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morando.
 Continuamos lendo; diz que ele não entendia isso ali, diz:
 “E note, Ele é sempre escritural (o Anjo que lhe acompanhava é sempre 
escritural). Ele disse: ‘Quê, não disse o Senhor: Quando orar não sejas como 
os hipócritas, que gostam de fazer espetáculo público?’ Disse: ‘Entra em sua 
antecâmara, e quando o fizer fecha a porta. Em seguida ora a seu Pai que vê em 
segredo; e Ele, que vê em segredo, te recompensará em público’. E Ele disse: ‘Tu 
recordas esse nome que buscavas essa vez que sonhaste dele?’”
 Aí o têm: estava buscando um nome quando sonhou com a Carpa. Não pode 
ser outro nome mais importante que o Nome Novo do Senhor. E aí dentro, para essa 
Terceira Etapa e o cumprimento dessa Visão da Carpa, estará esse nome que ele 
buscava: o Nome Novo de Jesus Cristo, que é o Nome Eterno de Deus.
 E quem terá recebido essa Pedrinha branca com o Nome Novo, é quem terá 
recebido a Estrela resplandecente da Manhã, e é quem terá recebido o Nome do 
nosso Deus, e Nome da Cidade do nosso Deus, e Nome Novo do Senhor Jesus 
Cristo escrito sobre ele.
 Ali estará essa pessoa, esse mensageiro; e esse será o instrumento de Cristo 
para o cumprimento dessa profecia; porque esse será o Anjo Mensageiro do Senhor 
Jesus Cristo, que será adotado; e por meio dele Cristo cumprirá a Visão da Carpa em 
toda sua plenitude; e ele cumprirá o chamado também para o povo hebreu, 144.000 
hebreus, assim como cumprirá todas as demais promessas que Ele tem feito.
 Mas recordem que quem cumpre as promessas é Cristo, o Anjo do Pacto, o 
Anjo do Senhor. O Anjo Mensageiro de Jesus Cristo somente é o instrumento de 
Cristo para a manifestação de Cristo através de carne humana, para falar à Sua 
Igreja, a Seu povo, e revelar todas estas coisas que devem acontecer.
 O Anjo de Jesus Cristo é o instrumento de Cristo para este tempo final; como 
o anjo de Jesus Cristo para cada era foi o mensageiro de cada era, por meio do qual 
Cristo atuou em cada era. E por meio do Seu Anjo Mensageiro, no Último dia, 
Cristo estará atuando no meio do Seu povo, no meio da Sua Igreja; e depois no meio 
do povo hebreu.
 Agora, vimos o nome que ele buscava. E vamos ver um pouquinho mais desse 
nome. Para que tenham o quadro claro, vamos à página… vamos ver que página, 
para que tenhamos esse quadro claro por completo: página 26 do livro de Citações, 
versículo 216; para não ler muito, lerei ao final, onde diz:
 216 - “Assim que parece talvez eu continuarei em frente até talvez que a carpa 
comece, ou o que for que ELE ESCOLHEU PARA COMEÇAR A DECLARAR SEU 
NOME EM UMA MANEIRA NOVA”.
 Declarar Seu Nome em uma maneira nova, pois é declarar Seu Nome, revelar 
Seu Nome Novo; isso é uma maneira nova. O Nome do Senhor Jesus Cristo em uma 
maneira nova é o Nome Novo do Senhor Jesus Cristo. Esperem até que o Anjo de 
Jesus Cristo seja adotado, e então verão o cumprimento da Carpa tomando lugar. E 
para quando será? Será para quando vier o aperto.
 Portanto, aproveitemos bem o tempo comendo alimento espiritual, e crescendo 
espiritualmente e amadurecendo espiritualmente, como filhos e filhas de Deus.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 44 - Era da Igreja de Pérgamo
Jeffersonville, Ind., 7-12-60
Rev. William M. Branham
 377 - “E quando os… quando os nicolaítas levantaram seu líder e puseram 
uma pedra de mármore aos seus pés (vê?) Deus mandou Seu líder cheio do 
Espírito Santo para Seu grupo cheio do Espírito Santo, Seu anjo, e pôs sobre ele 
um selo de um nome; mas não o revelará. O terá que guardar para si mesmo, vê? 
Nenhum homem sabe a não ser ele mesmo. Maná escondido, uma pedra com um 
novo nome, com um nome novo que nenhum homem sabe a não ser ele mesmo, e 
foi dirigido ao anjo da Igreja. Eu me pergunto se Lutero sabia ou se Wesley sabia, 
eu me pergunto se… se os outros grandes anjos, me pergunto, ao vir o grande 
anjo de Luz a nós, para nos tirar com grande poder sob o Espírito Santo, e nos 
levar ao Senhor Jesus Cristo. Ele provavelmente não o saberá, mas aqui estará um 
destes dias, Deus o manifestará, ele não terá, de se fazer por si notório, mas Deus 
mostrará quem”. 

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 46 - Era da Igreja de Filadélfia
Jeffersonville, Ind., 10-12-60 
Rev. William M. Branham
 394 - “‘E escreverei sobre ele meu nome novo’. É melhor deixar isso só, não 
é? Muito bem. Note, ‘Ele’ ali é singular. Agora, se volta para Revelação 2:17…”

LIVRO DAS ERAS - A Era de Filadélfia - Pág. 354
Rev. William M. Branham
 128. “E escreverei sobre ele meu nome novo”. Meu Nome novo. Quando 
TUDO se tornar novo, então Ele também terá um Nome novo; e esse Nome 
também será o nome da Noiva.  O que aquele Nome é, ninguém se atreve a 
conjeturar. Teria que ser uma revelação do Espírito dada tão conclusivamente que 
ninguém se atreveria a negá-la. Mas sem dúvida, Ele deixará aquela revelação 
para o dia em que Ele deseja mostrar o Nome. É suficiente conhecer que este 
Nome será ainda mais maravilhoso do que nós jamais poderíamos imaginar.

O CONSELHO FINAL PARA A ERA
O que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às Igrejas.

Apocalipse 3:13
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UM HOMEM QUE PODE ACENDER A LUZ (Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Quarta-feira, 21 de março de 2012
Via Telefone à Villahermosa, México
 Será em um tempo de angústia, de perseguição, onde a Terceira Etapa será 
convertida em uma realidade, e a promessa também é que haverá uma Grande Carpa 
Catedral. E aí estará a Terceira Etapa cumprida, aí estará o Anjo do Pacto, aí estará 
a Coluna de Fogo, estará o Anjo que acompanhava o reverendo William Branham, 
e também ele entrou nesse lugar e viu o que estava ocorrendo, não somente na 
parte de fora mas na parte de dentro, no quartinho pequeno. E o Anjo depois diz: 
“Recordas o Nome que tu buscavas quando tiveste a visão?” Ou seja, a Visão da 
Carpa, Nome que buscava no quartinho pequeno. Deve ser que ali estará o Nome 
Eterno de Deus, Nome Novo do Senhor Jesus Cristo.

LIVRO DOS SELOS - O Sétimo Selo - Pág. 472
Rev. William M. Branham
 [166]. Recordem, o sétimo Anjo foi o mais notável para mim. Parecia-me mais 
importante que qualquer dos demais. Eu vi que estavam parados assim em forma 
de pirâmide, e eu estava parado aqui assim. Agora, se lembram da visão quando 
vi um grupo de passarinhos com suas penas todas abatidas, e eles voaram para 
o Oriente? Depois havia outro grupo de pássaros maiores e mais bonitos, que 
pareciam pombinhas com suas asas tão finas, e elas também voaram para o Oriente. 
Estava pensando nessa visão. Ali está a primeira etapa, a segunda etapa, e depois em 
seguida foram ANJOS.
 167.  Eu estava parado ali, e deixou de soar a explosão, e eu estava olhando 
assim para o Ocidente; e eles chegaram e me arrebataram no ar, e então eu estava 
fora de mim. O Anjo que me parecia ser tão extraordinário estava à minha esquerda 
onde eu entrei na constelação; mas contando de esquerda à direita, Ele teria sido o 
sétimo Anjo. Agora, recordem os sete mensageiros.

DEUS GLORIFICA SEU NOME OUTRA VEZ
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 19 de setembro de 1999
(Segunda atividade)
Cidade da Guatemala, Guatemala
 É um mistério muito grande o Nome Eterno de Deus. Vejam tudo o que leva a 
raça humana de vida depois da queda, uns seis mil anos, e nem os grandes teólogos 
puderam dar com a pronúncia correta do Nome Eterno de Deus; mas agora Cristo 
promete escrevê-lo sobre o vencedor, dá-lo ao vencedor em uma Pedrinha branca, 
dá-lo na Pedrinha branca da Segunda Vinda de Cristo, porque aí é onde vem o 
Nome Novo: em Cristo, o Anjo do Pacto, em Sua Segunda Vinda.
 Agora, com esse Nome manifestado no Anjo do Senhor, o Anjo do Pacto, na 
Obra que Ele estará fazendo no Último dia, se realizará todo o Programa Divino 
correspondente ao Último dia. E esse Programa é realizado no Nome Novo do 
Senhor Jesus Cristo, que é o Nome Eterno de Deus. E nesse Nome atuará o Anjo do 

- 3 -

Senhor Jesus Cristo, trabalhará nesse Nome; porque Cristo, o Anjo do Pacto, estará 
usando Seu Anjo Mensageiro, e estará Cristo por meio do Seu Anjo realizando Sua 
Obra correspondente ao Último dia, no Nome Novo dessa Pedrinha branca, que é o 
Nome Eterno de Deus.
 Por isso é que para a Visão da Carpa que o reverendo William Branham teve, 
e o cumprimento dela, houve um nome que ele buscava. O Anjo disse: “Recordas o 
nome que tu buscavas quando tiveste a Visão da Carpa?”
 Vamos ver onde encontramos isto. Na página 40, versículo 321, do livro de 
Citações, diz… mostra tudo o que estará acontecendo; porque isso vai se cumprir 
em algum momento; e isso será quando for adotado o Anjo do Senhor Jesus Cristo; 
porque esse será o instrumento que Cristo, o Espírito Santo, o Anjo do Pacto, estará 
utilizando para o cumprimento da Visão da Carpa.
 E agora, ele esteve suspenso no ar vendo tudo o que estava acontecendo; 
portanto, não era ele quem estava ministrando, era outra pessoa. Diz, vamos ver… 
quando se foi dele, diz…
 (Aqui, se vocês depois conseguirem toda a Visão da Carpa e lerem essa parte, 
para não ler muito). Aí estava uma senhora sendo levada em uma maca, era uma 
senhora que não podia caminhar; e depois, quando entrou nesse quartinho pequeno, 
ao sair ia empurrando a maca. E perguntaram…, uma senhora que estava com um 
gravador fazendo a entrevista das pessoas que foram saindo, perguntou: “O que 
aconteceu?” E ela disse: “Não sei o que aconteceu, não sei…”. Não tinha explicação 
ao que aconteceu; mas pôde dizer que antes estava naquela condição, mas que agora 
estava bem, mas não soube como aconteceu.
 Depois, um homem que ia com muletas, quando entrou no quartinho pequeno, 
depois ao sair saiu sem usar as muletas; e perguntaram como aconteceu e o que 
aconteceu, e ele disse que não sabia o que tinha acontecido mas que estava bem. 
Diz:
 321 - “E olhei e eis aqui que ia essa real, suave Luz se movendo de mim (ou seja, 
que se foi dele. Era a Luz que o acompanhava, a Coluna de Fogo, mas se foi dele 
para outro lugar) e se foi para o pequeno edifício. E depois, há uma diferença entre 
a Luz e o Anjo, porque Ele ainda estava comigo e a Luz se retirou para o edifício 
pequeno. E este Anjo, ainda falando atrás de mim (o qual é um homem grande), e 
ele disse (recordem que é um homem de outra dimensão, da sexta dimensão): ‘Eu te 
encontrarei ali’. Depois eu disse: ‘Eu não entendo, por que ali?’ Ele disse: ‘Olhe’. 
E esta mulher, quando saiu dali com a maca de ambulância, ela estava empurrando 
a maca para fora do outro lado. E a mulher perguntou (ou seja, a mulher que estava 
fora com um gravador perguntando aos que saíam o que tinha acontecido): ‘Que 
aconteceu?’ Ela disse: ‘Eu não sei; só aconteceu. Eu estive na cama por anos’. 
E depois saiu o homem carregando suas muletas. E perguntaram (perguntaram o 
que aconteceu), e disse que não sabia; e vinha à plataforma para testificar. E eu 
disse: ‘Eu não entendo isso ali dentro’ (ou seja, ‘Não entendo por que nesse lugar 
pequeno’) …”
 Recordem que em coisas pequenas Deus sempre se manifestou. Um templo 
tão grande como o que construiu Salomão, e no entanto o lugar de morada de Deus 
era o lugar santíssimo, um lugar pequeno; e sobre o propiciatório estava Deus ali 
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