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grandes maravilhas e milagres, e pregará aos perdidos, aos que já não podem ser 
salvos, aos que já não podem entrar pela Porta, porque já estará fechada nesse 
tempo; assim como Cristo pregou às almas encarceradas quando morreu e desceu 
ao inferno, à quinta dimensão1.
 Para esse tempo, a quinta dimensão (o inferno) estará sobre a Terra, e o 
anticristo estará se levantando contra do Anjo do Senhor Jesus Cristo. Isso é o 
que está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, onde a besta com os dez reis, 
guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque Ele é Rei dos 
reis e Senhor dos senhores.
 E nessa manifestação de Cristo em toda Sua plenitude no Último Dia, no 
cumprimento da Terceira Etapa, Cristo estará como Rei dos reis e Senhor dos 
senhores.
 Em Apocalipse, capítulo 19, também encontramos Cristo, o Anjo do Pacto, 
vindo sobre um cavalo branco; e em seguida encontramos a besta e os dez reis 
fazendo guerra a Cristo, ao Cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Mas 
Cristo, o Cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vencerá a besta, porque 
Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores; ou seja vencerá o anticristo no Último 
Dia, porque a vitória é a Grande Vitória no Amor Divino, a vitória que Cristo 
obterá em Sua manifestação do Último Dia.
 Agora, na amostra que nos deu o reverendo William Branham dessa 
manifestação da Terceira Etapa, mostrou cinco exemplos ou cinco ocasiões onde 
o poder divino foi manifestado em toda sua plenitude; e essas cinco ocasiões 
foram pela Palavra falada, a Palavra criadora sendo falada; essa é a Espada que 
sai da boca do Cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19: a Palavra criadora 
de Deus.
 Sendo que esses cinco exemplos ou amostras, que nos deu do que será a 
Terceira Etapa quando estiver manifestada em toda sua plenitude quando vier 
o aperto…; encontramos que pela Palavra criadora será que se realizarão todas 
essas maravilhas, sinais e milagres que foram vistos na Visão da Carpa; e isso 
somente pode vir por meio da manifestação do Espírito de Cristo através de um 
mensageiro que seja adotado no Último Dia, em seguida que tenha trabalhado 
na Obra de Cristo e tenha feito a Obra de quem o enviou, para em seguida ser 
adotado pelo que o enviou.
 Quando tiver entrado até o último dos escolhidos de Deus, virá a adoção do 
Anjo Mensageiro de Jesus Cristo, e dos mortos em Cristo que partiram, e de todos 
os que vivemos; e aí virá a manifestação plena de Deus.
 Agora, podemos ver que para esse tempo os escolhidos de Deus estarão 
passando por uma etapa de aperto. Também as virgens insensatas ou fátuas 
passarão por essa etapa de aperto, e em seguida entrarão em uma perseguição 
plena durante a grande tribulação, quando os escolhidos vão à Ceia das bodas 
do Cordeiro; as virgens insensatas ficarão aqui para serem purificadas durante a 
grande tribulação, e os 144.000 hebreus também.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 120 - Shalom
Serra Vista, Arizona, 1-12-64
Rev. William M. Branham
 1061 - “O mundo está em um dos tempos mais caóticos de escuridão que 
alguma vez esteve; e entretanto está de novo na Luz mais bendita que alguma vez 
tenha resplandecido. A diferença é assim como foi no princípio, quando havia 
densas trevas sobre a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, 
e disse: ‘Haja luz’. E separou Deus a luz das trevas. E eu creio que agora estamos 
vivendo nessa hora de novo, quando Deus está separando a Luz das trevas, e Ele as 
está pressionando ao outro lado do mundo, para que a Luz possa ser manifestada. 
E então a razão pela qual digo à igreja ‘Shalom’, é porque isto é a Paz de Deus. 
Isso é o que quero trazer para vocês nesta manhã, para o ano novo; não olhando 
para trás, mas estamos olhando para frente, para o amanhecer de um novo dia, 
onde há algo grande que está adiante de nós, onde os anos foram de alegria do que 
esperamos, a urgente vinda da grande Luz. E agora podemos vê-la abrindo seu 
caminho sobre o horizonte, a esfera horizontal; está abrindo seu caminho entre o 
mortal e o imortal”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 167
O único lugar Provido de Deus para adorar
Shreveport, A., 28-11-65
Rev. William M. Branham
 1488 - “Agora, notaram vocês, a cada três anos, depois de uma grande 
reunião, o que acontece? Uma denominação. Isto já tem vinte anos e nenhuma 
denominação. Querido Cordeiro moribundo, que eu nunca faça isso. Se eu vou 
nesta geração, que as pessoas que creem nesta Mensagem nunca aceitem uma 
denominação. Deus… Vocês morrerão ali mesmo! Recordem isso! Na mesma 
hora que vocês mencionarem denominação entre vocês, não importa quão 
sinceros vocês sejam, e tomarem homem por seu líder ao invés do Espírito Santo 
para confirmar esta Palavra, essa é a hora que vocês morrem!”

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 83
O Mensageiro do Tempo Final
Mesa, Arizona, 16-1-63
Rev. William M. Branham
 705 - “Sempre foi uma luta para o mensageiro separar o velho do novo. 
Sempre foi essa luta, para o mensageiro que vem, que separe o velho do novo; 
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mesmo que a Mensagem sempre deve ser escritural. Cada um predisse do que 
há de vir; por exemplo: tomemos Jesus, quão difícil foi para Ele, vir e mudar a 
Mensagem da Lei à Graça”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 141
Semente de discrepância
Phoenix, Ariz., 18-1-65
Rev. William M. Branham
 1260 - “Notem, no versículo 41 [Mateus 13] os dois também muito perto, tão 
perto nos últimos dias até que Ele não fez… Ele não podia depender de alguma 
certa igreja para separá-los, digamos, a metodista ou a batista ou os pentecostais, 
para separá-los. Ele disse: ‘Ele enviará Seus anjos para separá-los’. Um anjo vem 
para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. E ninguém pode 
fazer isso a não ser o Anjo do Senhor. Ele é o Único que vai dizer qual é certo e 
qual é errado. Deus disse que Ele enviará Seus anjos no último tempo. Não anjos 
abaixo por aqui, mas anjos no último tempo, e os juntaria. Sabemos que este é o 
tempo vindouro da colheita agora. Agora, um anjo é em realidade interpretado um 
‘mensageiro’. E vemos que há sete anjos das sete Igrejas, e agora… Não, através 
das eras da igreja”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 53
Religião de Jezabel
Middletown, Ohio, 19-3-61
Rev. William M. Branham
 462 - “Mas ali haverá um sistema de um homem que virá em frente com o 
poder e a unção de Elias para realizar esta profecia. Aleluia. Ele a sacudirá. E 
recordem, Ele profetizou e lhes disse todas as coisas, e Deus operou com ele. Mas 
sua mensagem final foi atacada na Casa Branca… Então o que aconteceu depois 
disso? Escute. Depois desse ataque sua voz se aquietou, ninguém mais o ouviu, 
Deus o chamou longe da cena, disse: “Elias, tu acabaste de fazer tua mensagem 
notória a todo o Israel, eles sabem. Agora veem aqui acima no deserto, escapa 
deles, separa-te você mesmo, porque eu vou fazer alguma coisa. Eu vou ensinar o 
que é rejeitar minha mensagem”. O que assentou dentro? Guerra, escassez, fomes. 
Assim diz o Espírito Santo, tenham cuidado no que vem, tenham cuidado o que 
vem a seguir. Lá houve uma escassez, aqui haverá uma escassez. Oh! Pode ser 
que não de pão, mas de escutar a Palavra de Deus e Sua Verdade… Quando Deus 
manda em frente uma Mensagem e diz às pessoas e eles não a recebem, então Ele 
retira Seu servo e manda Suas pragas; escassez, morte (falando espiritualmente, 
fisicamente também). Vocês esperem uma depressão, irmão. Vocês pensam que 
viram alguma coisa, esperem um pouco mais. Vocês não viram nada. Vocês 
pensam que estão morrendo por um bom avivamento espiritual, esperem um 
pouco mais. Vocês somente esperem, desejarão e chorarão para ouvir a Palavra de 
Deus. A Bíblia diz assim. ‘Haverá uma escassez nos últimos dias, disse o profeta, 
‘e não de pão e água só, mas por ouvir a verdadeira Palavra de Deus’. E essa voz 
estará quieta, em alguma parte no deserto, escondida fora… Então um dia, depois 
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que o pecado tiver chegado ao seu ápice Deus tiver trazido Seu povo ao Seu 
aprisco… Jezabel tomou toda coisa, ela apagou tudo acima e ela o fará outra vez. 
Isso é: Assim diz a Santa Bíblia de Deus. Ela fará outra vez. Ela está diretamente 
no trono agora, por trás em forma de líder; torcendo de qualquer modo o que ela 
quer, ninguém a vai parar. Certamente, ninguém a vai parar agora, porque o que 
eles não puderam fazer dentro dos círculos religiosos eles cortaram - cortaram 
tudo em políticos e ali eles o fizeram. Ah! ah, isso é exatamente o que eles fizeram. 
O qual, o político fará um boicote exatamente para levá-lo a marca da besta, tão 
seguro como eu estou parado aqui… Elias ficou lá encima até que Deus o moveu. 
Ele não tinha avivamentos. Ele não tinha avivamentos. Ele não pregava contra ela, 
ou nada. Ele só ficou lá encima com Deus só, fora no deserto, porque ele era um 
homem do deserto. Ele foi criado no deserto. Também João foi criado no deserto. 
Ele foi ao deserto só com Deus, tirado da igreja depois que deu sua mensagem… 
Mas um dia, Deus o chamou outra vez. Aqui ele vem fora. Escute com supremo 
cuidado e atenção agora e não se zangue comigo. Eu estou dizendo ASSIM 
DIZ O SENHOR. Quando ele saiu fora o que Deus fez? Ele o enviou a uma 
mulher viúva… E o que aconteceu? Quando o resto do mundo estava perecendo 
e morrendo de fome, ela e seus filhos e sua casa todos comiam três comidas boas 
ao dia, revelação divina na Palavra. Eu espero que você veja, amigo… Agora, nós 
não temos tempo para tirar o resto da história, vocês sabem, como ele teve que vir 
com uma declaração forçada a Baal. Ele o fará um destes dias, não se inquiete. 
Quando ele vier caminhando fora desse deserto, vocês cuidem do que é o que 
toma lugar”.

AS PROFECIAS DO FIM DO TEMPO - Parte 6 - Pág. 14-17
O tempo de angústia e liberação
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 26 de dezembro de 1999
(Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico
 Mas agora, para a Terceira Etapa no Último Dia, depois que terminaram os 
ministérios de todos os sete anjos mensageiros, Cristo terá um mensageiro, que 
será Seu Anjo Mensageiro, e através dele cumprirá estas promessas. Diz:
 1057 – “Já estamos na era e não pode ir mais além. Temos que esperar aqui 
um minuto até que isto aconteça aqui para alcançá-lo, e então vem o tempo (…) 
e a pressão está em um lugar onde você está oprimido, então veja o que estou 
preparando para te dizer nestes momentos. Veja a Terceira Etapa então, será 
absoluta e totalmente para os perdidos, mas será para a Igreja e a Noiva”.
 Será para os perdidos. Isso será um ministério, o ministério de Cristo em 
Espírito Santo em Seu Anjo Mensageiro, cumprindo estas promessas; onde Cristo 
se manifestará em toda Sua plenitude, e grandes maravilhas, milagres e sinais 
serão realizados por Cristo através do Seu Anjo Mensageiro, mas já a Porta estará 
fechada.
 E haverá um ministério (esse é o ministério que terá essa manifestação de 
Cristo em toda Sua plenitude, a Terceira Etapa), haverá um ministério que fará 
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