tivemos uma 
verdadeira sacudida. Não, não senhor. Não pense que temos avivamentos, 
porque não os temos. Têm milhões e milhões de membros de Igrejas, mas 
não há nada de avivamento. A Noiva ainda não teve um avivamento; ainda 
não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para 
sacudir a Noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses Sete 
Trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará, prometeu.

LIVRO DOS SELOS
O Primeiro Selo - Pág. 128
Rev.William M. Branham
 119.  Agora, neste caso, como nos diz a Bíblia, quando Jesus se revela 
aos 144.000, o pequeno Benjamim de hoje, as relíquias dos judeus; quando 
se revelar lhe perguntarão: “Onde obteve essas feridas? Por que estão em 
Tuas mãos?” Ele então responderá humildemente: “As recebi na casa dos 
meus amigos”.
 120. Então perceberão que assassinaram o Messias. Mas o que Ele dirá? 
O mesmo que disse José: “Fizestes para preservar vida. Não entristeçais 
por isso”. Porque os gentios não teriam podido entrar se os judeus não 
tivessem feito isso. Então Ele salvou a vida da Igreja pelo que eles fizeram. 
Por isso é que agora não podem entender; ainda não é a hora. Igualmente 
como nós não podíamos entender todas estas coisas até que chegasse a 
hora apropriada.
 121. Agora, os Sete Trovões de Apocalipse permitirão que Ele mostre 
à Noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 471
Rev. William M. Branham
 162. E lá no Cânion Sabino, Ele me disse: “Esta é a Terceira Etapa”. Há 
três coisas muito grandes que acompanham a Terceira Etapa. Uma delas 
se abriu ontem, outra hoje, e resta uma coisa que não posso interpretar, 
porque está em um idioma desconhecido. Mas estive ali parado, e o olhei 
diretamente; e esta é a Terceira Etapa, o que vem. E o Espírito Santo de 
Deus… Oh, irmão! Por isso foi que todo o Céu esteve em silêncio!
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A OBRA DO SÉTIMO SELO EM TODAS AS DIMENSÕES
VOL. I
Pág. 81-82
O ministério privado de Jesus Cristo depois de Sua ressurreição
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 15 de abril de 2001 
(Segunda atividade) 
Cayey, Porto Rico 
 (…) E assim como houve um ministério privado de Cristo por uns 
40 dias, haverá um ministério que será muito privado no Corpo Místico 
de Cristo. Já não será um ministério público como foi nas diferentes eras, 
onde os apóstolos e também os anjos mensageiros das diferentes eras 
pregavam e faziam milagres, maravilhas, publicamente, em suas eras. Mas 
para este tempo final, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e nós 
formos transformados, a plenitude de Deus estará manifestada na Igreja 
de Jesus Cristo, mas será um ministério privado, que está prometido para 
ser manifestado neste tempo final. E aí, nessa etapa, estará se cumprindo 
plenamente a meia hora de silêncio.
 Já a Porta da Graça estará fechada e Cristo estará no meio da Sua 
Igreja manifestado plenamente, no cumprimento pleno da Sua Segunda 
Vinda à Sua Igreja. E isso será o que o povo hebreu verá no meio da Igreja 
de Jesus Cristo, e dirá: “Este é o que nós estamos esperando”. Mas verá 
essa manifestação no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que - onde 
estarão todos jovenzinhos.
 E se nós pensamos que este lugar é grande; quero lhes dizer que é 
muito pequeno para esse grande congresso juvenil que teremos muito 
em breve, que é de milhões de jovens que virão para estar conosco nessa 
grande etapa do ministério privado de Cristo, no meio da Sua Igreja neste 
tempo final.
 E a Igreja do Senhor Jesus Cristo terá um ministério privado neste 
tempo final, assim como Cristo o teve. Será Cristo em Sua Igreja no 
Último Dia, na manifestação do ministério final de Cristo para estremecer 
este mundo como nunca antes Ele fez.
 E aí é onde se cumprirá plenamente a Visão da Carpa e onde grandes 
maravilhas, milagres e sinais serão realizados. Mas ninguém saberá como 
serão feitos esses milagres e maravilhas; somente quem estiver ali com 
a Coluna de Fogo será quem conhecerá a mecânica e o mistério desses 
grandes milagres e maravilhas que serão feitos nessa etapa desse ministério 
privado, o qual não estará sendo visto publicamente, mas os resultados 
estarão sendo vistos publicamente.
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