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milagres e grandes maravilhas. Mas enquanto isso estamos recebendo a revelação 
do Sétimo Selo, a revelação que os Sete Trovões, a Voz de Cristo, nos dá neste 
tempo final; a revelação do mistério do Sétimo Selo para a sétima dispensação, 
onde se faz um entrelace com a Dispensação da Graça, e assim o mistério da 
sétima dispensação vai sendo aberto para os escolhidos de Deus no Corpo Místico 
do Senhor Jesus Cristo.
  No mistério da sétima dispensação está uma nova Mensagem dispensacional, 
um novo profeta dispensacional, um povo para entrar em uma nova dispensação, e 
grandes promessas e bençãos nessa nova dispensação. A transformação de nossos 
corpos corresponde à sétima dispensação, e o rapto da Igreja também. 
  Tudo isso está dentro da sétima dispensação neste entrelace dispensacional. 
Vejam que será depois que Cristo se levantar do Trono do Pai, quando já tiver 
terminado Sua Obra de Intercessão, que virá a ressurreição dos mortos em Cristo 
e virá nossa transformação, e os 30 ou 40 dias de manifestação plena de Deus em 
Sua Igreja, e depois o rapto ou arrebatamento dos escolhidos de Deus. E isso já 
corresponde à sétima dispensação, por isso está no mistério da sétima dispensação, 
sob a Mensagem da sétima dispensação e sob o mistério do Sétimo Selo, que é a 
Segunda Vinda de Cristo, e sob o mistério do Anjo que tem o Sétimo Selo.

LIVRO DOS SELOS
Deus em simplicidade - Pág. 17
Rev. William M. Branham
 60. Muitos passam despercebido por razão da maneira em que se revela. O 
homem tem suas próprias ideias do que deve ser Deus e sobre o que Deus fará. 
Como disse muitas vezes, o homem é igual como sempre foi; ele sempre está 
elogiando Deus pelo que fez, olhando o que Deus fará no futuro, mas ignorando 
o que Deus está fazendo no presente. Assim é. Olham para trás e veem a coisa 
tão grande que Deus fez, mas não podem ver a coisa tão simples que Deus usou 
para efetuá-la. Olham adiante e veem o grande que vem, e em nove de dez casos, 
as coisas já estão acontecendo tudo ao seu redor, entretanto é tão simples que não 
sabem.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 472
Rev. William M. Branham
 165. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando 
sobre: “Sede humildes, sede humildes, recordem que Deus opera em coisas 
pequenas”, na verdade não percebia o que estava falando, mas agora vejo bem. 
Será de uma maneira tão humilde. As pessoas pensariam que uma coisa tão 
tremenda seria revelada lá no Vaticano, mas, o melhor, vem como veio João 
Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor, lá em um estábulo! GLÓRIA A 
DEUS! A hora está à mão! Aqui estamos! Oh irmão!
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 12A
O Juízo
Tampa, Fla., 19-4-64
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 olharem 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 Senhor mesmo 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 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 com a 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 revelou a Si mesmo como Filho do Homem, o que reclamava que 
era. Mas eles estavam cegos, e não puderam ver. Mas agora aos gentios Ele 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 
revelaria a Si mesmo como o Filho do Homem, ao igual ao que fez nos dias de 
Sodoma’. Acusador cego, podes ver isto? Suas Palavras são verdadeiras! Não 
marcas de cravos e cicatrizes e espinhos. É o Filho de Deus personificado em 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 David, 
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. 156
Eventos esclarecidos por profecia 
Jeffersonville, Ind., 1-8-65
Rev. William M. Branham
 1399 - “Deus faz Sua própria escolha por predestinação, escolhe os profetas 
para cada era. Notem isso. Ele determina a natureza desse profeta para ajustar-
se a essa era. (Veem?) Ele ajusta seu estilo, tudo o que faz. Ele o ajusta para ser 
educado ou não educado. Ele ajusta os dons, a maneira em que ele pregará, os 
dons que terá. E a Mensagem para essa certa era, Deus predestinou essa certa 
coisa para acontecer e não há outra coisa que possa tomar seu lugar. Não importa 
o que é, quantas conquistas feitas pelo homem, nada pode tomar seu lugar. Ele 
predestinou o homem, talvez um homem ignorante. Ele pôde ter lhe predestinado 
como outro tipo de homem. Qualquer coisa que ele for, Ele dá sua aula, seu dom, 
dá sua natureza, seu estilo, e o que for, como ele se expressa, e tudo o que faz. Ele 
faz que o homem da hora tome o povo da hora. Correto. Ele o faz”.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 448
Rev. William M. Branham
 51. Entre o Sexto e Sétimo Selo temos o chamamento de Israel. Eu tenho muitos 
amigos íntimos sentados aqui hoje, os quais no passado foram da denominação 
Testemunhas de Jeová. O Sr. Russell fundou essa obra, em seus ensinamentos 
sempre disse que estes 144.000 eram uma Noiva sobrenatural de Cristo. Mas não 
é assim. Estas pessoas aqui, não tem nada que ver com as Eras da Igreja. Isto é 
absolutamente Israel. Este capítulo 7, que vamos ler mais adiante, tem a ver com 
o chamamento e o selamento dos 144.000 judeus, que são chamados durante o 
tempo da tribulação depois que a Igreja já tiver subido. Isto não tem nada que 
ver com a era da Igreja. E são chamados em perfeita harmonia com a Escritura 
concernente às últimas três semanas e meia de Daniel, que são para o povo de 
Daniel. Não é para os gentios, mas para o povo de Daniel; e ele foi um judeu.
 52. Agora, notem que Israel crê somente em seus profetas, e isso depois que 
são vindicados. 

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 127
A Obra Prima
Jeffersonville, Ind., 5-7-64
Rev. William M. Branham
 1134 - “Agora, por quase dois mil anos, Deus esteve fazendo novamente uma 
Obra Prima, porque Ele feriu Adão para extrair dele uma peça (parte dele), uma 
costela para lhe fazer uma esposa. E aquela Obra Prima que Ele feriu no Calvário, 
dali Ele obteve uma peça. É simplesmente o Novo Testamento, isso é tudo. Ele 
cumpriu o Antigo Testamento. Agora é o Novo Testamento, outra peça para ser 
cumprida. Vejam, o Antigo e o Novo são esposo e esposa veem? E se necessitou 
o Novo para - o Antigo para antecipar o Novo. Veio Cristo, a Obra Prima, para 
cumprir aquilo. Agora Sua Noiva cumprirá tudo o que está no Novo Testamento. 
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Outra Obra Prima está em processo. Assim como Ele levou quatro mil anos para 
fazer esta Obra Prima, agora Ele esteve por cerca de dois mil anos fazendo outra 
Obra Prima, uma Noiva para Cristo, outra Obra Prima. Ao formá-la, Ele o faz por 
seu método imutável, na mesma forma que fez a Obra Prima, pela Sua Palavra”.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 482
Rev. William M. Branham
 197. Agora, na Obra completa temos, pela graça de Deus, todos os mistérios 
dos seis Selos que tinham sido selados, e sabemos e entendemos que o Sétimo 
Selo não será revelado ao público.
 198. Na hora da Sua Vinda, quando acontecerá a destruição da Terra, vocês 
sabem, quando fizeram a pergunta quanto a quando seria o sinal de Sua Vinda e 
do fim do mundo, em Mateus 24. Ele respondeu isso e falou de Israel estando de 
novo em seu país, no versículo 31; mas depois foi às parábolas:
 Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam 
tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão.
 Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às 
portas. Mateus 24:32-33
 199. Está falando de Israel em sua própria pátria. Mas, notaram que Ele 
não fala nada da revelação deste Sétimo Selo; e também aqui em Apocalipse, 
na abertura dos Selos, também o omitiu? Vemos, pois, que é um mistério por 
completo, e a hora ainda não chegou para que se desse a conhecer este mistério. 
Chegamos até aqui, e o demais nos será dado ali: no tempo quando aparecer Jesus 
novamente sobre a Terra para chamar a Sua Noiva, ou o que chegue a acontecer 
nesse tempo.

A OBRA DO SÉTIMO SELO EM TODAS AS DIMENSÕES - Parte II
Pág. 56-57
O mistério da sétima dispensação
(Reunião de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Quinta-feira, 16 de maio de 2002
Medellín, Colômbia
 Agora, vejam vocês o que isso significa sob a Terceira Etapa. Sob a Terceira 
Etapa vêm todas estas bençãos para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e vem o poder 
de Deus em toda Sua plenitude.
 O que foi visto em parte no reverendo William Branham, quanto à 
manifestação do poder de Deus em toda Sua plenitude, virá manifestado em toda 
Sua plenitude.
 Página 119 do livro Citações. Aí nos fala que quando vier o aperto, então o 
que vimos em parte manifestado, do poder de Deus em toda Sua plenitude (mas 
em parte), agora diz que isso virá plenamente; e isso será um tempo onde virá em 
forma consecutiva.
  E isso dará cumprimento a que? À Visão da Carpa. Aí é onde vão ser vistos os 
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