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ESTUDO BÍBLICO #59 – DOMINGO, 27 DE DEZEMBRO DE 2020
TEMA: OS SEGREDOS DO SÉTIMO SELO JÁ REVELADOS

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 7 de junho de 1998

Cayey, Porto Rico

Escritura base: Apocalipse 8:1-5

A OBRA DO SÉTIMO SELO EM TODAS AS DIMENSÕES - Parte III
Págs. 15-16
A Grande Pirâmide do Senhor Jesus Cristo
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 20 de setembro de 1987
Cayey, Porto Rico
 O Nome de Deus, o Nome da Nova Jerusalém e o Nome Novo do Senhor 
Jesus Cristo é o mesmo nome: O Nome Eterno de Deus, que em outros tempos, 
dispensações e eras, nunca antes foi revelado; porque está no mistério do Sétimo 
Selo, pelo qual houve silencio no Céu por quase meia hora.
 (…) Sua Segunda Vinda é a Pedra não cortada por mãos, a Pedra que Ele diz 
que põe em Sião, na Grande Pirâmide; porque é na Segunda Vinda do Filho do 
Homem que vem o Nome Novo do Senhor Jesus Cristo para realizar a Obra de Leão 
da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E será colocado esse Nome 
sobre a Era da Pedra Angular.
 Assim como foi colocado o nome de Lutero sobre a era luterana, e o nome 
de Wesley sobre a era wesleyana; mas nenhum desses nomes era o Nome Eterno 
de Deus, o Nome Novo do Senhor Jesus Cristo; portanto, somente foi um nome 
temporário para uma era; mas algum dia viria o Nome Eterno de Deus, Nome Novo 
do Senhor Jesus Cristo, para ser o Nome da Cidade do nosso Deus, para ser o Nome 
do Monte do Sião, para ser o Nome da Grande Pirâmide do Senhor Jesus Cristo.
 “E lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha um nome novo escrito”. Assim 
que os demais nomes do passado estão no passado. “Dar-lhes-ei um nome novo 
escrito”. Essa Pedra trará o nome novo escrito.
 E o Senhor Jesus Cristo disse: “E o escreverei sobre cada vencedor. Escreverei 
o Nome do meu Deus, o Nome da Cidade do meu Deus, e meu Nome Novo”. E 
aqui diz que virá na pedrinha branca; o qual ninguém conhece, a não ser aquele que 
o recebe.
 Agora, já vimos a promessa desse nome para ser escrito em cada vencedor. E a 
era dos vencedores terá esse nome. E esse nome, sendo a era dos vencedores, sendo 
a Era da Pedra Angular, da Vinda da Pedra Angular, será a Era que dará a toda a 
Grande Pirâmide o Nome que terá por toda a eternidade.
 A era luterana não nos pôde dar um nome para toda a eternidade, nem a era 
wesleyana; esses foram nomes temporários para essas eras; mas a Era Eterna, a Era 
da Pedra Angular; essa pedrinha traz um Nome Novo escrito, o qual o receberão 
também os vencedores, os que receberem essa Pedrinha branca.
 Os que receberem a Pedra não cortada por mãos, estarão recebendo a Segunda 
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Vinda do Filho do Homem com o nome escrito; e assim toda a Grande Pirâmide de 
Deus será selada com o Selo do Deus vivente.
 Essa é a forma em que os escolhidos são selados. E essa é a forma em que a 
grande Pirâmide, o Corpo Místico do Senhor Jesus Cristo, é selado com o Selo do 
Deus vivo.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 445
Rev. William M. Branham
 26. Em seguida encontramos que ao terminar as eras da igreja e também os 
animais, ali o quadro mudou completamente. Já não havia animais para sair e 
anunciar. Entramos no tempo da tribulação depois que a Igreja tinha subido. Tudo 
quadrou perfeitamente com as Eras da Igreja. Eu não vejo nada que não tenha 
quadrado perfeitamente, ainda até as eras e os tempos. Pensem! Isso demonstra 
que teve que ser Deus fazendo tudo. A mente humana não poderia alcançar tal 
profundidade.
 27. Também o Senhor nos permitiu tomar a Santa Escritura e ver o que Jesus 
disse que aconteceria; e como encontramos isso? Em seguida por revelação vimos 
em Seu sermão, ali em Mateus capítulo 24, exatamente os primeiros seis Selos, 
mas Ele não disse nada do Sétimo Selo. E até para aqui em Apocalipse quando os 
Selos foram abertos, notem que Deus não revelou nem símbolos nem nada quanto 
ao Sétimo Selo. É um segredo perfeito com Deus. Agora vamos ler na Bíblia, em 
Apocalipse capítulo 8, o primeiro versículo:
 E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora.

LIVRO DOS SELOS
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: “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 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 o qual não 
podemos chegar. Há algo ali. Mas imagino que quando esses mistérios começarem 
a se manifestar… 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”.
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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 
anjo. Mas sim sabemos que era um profeta, porque a Bíblia depois diz: ‘Eu Jesus 
enviei Meu anjo para vos testificar estas 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 a 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 resto, 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 DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 467
Rev. William M. Branham
 146. Agora, se Satanás pudesse agarrar-se disto … Por exemplo: Se você quiser 
que algo aconteça (agora terão que crerem somente por minhas palavras)…, mas se 
eu tiver planos para fazer certa coisa, eu sei que não posso dizer a ninguém. Não é 
que essa pessoa andaria contando, mas a coisa é que Satanás o ouviria. Mas ele não 
pode entrar em meu coração, por quanto Deus o tem selado com o Espírito Santo. 
Então a coisa é entre Deus e eu. O diabo não sabe nada até que você o fala, e nisso 
ele o ouve. Eu tratei, disse as pessoas que tenho planos para fazer isto ou aquilo, 
e dali em diante posso ver o diabo me colocando estorvo atrás de estorvo para ele 
poder chegar antes. Mas se eu obtiver a revelação de Deus e não digo nada, então 
isso é muito diferente.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. I
Pág. 457-458
As damas em vitória trabalhando sem limites no Último Dia
Dr. William Soto Santiago
Quarta-feira, 17 de setembro de 2008
Torreon, Coahuila, México
 Eu respaldo Porto Rico no que está fazendo, esse projeto da construção de uma 
Carpa Catedral, e na compra também dos terrenos necessários para sua instalação 
e para estacionamento também; porque uma Carpa [Tenda] tão grande necessita 
bastante espaço para ser colocada, e também para automóveis e ônibus, porque se o 
reverendo William Branham a viu cheia, pois vai haver muita gente.
 E se viu uma fila interminável, então haverá muito trabalho e, consequentemente, 
também haverá muitos problemas de saúde no meio da raça humana; ou seja que 
todas as coisas vão atuar para que seja realmente uma necessidade esse lugar.
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 E por quanto está prometido que nesse lugar Deus vai se manifestar, todos 
queremos ver a manifestação de Deus como o reverendo William Branham viu na 
Visão da Carpa.
 Portanto, apoiamos esse projeto que Porto Rico tem; e mesmo  que eu não 
esteja lá em Porto Rico, eu também o apoio com todo meu coração, com minhas 
orações, e com meu esforço e em todos os sentidos, economicamente também. E 
Deus vai ter a pessoa que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo para 
usá-la nessa manifestação final, que tem que ser um mensageiro dispensacional; 
não pode ser um mensageiro de era somente, mas dispensacional. E tem que ser, 
consequentemente, o mensageiro da Dispensação do Reino com o Evangelho do 
Reino e o Evangelho da Graça, e mensageiro também da Era da Pedra Angular.

LIVRO DE ROMANOS 8:22-23
Pág. 240-241
O tempo de o trigo amadurecer
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de dezembro de 2010
Cayey, Porto Rico
 Portanto, Deus vai ter muitas outras nações, irmãs de Israel; e no Reino do 
Messias, aí as vamos ver, as que entrarão com o Messias em Seu Reino, conforme 
São Mateus, capítulo 25, onde diz que Ele vai juntar diante d’Ele, quando se sentar 
no Trono do Seu Pai, no Trono de glória, o Trono de Davi, vai juntar diante d’Eele 
a todas as nações para as julgar; assim como o pastor junta a suas ovelhas à direita 
e os cabritos à esquerda.
 E desse juízo que o Messias vai fazer depois da grande tribulação, vai depender 
o futuro de cada nação; e até antes: As pragas apocalípticas (como as pragas que 
caíram sobre o Egito no tempo do Moisés), o qual será uma repetição neste tempo 
final sobre o reino dos gentios, vai causar graves situações às nações; pois o mau 
uso que tiveram ou mau uso que têm feito dos recursos naturais, vai regressar  em 
problemas graves à humanidade.
 Por isso vem o aquecimento global, a camada de ozônio que em certas áreas está 
deteriorada, e outros problemas, como consequências a esses problemas maiores; 
e os problemas de maremotos, terremotos, vulcões, todo isso está falado para ser 
cumprido em uma forma maior neste tempo final.
 Por isso, vendo a situação em que a humanidade está, eu disse que como eu vejo 
as coisas, nos primeiros 50 anos deste novo milênio que começou e neste primeiro 
século deste novo milênio (conforme o calendário gregoriano), eu vi ou pensei que 
todas as promessas prometidas para o Último Dia vão se cumprir, tais como: a Vinda 
do Senhor, a fé para sermos transformados, a ressurreição dos mortos em Cristo, o 
arrebatamento da Igreja para ir à Ceia das Bodas do Cordeiro, e outras coisas no 
meio do cristianismo que estão prometidas e, consequentemente, o cumprimento da 
Visão da Grande Carpa Catedral também, e o regresso de Deus ao povo hebreu.
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