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ESTUDO BÍBLICO #76
SEXTA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2021

TEMA: O MISTÉRIO DOS SETE ANJOS TOCANDO
AS SETE TROMBETAS
Dr. William Soto Santiago

Quinta-feira, 16 de setembro de 1999
San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, Guatemala

Escritura base: Apocalipse 8:1-5

LIVRO DOS SELOS
O Primeiro Selo - Pág. 112-113
Rev. William M. Branham
 66. Trombetas significa confusão política e guerras. Em Mateus, 
capítulo 24, Jesus falou sobre isto: “Ouvirão guerras, rumores de 
guerras… Mas ainda não é o fim”. Vocês recordam bem essa parte 
das Escrituras onde diz que haverá guerras e rumores de guerras, 
guerras e rumores de guerras; tudo isto seguirá assim até o final. 
Essas são as Trombetas que soam. Agora quando chegarmos às 
Trombetas verão em detalhe cada uma dessas guerras, para mostrar 
que cada guerra seguiu uma era da igreja, e também seguem estes 
Selos. Então a Trombeta significa distúrbios políticos, enquanto que 
os Selos significam distúrbios religiosos.  

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 464
Rev. William M. Branham
 138. Agora vejamos o primeiro versículo do capítulo 8 de 
Apocalipse. Eu sei que estão cansados, mas tratem de escutar por 
mais um tempo. Pedimos que o Deus do Céu nos ajude, é minha 
oração. Devemos recordar que este sétimo Selo é o fim do tempo de 
todas as coisas. Correto. As coisas escritas no Livro da Redenção, 
selado desde antes da fundação do mundo com sete selos, tudo 
termina. É o fim deste mundo agitado, o fim da natureza agitada e é 
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o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim das Trombetas, das 
Taças, da Terra; e até é o fim do tempo. O tempo termina, assim nos 
diz a Bíblia em Apocalipse 10:1 7, onde o Anjo disse: “O tempo não 
será mais”. E isso será no dia quando este grande evento acontecer. 
Ali tudo termina.
 139. Ao final deste Sétimo Selo é o fim da era da Igreja; é o fim do 
Sétimo Selo, é o fim das Trombetas, é o fim das Taças e até é o fim 
da entrada ao Milênio. Tudo isso é contido no Sétimo Selo.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 466
Rev. William M. Branham
 144. Agora, por quê? Prossigamos para prová-lo: Este é o 
segredo que ninguém conhece. A João foi proibido escrevê-lo e até 
de conhecer um símbolo. Por quê? Aqui está: Não havia nenhuma 
atividade no Céu, porque de outra maneira poderia revelar o 
segredo. Agora veem? Se é tão tremendo, pois tem que ser incluído, 
porque tem que acontecer, mas quando soaram os Sete Trovões… 
Agora notem bem: Quando vieram os sete anjos para tocar suas 
Trombetas, então houve um trovão; quando Israel foi juntado, houve 
uma Trombeta; quando o tempo não será mais, então será a última 
Trombeta, um trovão. Mas aqui temos sete trovões, um após o outro; 
um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete - um número perfeito. Sete 
trovões, um após o outro, soaram assim rapidamente: um, dois, três, 
quatro, cinco, seis, sete, mas sem que se entendesse. Em seguida, os 
Céus não o puderam escrever, porque não o conhecem. Nenhuma 
outra coisa também o conhece, porque não há no que se basear; 
é um tempo de repouso. Foi tão tremendo que até aos anjos não 
foi revelado. Agora, por quê? Se Satanás conseguisse conhecer 
isto, talvez causaria grande dano. E essa é uma coisa que ele não 
sabe. Ele pode interpretar o que quiser e personificar qualquer dom 
(oxalá estejam aprendendo), mas ele não pode conhecer isto, porque 
nem está escrito na Palavra. É um segredo por completo. Os anjos 
e todos se calaram. Se eles tivessem feito algum movimento, talvez 
isso tivesse servido para revelar algo; por isso se calaram e não se 
moveram.
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DEUS ATRAINDO O SEU PROFETA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 20 de março de 1977
Cayey, Porto Rico
 Agora notem, depois Das Eras e Os Selos o que vem? As 
Trombetas; diz que ele queria juntar tudo isso para fazê-lo dessa 
maneira, e então poder pregar esse tema tão importante.
 Vejamos aqui…, e note, ainda, depois dele saber que isso não 
corresponde a ele pregar ou trazer a mensagem das Trombetas, que 
isso não corresponde a ele mas que corresponde a Moisés e a Elias, 
ainda ele, ele diz que queria atar as Eras, os Selos, as Trombetas, as 
Pragas e os Trovões. Tudo isso ele queria atar.
 Agora, vamos ver aqui como ele queria fazer as coisas para atar 
todo isso. vamos ver a página 150, parágrafo 1335, do livro Citações 
(o mês 7, o mês 7, que é julho), 18 de julho de 65. Veja, 18 de julho 
de 65, ele ainda está tratando aí, e diz:
 1335 - “Estou aqui com o propósito de reunir os síndicos… Todo 
lugar que desejei obter fui rejeitado (e você sabe que Deus estava 
atuando em tudo). Isto é o cúmulo, de não poder obter um lugar 
quando sinto ter uma reunião. Vou pedir sobre alugar um parque de 
bola ou fazenda para levantar nossa carpa [tenda]; e mover a carpa 
de lugar a lugar a direção do Senhor (ou ‘como o Senhor dirigir). 
Sinto como que isso é o que Ele vai fazer”.
 Ele sabia e sentia o que o Senhor ia fazer, e ele sabia que havia 
uma profecia na qual Deus trabalharia em uma Carpa. Bom:
 “Sinto como que isso é o que Ele vai fazer. Vocês sabem que 
há uma visão referente a isso (vejam, aqui mesmo dizia, porque é 
a Visão da Carpa). Pode ser que a causa de que isto aconteceu - 
agora vocês sabem, muitas vezes pensamos que é horrível porque 
certas coisas acontecem, mas pode ser Deus (veem?) quem está lhes 
empurrando para estas coisas. Quando Ele o disse, Ele o fará”.
 Me deixem ver por aqui… me deixem ver, por aqui tenho 
marcado em algum local por aqui… Bom lemos um pouquinho 
abaixo; o parágrafo anterior principalmente é o que vou ler. Diz 
página 150, parágrafo 1334; fala também da Carpa, diz:
 1334 - “Eu estava regressando, o melhor, aqui, para tratar de 
ter uma reunião de mais ou menos dez dias, para falar sobre o tema 
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das Últimas Sete Taças (olhe-o). Porque entre essas Taças estão 
as Trombetas. E eu estava dizendo a vocês… Quando eu ia pregar 
sobre as Sete Trombetas, que eu as apresentaria com as Taças e as 
Pragas”.
 Ele apresentaria as Trombetas com as Taças e as Pragas. E ele 
até 65 esteve desejando abrir uma Carpa, para quê? Para realizar 
essas reuniões. E na Carpa era que ele ia pregar sobre as Trombetas, 
as Taças, as Pragas, os Trovões e tudo isso, vê você? Ou seja, que 
a Mensagem correspondente para a pregação, no cumprimento 
da Visão da Carpa… Em palavras mais claras, a Mensagem 
correspondente para estar sob Carpa, é a Mensagem do quê? Os 
Trovões, as Trombetas, as Taças, as Pragas: tudo isso é a Mensagem 
que corresponde se pregar sob Carpa. Não há outra mensagem. 
Então, vemos que conforme a promessa, conforme a promessa é 
que Deus tem que se mover, que Deus tem que atuar. E aí você pode 
ver, note … aí você pode ver que ninguém, ninguém pode ocupar o 
lugar do outro; nem até um profeta ocupar o lugar de outro profeta. 
O que Deus vai fazer através de um, se outro tenta fazê-lo, Deus não 
o permite.
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