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AS SETENTA SEMANAS DE DANIEL
O sêxtuplo propósito da visita de Gabriel a Daniel - Pág. 61
Rev. William M. Branham
 30. Enquanto estava em oração, Gabriel veio e lhe disse que não somente havia 2 
anos mais, antes de que eles regressassem à pátria, mas que disse o destino inteiro dessa 
nação. Pense-o! O inteiro destino, toda a jornada sobre a Terra, Gabriel a explicou a 
Daniel. Disse que ele foi enviado para dizer a Daniel esta grande coisa. Como esse 
profeta se sentiu! E lhe disse que havia setenta semanas determinadas sobre o povo até 
a consumação; isso é o tempo do fim até que termine a consumação. Ele disse: “Ha 
setenta semanas”.
 31. Alguns deles calculam isso em meses, alguns em dias, alguns… se isso é 
realmente semanas, há somente ao redor de dois anos e um quarto, ou um ano e um 
quarto disso. E vê você… Aí é onde temos que ser encontrados verdadeiros. “Setenta 
semanas estão determinadas sobre seu povo”. Com que propósito? Para que? Sobre 
qual povo foi isso determinado? Sobre o povo de Daniel, os judeus. E para que isso 
foi determinado? Não somente sobre Daniel, mas sobre a cidade Santa de Daniel. 
Vê? Não somente sobre Daniel. Agora, classe: Qual era a cidade Santa de Daniel? [A 
congregação responde: “Jerusalém” –Editor] Jerusalém.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 2-A
Pregs. 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, permite ir àqueles judeus! Permita-me começar lá na 
África, trabalhar com alguns daqueles gentios e maometanos. E dali permita-me passar 
à Índia e tentar produzir e lhes mostrar 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 nos paremos ali, e digamos: ‘Agora, se Jesus é o 
Filho de Deus que ressuscitou dos mortos, Ele sabe as coisas como 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 de dizer quando isto 
acontecer: ‘Vocês que o receberam como seu Salvador pessoal…’ Eu espero que sejam 
por milhares. Dizer-lhes: ‘O mesmo Espírito Santo que caiu no Dia do Pentecoste 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, eu quero ser reunido ali. ‘Eu enviei uma perseguição aqui e outra 
perseguição lá, e eu persegui os 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 os cento e quarenta e quatro mil ali que vão receber o 
batismo do Espírito Santo’. E ali mesmo, tão pronto como esse Anjo selador comece 
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”.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 12-A
O Juízo 
Tampa, Fla., 4-19-64
Rev. William M. Branham
 126 - “Por que Ele não foi reconhecido como Filho do Homem? Porque o Filho 
do Homem era a revelação espiritual de profeta. Filho do Homem significa ‘profeta’. 
Agora, se vocês pegarem suas Bíblias em Ezequiel capítulo 2 e versículo 1, vocês 
encontrarão que Ezequiel era o profeta, a Palavra de Deus para aquele dia. E o próprio 
Senhor o chamou Filho do Homem. O Senhor o chamou homem, o filho do homem, 
assim como Jesus se revelou a Si mesmo como Filho do Homem. Quem era Ele? A 
Palavra prometida daquela hora sendo manifestada. O mesmo Deus! O Deus do tempo 
de Ezequiel, o Deus do tempo de Jesus. O Filho do Homem! Ele não era naquele 
tempo… Ele era o Filho do Homem porque Ele tinha vindo para se revelar a Si mesmo, 
a Israel como um profeta, e eles o rejeitaram. E a profecia era que eles o receberiam 
no Nome do Filho do Homem, um profeta, porque isso estava de acordo à Palavra. 
Em Deuteronômio 18:15, diz: ‘O Senhor teu Deus levantará um profeta como eu’. E 
quando Ele veio se identificou a Si mesmo com Seu ministério, como um homem, não 
como o Filho de Deus, mas como o Filho do Homem. Deus é Espírito. E Ele se revelou 
a Si mesmo como Filho do Homem, o que reclamava que era. Mas eles estavam cegos, 
e não o puderam ver. Mas agora aos gentios Ele se revela a Si mesmo como o Filho 
de Deus, o qual é o Espírito Santo. / A Igreja cumpriu o tempo através das eras da 
igreja no batismo do Espírito Santo. Mas Jesus disse aqui, para fazer que Malaquias 
4 e o restante destas Escrituras sejam reais para vocês (veem?), que ‘nos últimos dias, 
justamente antes da Vinda, a condição mundial seria como a de Sodoma, e o Filho 
do Homem se revelaria a Si mesmo como o Filho do Homem, igual o fez nos dias de 
Sodoma’. Acusador cego; podes ver isto? Suas Palavras são verdadeiras! Não marcas 
de pregos e cicatrizes e espinhos. É o Filho de Deus personificado na Sua Igreja como 
Filho do Homem. Ele tem que cumprir Malaquias 4 e o restante das Escrituras. / O 
Filho do Homem se revelou, pois, como um profeta; o Filho de Davi, como Rei; e agora 
o Filho de Deus, nas eras da igreja. Deus não é homem, Deus é espírito, e o Filho do 
Espírito é o Espírito Santo, que está revelando a era da igreja. Mas aqui promete que 
nos últimos dias o Filho do Homem se revelaria!”
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 13-A
O Juízo 
Topeka, KS., 21-6-64
Rev. William M. Branham
 128 - “Agora, no que prometeu Ele se vindicar? Em um homem, em carne 
humana, igual como Ele fez com Abraão: ‘Quando o Filho do Homem…’ Seria o 
Filho do Homem, não-não-não-não o Filho de Deus agora; o Filho de Deus no Filho 
do Homem. Em Ezequiel, capítulo 1, verso 2, o Senhor chamou Ezequiel o Filho do 
Homem, exatamente como Jesus chamou a Si mesmo. Vocês entendem isso, através do 
ensinamento durante a semana. Agora vejam, o que é o Filho do Homem? É profético. 
O que seria Malaquias 4? Seria um profeta. Quais eram estas coisas que hão de 
acontecer nos últimos dias? Agora, Ele não disse quando. Ele disse que aconteceriam, 
e assim foi. Agora, se Ele ainda é o Filho de Deus, o Filho do Homem; preparado para 
ser revelado nos últimos dias no Trono de Davi como Filho de Davi, vejam, vigiem; se 
isso é correto e Ele o prometeu, Ele está obrigado a essa Palavra. / Ele é essa Palavra. E 
Ele só mudou Sua máscara (veem?) do que não podia ser visto ao que é absolutamente 
declarado, a Palavra encarnada”.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. II
Pág. 324-325 
Perseverando até o fim
(Saudação os pastores)
Dr. William Soto Santiago
Quarta-feira, 26 de dezembro de 2012
San Luis Potosí, México
 A Sua Igreja que corresponde a este tempo…; não a primeira era, segunda, terceira, 
quarta, quinta, sexta ou sétima era, mas a Era de Ouro, a Era da Pedra Angular deste 
tempo final no Corpo Místico de Cristo, com a qual a coroa, a Igreja, a coroa da Pedra 
Angular será colocada ao cristianismo, à Igreja do Senhor Jesus Cristo; e assim coroará 
Cristo Sua Obra em e com Sua Igreja.
 Portanto, todas as bênçãos para a coroação da Igreja se tornarão uma realidade 
neste tempo final. Portanto, em frente, perseverando até o fim. Perseverando até o fim 
para que? Assim sejamos encontrados servindo ao Senhor, e sejamos salvos da grande 
tribulação, e também de todos os problemas que trará a grande tribulação.
 Portanto estejamos em pé diante de Cristo, do Anjo do Pacto, o qual esteve e está 
no meio da Sua Igreja em Espírito Santo em todos os tempos, e também em nosso 
tempo.
 Estejamos em pé diante do Filho do Homem, diante de Cristo neste Último Dia, 
em Sua manifestação final no meio da Sua Igreja. E em breve obteremos a bênção da 
coroa da vida eterna física, como recebemos a coroa da vida eterna no campo espiritual.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. II
Pág. 221
O Ano Novo
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 1º de janeiro de 2012
Cayey, Porto Rico
 É importante estarmos preparados, isso é o que Cristo dizia sempre: “Por quanto 
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vocês não sabem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, estejam 
preparados. Estejam preparados e orai que sejais tidos por dignos de evitar todas estas 
coisas que hão de vir sobre a Terra, e estar em pé diante do Filho do Homem”. (São 
Lucas, capítulo 21, versos 34 aos 36).
 É importante estarmos conscientes de todas estas coisas, estarmos atentos à 
Palavra de Deus para que não nos surpreendam os eventos proféticos sem entender que 
essas coisas que estarão acontecendo já estão profetizadas na Palavra de Deus.
 Portanto, estejamos preparados, porque não sabemos em que momento ocorrerá 
a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós os que vivemos. 
Continuemos evangelizando para que se complete o número dos escolhidos no Corpo 
Místico de Cristo; continuemos louvando a Deus, tendo também as atividades, e 
trabalhando na Obra do Senhor em todos os campos de trabalho na Obra do Senhor; 
e trabalhando no projeto da Grande Carpa Catedral em Porto Rico; e os que estão em 
outras nações respaldando também esse projeto, que é muito importante para todo o 
cristianismo; e esperando nossa transformação.

LIVRO DOS SELOS
O Quinto Selo - Pág. 313
Rev. William M. Branham
 165. A primeira vez que veio foi Elias mesmo, a segunda vez foi Eliseu, a terceira 
vez foi João Batista, a quarta vez foi o sétimo anjo, e a quinta vez virá com Moisés 
lá em Israel. Sim senhor. Não os vá confundir. Se você estiver bem informado dos 
números bíblicos, o cinco é o número de graça trabalhando; e isso é o que Ele fez. 
Agora notem bem: Foi Jesus um trabalhador da graça? J-E-S-Ú-S, são cinco letras; 
L-A-B-O- R, cinco letras também. Foi um trabalho de amor por você. E se você chegar 
a Deus como vem? Por fé [faith] em L-A-B-O-R. Correto? Cinco é o número de labor 
para o crente, e de graça [graça em inglês são cinco letras: grace].
 166. Então a primeira vinda de Elias foi ele mesmo, a segunda vinda foi Eliseu, a 
terceira vez foi João Batista, a quarta foi o sétimo anjo ou o último mensageiro à Igreja, 
segundo Malaquias 4:5 e Apocalipse 10:7, em seguida a quinta vez será o mensageiro 
aos 144.000 judeus depois que a Noiva tiver subido.

AS SETENTA SEMANAS DE DANIEL
Instruções de Gabriel a Daniel 
Pág. 28
Rev. William M. Branham
 104. Ele revelou todo o caminho até que o Reino foi completamente restaurado e o 
Milênio estabelecido. Isso foi a mensagem de Gabriel. Ele disse: “Vim para te dizer que 
há setenta anos - setenta semanas ainda determinadas sobre teu povo, determinadas até 
o fim da geração judaica. Há setenta semanas”. Agora vigie o que Ele disse; que agora 
desde a ida a restaurar…
 ‘Setenta semanas estão determinadas sobre teu povo e sobre tua… cidade…’
 105. (“Tua cidade”. Babilônia não era sua cidade. Qual era… Onde estava sua 
cidade? Jerusalém).
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