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sétimo anjo, contando da esquerda para direita, porque Ele estava à minha esquerda, 
vendo-o eu assim de frente para o Ocidente, e ele vindo para o Oriente. Estava à 
esquerda e ele seria a mensagem do último Anjo, um muito extraordinário. Recordem 
como disse que tinha sua cabeça elevada e suas asas tão poderosas e agudas; e como 
disse que voou diretamente a mim. Agora, isso é este Sétimo Selo. É uma coisa muito 
extraordinária e ainda não sabemos o que é, porque não foi permitida sua abertura.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 469
Rev. William M. Branham
 153. E notaram que disse que um desses anjos era muito diferente? Pareceu-me 
muito diferente dos demais. Estavam em uma constelação com três a cada lado e um 
acima; e o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 
sétimo Anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse 
que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse também que: 
“Me levantou, me elevou”. Se lembram?
 154. Agora, aqui está! Era quem tinha o Sétimo Selo, o qual mantive como uma 
pergunta em minha mente toda minha vida. Amém! Os outros Selos significaram muito 
para mim, desde pronto; mas vocês não imaginam o que significou este sétimo. Por 
uma vez em toda a vida… Eu orei e clamei ante Deus, e depois destas últimas reuniões 
em Phoenix, Arizona, em janeiro, as pessoas que vivem lá, podem dizer: eu passei 
muito tempo nas montanhas. E um certo dia me levantei muito cedo e fui ao Cânion 
Sabino. Ali há montanhas grandes e perigosas. Ao subir pelo caminhozinho a pé, a 
pessoa encontra com uma divisão no caminho; por um lado alguém chega lá acima 
da montanha do Limão, o qual é uma viagem de 50 quilômetros, e lá há como nove 
metros de neve em certos lugares nesta época do ano. Então lá estava eu muito cedo, 
antes do amanhecer, caminhando por este caminhozinho, tirando pedras do caminho; 
e me senti guiado para andar por este outro lado. E ao andar por ali, encontrei com 
umas pedras irregulares e gigantescas, que mediriam mais de cem metros de altura. 
E ali, entre essas pedras, me ajoelhei. Pus esta Bíblia e este caderno a meu lado, e 
disse: “Senhor Deus, o que significa esta visão? Significa minha morte?” Lembram 
que disse: talvez era minha morte, porque a explosão era tão tremenda que me parecia 
partir? Quantos se lembram de quando lhes contei essas coisas? E eu pensava que 
talvez era minha morte. E lá no quarto disse: “Senhor, o que é isto? O que significa? 
É minha morte? Se assim for, então, bem; não direi à família. Deixe-me ir assim, se 
minha obra terminou”. Mas vocês também se lembram de que lhes disse que Ele me 
deu testemunho que não era isso, o melhor, era outra parte adicional de minha obra. 
Entendem?
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LIVRO DAS ERAS
A Era da Esmirna - Pág. 168
Rev. William M. Branham
 [168]. Note aqui que Jesus (pelo Espírito) em cada Era se dirige somente a UMA 
pessoa, em relação à Palavra para essa Era. Só UM mensageiro em cada Era recebe o 
que o Espírito tem que dizer a essa Era, e aquele mensageiro é o mensageiro à Igreja 
Verdadeira. Ele fala por Deus, por revelação às ‘Iglesias’: Tanto à verdadeira e à falsa. 
Assim que a Mensagem é transmitida para todos; mas mesmo que seja transmitida para 
todos os que estão ao alcance da Mensagem, tal Mensagem é recebida individualmente 
só por um certo grupo qualificado e de certa maneira. Cada indivíduo naquele grupo 
é um que tem a habilidade para ouvir o que o Espírito está dizendo por meio do 
mensageiro. Aqueles que o estão ouvindo, não estão recebendo sua própria revelação, 
nem estão (o grupo) recebendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo 
e recebendo o que o mensageiro já recebeu que Deus.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. II - Pág. 448
O Selo predito
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 1 de novembro de 2013
Buenos Aires, Argentina
 E isso, vamos deixar quietinho aí, porque diz o reverendo William Branham: 
“Não é o Senhor Jesus Cristo; porque quando João quis adorá-lo, o Anjo lhe disse que 
não o fizesse”. Se tivesse sido o Senhor Jesus Cristo teria recebido a adoração; mas 
isso, vamos deixar aí quietinho, isso será esclarecido mais adiante; e alguns dirão: “Eu 
imaginava”.
 O reverendo William Branham diz: “Pôde ter sido Elias, o profeta Elias, ou 
algum dos profetas”. Por quê? Porque é um espírito, um corpo espiritual, um corpo 
angelical de profeta; porque Deus é o Deus dos espíritos dos profetas, ou seja: dos 
corpos angelicais teofânicos dos profetas. Essa é o tipo de corpo em que estão as 
pessoas crentes em Cristo que partiram desta Terra, e estão na sexta dimensão, no 
Paraíso; estão em corpos espirituais, corpos teofânicos, corpos angelicais, igual ao 
corpo angelical do Anjo do Senhor Jesus Cristo.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 41
A Revelação de Jesus Cristo
Jeffersonville, Ind., 4-12-60
Rev. William M. Branham
 330 - “E Isso foi enviado ao… ‘E a declarou enviando-a por meio do Seu anjo 
a Seu servo João’. Não sabemos quem era o anjo. A Bíblia não declara quem era o 
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anjo. Mas sim sabemos que era um profeta, porque a Bíblia depois diz: ‘Eu Jesus 
enviei Meu anjo para dar testemunho destas coisas, as quais em breve acontecerão’. 
Depois encontramos que quando João começou a adorar o anjo, o anjo disse: ‘Olhe, 
não o faças’. Apocalipse 22. E ele disse: ‘Porque sou conservo teu, e dos profetas’. 
Pode ter sido Elias, pode ter sido um dos profetas… João era um apóstolo, mas este 
profeta foi enviado. E João sendo um apóstolo… Notem na natureza das suas outras 
epístolas: isso prova que não era João quem escreveu, porque não tem a natureza de 
João. Notem em Primeira de João e Segunda de João, e o restante, e leiam; e vejam a 
natureza disso. Depois vejam a natureza disto. João era um escritor e um apóstolo, mas 
este é o espírito de um profeta. É uma pessoa completamente diferente”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 41
A Revelação do Jesus Cristo
Jeffersonville, Ind., 4-12-60
Rev. William M. Branham
 331 - “Um profeta é a Palavra. Nós sabemos. A palavra profeta quer dizer ‘um 
divino intérprete da Palavra’. A Palavra Divina é escrita e o profeta tem esse Espírito 
Divino de Deus nele. E vocês sabem, o profeta no Velho Testamento foi chamado 
Deus”.

A OBRA DO SÉTIMO SELO EM TODAS AS DIMENSÕES - Parte I
Pág. 82-83
O Anjo com a missão celestial 
Dr. William Soto Santiago 
Quarta-feira, 15 de agosto de 2001 
Managua, Nicarágua
 Agora, estamos vivendo no tempo onde a missão celestial do Anjo do Senhor Jesus 
Cristo tem que ser cumprida, para a qual Cristo tem que colocar no meio da Sua Igreja 
em carne humana Seu Anjo Mensageiro.
 O reverendo William Branham, falando deste Anjo Mensageiro que deu a João o 
apóstolo a revelação do Apocalipse, diz que esse é um espírito de profeta, o qual deu 
a João a revelação do Apocalipse, e se for… E é um espírito de profeta, tem que se 
manifestar na Terra no meio da Igreja em carne humana. Um espírito de profeta, um 
corpo angelical de profeta, o qual deu a João a revelação do Apocalipse: esse é o Anjo 
do Senhor Jesus Cristo, onde Cristo escreve Seu Nome Novo, e Nome Eterno de Deus, 
e Nome da Cidade do nosso Deus; e esse é o Anjo que no Último Dia estará vivendo na 
Terra no tempo da Adoção, e será adotado quando tiver cumprido sua missão celestial.
 A missão celestial deste Anjo é a favor de cada membro da Igreja de Jesus Cristo, 
é a favor de toda a Igreja de Jesus Cristo, e é a favor do povo hebreu; é a favor de todo 
o Programa Divino correspondente à Dispensação do Reino e também para o final da 
Dispensação da Graça, onde se faz um entrelace dispensacional.
 Esse Anjo é quem tem a missão celestial para fazer esse entrelace dispensacional, 
ungido com o Espírito de Cristo, e para trazer a Mensagem Final: a Mensagem da Grande 
Voz de Trombeta, que é o Evangelho do Reino; e por meio desse Anjo, Cristo cumprir 
todo Seu Programa correspondente a este tempo final, vivificar, ou seja: vivificar cada 
promessa, cumprir cada promessa divina correspondente a este tempo final; para isso é o 
Anjo do Senhor Jesus Cristo com sua missão celestial da parte de Cristo nosso Salvador.
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LIVRO DAS ERAS
A Revelação do Jesus Cristo - Págs. 6 e 7
Rev. William M. Branham
 15. Recordarão que mencionei no princípio desta mensagem, que este livro 
que estamos estudando é a revelação real de Jesus Cristo na Igreja e Sua obra nas 
Eras futuras. Então mencionei que somente por meio do Espírito Santo obteremos 
revelação, ou nos passará despercebido. Unindo estes dois pensamentos, veremos 
que não será somente estudo e pensamento natural o que fará que este livro seja 
real. Será necessário a operação do Espírito Santo. Isso quer dizer que este livro não 
pode ser revelado a ninguém mais que a um povo especial. Será um tipo de gente 
com percepção profética. Necessitará a habilidade para ouvir de Deus. Necessitará 
instrução sobrenatural, e não ser somente um estudante comparando versículo com 
versículo, mesmo que isso esteja bem. Mas um mistério requer a revelação do Espírito 
ou nunca será claro. Como precisamos ouvir de Deus, e abrir nossos corações, e 
chegar a estar rendidos ao Espírito para ouvir e entender!

A OBRA DO SÉTIMO SELO EM TODAS AS DIMENSÕES
Parte II Pág. 44
A materialização do Céu na Terra
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 6 de fevereiro de 2000 
(Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico
 Algum dia; espero poder identificar os anjos mensageiros da Igreja, identificá-
los mais claramente na sexta dimensão. Ou seja: que… O que quero dizer com isso? 
Já sabemos seus nomes nesta dimensão. Mas algum dia, se Deus me permite ver os 
nomes que eles tinham na sexta dimensão, ou ao menos o do último mensageiro da Era 
da Pedra Angular, pois estaremos vendo, e veremos quem ele é e como se chamava 
quando deu a revelação ao apóstolo São João. 
 Tem que estar em algum lugar porque não foi uma criancinha quem deu a 
revelação a João; foi um Anjo, um homem. O reverendo William Branham diz que 
era um homem, um espírito de profeta. Um espírito de profeta é um homem da sexta 
dimensão, e algum dia encontraremos esse homem da sexta dimensão através da 
história bíblica; e até seu nome eu creio que o poderemos encontrar.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Págs. 483 e 484
Rev. William M. Branham
 203. Quero que notem outra coisa que aconteceu. E se vocês chegarem a escutar a 
fita: “Senhores, que horas são?” Ali escutarão que um Anjo me era muito importante; 
os outros eram comuns, mas este certo Anjo era muito notável. Ele estava à minha 
esquerda na constelação em forma de pirâmide. Recordarão também que foi na 
pirâmide onde estava a pedra branca misteriosa que não tinha nada escrito? Os anjos 
me elevaram de onde estava, para dentro dessa pirâmide formada por eles mesmos. 
Os mistérios de Deus eram somente conhecidos por eles, e eles foram os mensageiros 
que vieram para interpretar essa pirâmide, a mensagem do segredo destes Sete Selos 
que estão dentro da pirâmide. Este anjo estava à minha esquerda, Ele era o último ou 
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