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A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. IV
Pág. 83-84
031 O Sétimo Selo e o sinal do fim do século
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Quarta-feira, 18 de março de 1998
São José dos Campos, São Paulo, Brasil
 Agora podemos ver onde nos encontramos neste tempo final. E ninguém 
poderá compreender todos estes mistérios do Reino de Deus correspondentes a 
este tempo final, exceto aqueles que estarão escutando a Voz de Cristo por meio do 
Seu Anjo Mensageiro, revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer.
 Agora, primeiro entram os escolhidos de Deus e recebem a Mensagem, depois 
se abrirá a oportunidade para as virgens adormecidas ou virgens insensatas; e 
também o mundo verá uma manifestação poderosa de Deus em nossa era, porque 
a Terceira Etapa é para a Igreja-Noiva, para a Igreja nominal e para o mundo; ou 
seja, disse nosso irmão Branham que a Terceira Etapa é para a Noiva, a Igreja e os 
perdidos.
 Primeiro os escolhidos de Deus recebem a bênção de Deus. Quando já 
estivermos transformados, as virgens adormecidas ou insensatas verão o que estará 
acontecendo no meio da Igreja (das virgens prudentes), e então buscarão, buscarão 
a Mensagem, a pedirão, e isso as vai ajudar bastante; mesmo que não poderão ir no 
rapto, mas vai ajudar para dar suas vidas por Cristo na grande tribulação.
 Podemos ver que essa manifestação do poder divino será vista muito em 
breve manifestado, onde coisas muito grandes (literalmente) têm que acontecer. 
Mas agora está acontecendo algo muito grande, que é o mais importante para os 
escolhidos de Deus, o qual nos prepara para sermos transformados e raptados.
 Esta é a etapa onde Ele está cumprindo as coisas relacionadas ao Sétimo 
Selo. Antes de ser aberto esse mistério ao mundo, é aberto à Igreja, aos escolhidos 
de Deus, é revelado este mistério e é identificada a Obra que o Sétimo Selo está 
fazendo à medida que vão passando os anos. E em seguida, mais adiante, a nível 
mundial a humanidade saberá a sobre este mistério, deste Sétimo Selo que Deus 
esteve cumprindo.
 Agora podemos ver que esta parte que esteve se cumprindo atualmente é para 
Sua Noiva, Sua Igreja, pois está chamando e juntando todos Seus escolhidos neste 
tempo final.
 Estamos na etapa mais gloriosa de todas as etapas, porque é a etapa que 
culminará com nossa transformação e a ressurreição dos mortos em Cristo. Depois 
que já estivermos com o novo corpo, já não haverá limitações quanto às coisas que 
têm que acontecer conforme às promessas divinas. Já estando no novo corpo cada 
filho de Deus já está adotado, ao ter o novo corpo; e terá todo o poder divino que 
perdeu Adão e Eva na queda; e terá um corpo eterno, terá sido restaurado à vida 
eterna fisicamente também.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 107
Cristo é o mistério de Deus revelado
Jeffersonville, Ind., 28-7-63
Rev. William M. Branham
 926 - “Primeiro foi que Deus queria se expressar completamente, e isso 
foi em Cristo. Em segundo lugar é o ter a preeminência disto em Sua Igreja; a 
qual é Seu Corpo, a Noiva, pela qual podia ter a preeminência e por meio dela 
se expressar. Agora, em terceiro lugar temos a restauração do Reino à sua devida 
posição, o qual caiu pelo pecado do primeiro Adão. Deus quer restaurá-lo como foi 
quando Ele passeava no jardim no frescor da tarde e falava com eles em perfeito 
companheirismo”.

LIVRO DAS ERAS - A Era de Éfeso - Pág. 109
Rev. William M. Branham
 117. O homem não podia vir diretamente e tomar da Árvore da Vida no meio 
do jardim. A Vida Eterna primeiro tinha que chegar a ser carne. Mas antes que 
Deus pudesse ter trazido e salvo a um pecador, tinha que ter um pecador para trazer 
e salvar. O homem tinha que cair. A queda, que seria causada por Satanás, tinha que 
ter carne para assim ocasionar a queda. Satanás tinha que vir por carne também. 
Mas Satanás não podia vir por carne humana para ocasionar a queda, igual como 
Cristo viria em carne humana para restaurar os caídos. Mas havia um animal, a 
serpente, tão semelhante ao homem que Satanás podia chegar a essa besta e por 
meio dessa besta ele podia chegar a ser carne humana e causar a queda, e assim 
se injetar no gênero humano; assim como Jesus algum dia se injetaria no gênero 
humano, em corpos humanos, até chegar ao ponto de uma ressurreição na qual nós 
teríamos corpos semelhantes ao Corpo glorificado d’Ele. Assim que o que Deus 
operou no jardim, era Seu plano destinado. E quando Satanás ocasionou o que era 
necessário para cumprir o propósito de Deus, então o homem não podia chegar à 
Árvore da Vida no jardim. Certamente que não. Não era tempo. Mas um animal 
(não foi um animal o que causou a queda? deixemos então que morra um animal) 
foi tomado e seu sangue foi derramado, e então Deus teve comunhão de novo com 
o homem. Então teria que chegar um dia quando Deus apareceria em carne; e por 
meio da Sua humilhação, Ele restauraria o homem caído e o faria participante 
daquela Vida Eterna. Já uma vez que você vê isto, então pode entender a semente 
da serpente e pode saber que não foi uma maçã o que Eva comeu. Não, foi a 
degradação da humanidade por causa da mescla da semente.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 135 - Perguntas e respostas Núm. 1
Jeffersonville, Ind., 23-8-64
Rev. William M. Branham
 1206 - “[Pergunta 248]: ‘… esta é a terceira etapa e é o falar a Palavra. Parece 
totalmente possível para você o falar a Palavra e a pessoa seria completa e totalmente 
restaurada, totalmente preparada e colocada para o rapto na ressurreição, o Filho 
do Homem. É isto assim, ou não? E você faria isto se se visse obrigado. Não 
‘escaparia a pessoa de todas estas coisas (tem umas aspas ali), escaparia a pessoa 
de todas estas coisas e estaria em pé diante do Filho do Homem’? (Lucas 21:36)’. 
Agora, meu querido amigo. Veem? Agora, eu creio que você tem aqui uma boa 
afirmação. Sim senhor! Sim senhor! Agora, isso seria assim. Você disse: ‘Irmano 
Branham…’. Em outras palavras, isto é o que estou… Eu não penso que é… Eu 
posso… Eu creio que… Não tratando de melhorar o que você disse, mas eu creio 
que posso fazê-lo um pouquinho mais claro para o povo. Vê? Você está crendo, por 
causa das Palavras faladas e coisas como essas que Ele disse a respeito. E todos 
vocês aqui foram testemunhas dos esquilos e de todas estas outras coisas que foram 
feitas. Mas, vocês notaram que isso foi dado Soberanamente! Eu nunca pedi a Ele: 
‘Senhor, me permita fazer isto, falar estas coisas dessa maneira, e fazer estas coisas 
lá’. Nunca pedi isso a Ele. Ele por Sua própria vontade Divina veio para mim, e 
disse: ‘Vai e faça isto”. 

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 162 - Éden de Satanás
Jeffersonville, Ind., 29-8-65
Rev. William M. Branham
 1440 - “É a igreja a que desvia o homem. É a igreja, veem? A que desvia o 
homem, que em si quer ser um filho de Deus, é a mulher, a igreja. / No entanto, 
algum dia Deus o restaurará por meio de um homem. Foi entregue por uma mulher, 
mas foi redimido por um homem, o Homem Jesus Cristo, o Qual é a Palavra. / Então 
depois que terminar o Milênio, então haverá novamente um Éden estabelecido. O 
grande Reino de Deus será restaurado novamente porque Jesus lutou com Satanás 
no Horto do Getsemâni e ali recuperou o Éden, o qual Ele foi preparar no Céu, 
para depois voltar. / O quê foi o primeiro Céu? Foi o Milênio. O quê foi a primeira 
terra? Esta aqui, e será renovada. Igual como foi batizada por Noé nos dias da sua 
pregação; foi santificada por Cristo quando Ele derramou sobre ela Seu Sangue; 
e será renovada (eliminando todos os gérmens e tudo), na renovação ao final no 
batismo com fogo que matará todo germe, toda doença, toda aflição, toda sujeira 
que alguma vez estivesse na terra. Arrebentará e aparecerá uma nova terra”. 

TODOS SEREMOS PROVADOS PARA SERMOS ADOTADOS - VOL. I
Pág. 192 - Todos seremos provados
Dr. William Soto Santiago
Quarta-feira, 22 de julho de 1998
(Segunda atividade)
Antofagasta, Chile
(…) Agora, recordem que a etapa de prova é enquanto estamos neste corpo mortal. 
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Quando já estivermos no novo corpo, que é eterno e glorificado, e imortal, e 
incorruptível, já aí não é tempo para sermos provados; já aí estaremos restaurados 
totalmente à vida eterna, com vida eterna, e estaremos a imagem e semelhança do 
nosso amado Senhor Jesus Cristo, com um corpo igual ao corpo glorificado de 
Jesus Cristo; e já estaremos na posição plena de reis e sacerdotes, para reinar com 
Cristo mil anos e depois por toda a eternidade como reis e sacerdotes. Mas temos 
que passar o tempo de prova, porque TODOS SEREMOS PROVADOS.
 E agora a Igreja do Senhor Jesus Cristo como Corpo Místico também tinha 
que ser provada; e de era em era, a Igreja de Jesus Cristo, em cada era foi provada 
e cada mensageiro também foi provado.
 Para este tempo final, a Igreja de Jesus Cristo passará pela prova que 
corresponde a este tempo final e vai obter a grande vitória no amor divino; e vai 
receber a adoção. E cada membro da Igreja de Jesus Cristo vai obter a vitória na 
prova final da Igreja de Jesus Cristo e dos membros da Igreja de Jesus Cristo, vamos 
obter a vitória no amor divino e vamos ser adotados, vamos ser transformados; e 
daí em diante já não haverá mais provas.

TODOS SEREMOS PROVADOS PARA SERMOS ADOTADOS - VOL. II
Pág. 11
Perseverando até a bênção final
Dr. William Soto Santiago
Quinta-feira, 2 de março do 2000
(Segunda atividade)
Riobamba, Equador
 Por isso perseveramos até que recebamos a bênção final, que é nossa 
transformação, onde seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo nosso 
Salvador.
 Mas nessa trajetória vamos recebendo a cada dia benções de Jesus Cristo, 
porque estamos perseverando nele todos os dias da nossa vida, e cremos em Suas 
promessas; e portanto esperamos o cumprimento de cada uma dessas promessas, 
de cada uma dessas benções que Ele prometeu para cada um de vocês e para mim 
também; até que recebamos a bênção final, que é nossa transformação, para ir 
com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro no Céu; e assim seremos todos iguais 
ao nosso amado Senhor Jesus Cristo com corpos eternos, e assim estaremos com 
nosso irmão mais velho, que se chama nosso amado Senhor Jesus Cristo.
 Vejam, nosso irmão mais velho é quem nos reconciliou com Deus e nos 
restaurou à vida eterna, para que nossa alma (que é o que em realidade nós somos) 
não se perca, mas que tenha vida eterna.
 E agora, Cristo nos diz que se alguém quer seguir após Ele… Diz: “Se alguém 
quer seguir após mim, tome sua cruz e me siga”.
 Ou seja, que a vida cristã, perseverando em Cristo, tem suas lutas, seus 
momentos difíceis, como também tem seus momentos nos quais não se veem 
problemas. Mas tanto nos momentos que não se veem difíceis como nos momentos 
difíceis, Ele está conosco.
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