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mas era uma realidade que veio por criação; porque a Palavra de Deus é criadora 
e foi colocada nele para falá-la; porque Deus coloca Sua Palavra na boca de Seus 
profetas. Quando falam, não é palavra humana mas a Palavra de Deus; por isso 
temos a Bíblia, a Palavra de Deus, porque é a Palavra que Ele inspirou aos Seus 
mensageiros, Seus servos.
 Depois diz… já quer ir, parece. Disse o Anjo: “Não pediu três? Quantos eram 
os que queria?”.
 —“Três”.
 —“Pois, onde quer o terceiro?”.
 E ele pensou: “vou pensar em um local bem difícil, um local de uma árvore 
onde é impossível que apareça”. Parece que era uma árvore venenosa ou algo, 
onde… dessa árvore os esquilos não comem, nem do seu fruto, um local que não 
gostam.
 Recordem que os esquilos representam a Palavra criadora de Deus, o produto 
da Palavra criadora de Deus que foi falada, e portanto representa o alimento 
espiritual para os filhos e filhas de Deus do tempo final.
 E assinalou o local, falou a Palavra criadora, e apareceu e caçou, encontrou, 
viu que sangrava e levou, e depois os comeram, os prepararam; porque esses 
esquilos são dos que se usam para comer, são comestíveis lá na América do Norte; 
e representam a Palavra de Deus para o Último Dia para todos os filhos e filhas de 
Deus, que é o produto da Palavra criadora sendo falada e nos trazendo o alimento 
espiritual para o Último Dia, para o tempo que nos corresponde viver, para a etapa 
ou era correspondente ao Último Dia.
 E por aí pela página 119 do livro de Citações, diz: “O que vocês viram em 
parte, quanto à Terceira Etapa, será manifestado, será visto em toda sua plenitude”.
 Portanto, ele teve somente a amostra do que a Igreja do Senhor Jesus Cristo 
vai ter no Último Dia sob a manifestação do Espírito Santo; e isso está prometido 
ser manifestado como a Terceira Etapa no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo; 
e tudo isso é o que também ele assinala que a Terceira Etapa será no cumprimento 
da Visão da Grande Carpa Catedral que ele viu; e entrou e viu tudo o que estava 
acontecendo.
 Em outro lugar ele diz também que as maravilhas, milagres, sinais e tudo 
isto, será para Moisés e Elias, as duas Oliveiras; assim vai haver algo grande, um 
mistério bíblico que estará se manifestando no Último Dia no meio da Igreja e 
depois no meio do povo hebreu.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 160
Cristo é revelado em Sua Própria Palavra
Jeffersonville, Ind., 22-8-65
Rev. William M. Branham
 1427 - “Agora nestes últimos dias, Ele prometeu se manifestar Ele mesmo na 
plenitude de novo da Sua carne em Espírito. Veem? ‘Porque como foi nos dias de 
Sodoma, assim será na Vinda do Filho do Homem’. Agora vejam Sodoma, como 
estava e o que aconteceu. E Jesus Cristo sendo manifestado em forma corporal da 
Sua Igreja hoje em dia, veem? Fazendo o mesmo, a mesma obra, as mesmas coisas 
que Ele fez todo o tempo, nunca muda, o Eterno. / O Filho sendo revelado nos 
últimos dias, Deus manifestado em carne humana, estando presente justamente 
antes da destruição de Sodoma, o fim do mundo gentio”.

O ENVIADO DE JESUS CRISTO PARA FAZER A OBRA DE CRISTO
PARA O ÚLTIMO DIA, E O HOMEM COM A MISSÃO CELESTIAL
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de agosto do 2000
Cayey, Porto Rico
 Em alguma outra ocasião veremos esse Anjo fazendo algumas outras coisas 
antes de vir em carne humana no Último Dia. À medida que Deus nos permita 
aprofundar mais no mistério desse Anjo, veremos todos os detalhes desse Anjo e 
veremos que tudo é mais simples do que nós podíamos imaginar. Mas enquanto 
isso desfrutemos da Obra que o Homem com a missão celestial (Jesus Cristo) 
realizou, e desfrutemos também a revelação de todas estas coisas que devem 
acontecer em breve, as quais estão sendo reveladas neste tempo final, para o qual 
Jesus diz:
 “Eu, Jesus, enviei meu o anjo para vos testificar estas coisas nas Igrejas”.
 Esse é o enviado de Jesus Cristo para fazer a Obra de Cristo, tanto revelar as 
coisas que em breve devem acontecer como também fazer a Obra de Cristo em 
outros aspectos da Obra que Deus prometeu realizar neste tempo final.
 Vimos que houve um mistério no Homem com a comissão celestial, e que 
há um mistério no Anjo de Jesus Cristo, o Enviado por Jesus Cristo para fazer a 
Obra de Cristo; esse mistério à medida que vai sendo manifestado, vai realizando 
a Obra do nosso amado Senhor Jesus Cristo.
 O Arcanjo Gabriel anunciou a Primeira Vinda de Cristo (diz o reverendo 
William Branham), pois a anunciou a Maria. E diz o reverendo William Branham: 
“Anunciará a Segunda Vinda de Cristo”. Anunciou, à virgem Maria, a Primeira 



- 2 -

Vinda de Cristo e anunciará à Maria espiritual, à Igreja de Jesus Cristo, a Segunda 
Vinda de Cristo.
 Vimos que há um grande mistério aí no Anjo do Senhor Jesus Cristo, que 
eu espero que em breve esteja aberto totalmente, ou pelo menos a metade; pois 
ainda, ainda não chegamos na metade do mistério deste Anjo; mas vamos chegar 
em algum momento, e então veremos claramente quem é esse Anjo na sexta 
dimensão, e quem é esse Anjo nesta dimensão terrena sendo enviado por Jesus 
Cristo para dar testemunho destas coisas nas Igrejas.

DE REGRESSO AO LAR
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de janeiro de 1985
Maturín, Monagas, Venezuela
 Quando esses ministérios de Moisés e Elias começarem a falar conosco, 
estarão nos falando a Palavra, a revelação de Jesus Cristo, a revelação apocalíptica, 
a revelação dos Trovões, onde está a fé para o rapto, onde está a fé para sermos 
transformados.
 Portanto, quando esses ministérios estiverem nos dando essa revelação 
apocalíptica, quando esses ministérios estiverem nos revelando o que os Trovões 
falaram, estarão nos dando o que nós necessitamos para sermos adotados, para 
sermos transformados e depois raptados.
 Isso é o que trará para os filhos de Deus dentre os gentios o ministério de 
Moisés e de Elias atualizado; para isso é que Deus enviará esses ministérios, e se 
realizará a promessa da adoção dos filhos de Deus.

A ABERTURA DO SEXTO SELO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 14 de outubro de 2012
Cayey, Porto Rico
 Assim que os Dois Ungidos que estão diante da presença de Deus, que 
correspondem aos ministérios de Moisés e Elias para o Último Dia, já sabem 
como fazer as coisas que estão ditas em Apocalipse, capítulo 11, que estarão 
fazendo os Dois Ungidos, as duas Oliveiras, os quais terão controle sobre toda a 
natureza.
 Diz o reverendo William Branham que terão controle sobre toda a natureza e 
a farão trabalhar a seu favor e a favor de Israel. Poderão falar o que tiverem que 
falar conforme com a direção de Deus, que diga o que falar, o que devem falar em 
cada momento; e assim se materializará, assim ocorrerá.
 Isso foi refletido nas diferentes coisas que foram refletidas no ministério 
do reverendo William Branham, correspondente à Terceira Etapa que será 
manifestada no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo; onde mostrou como Deus 
lhe disse: “Fale à tempestade.” Uma tempestade de neve que ia cair sobre a área 
onde ele estava caçando com seus amigos, e morreriam se viesse essa tempestade; 
eles estavam no monte, na montanha. Mas Deus disse por meio do Seu Espírito: 
“Fale à tempestade e ela te obedecerá”. Falou que fosse embora, e foi. Isso é poder 
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sobre a natureza.
 Também em outra ocasião houve a necessidade de falar salvação para os 
filhos de uma crente, Hattie Wright, e falou a salvação; disse à crente: “Eu os 
dou no Nome do Senhor Jesus Cristo.” E os rapazes vieram aos Pés de Cristo 
chorando. Isso é salvação para os familiares dos crentes, o qual deverá acontecer 
também porque isso corresponde à Terceira Etapa.
 E também sua esposa tinha um problema em um dos ovários, pelo qual não 
podia ter o filho que Deus tinha prometido ao reverendo William Branham, e 
que ele tinha crido; e Deus disse, quando já a iam operar: “O que você disser, 
assim acontecerá”; e ele disse: “Que o tumor desapareça antes que o doutor o 
toque”. Já a ia operar, ia verificar bem, ia tocar onde estava o tumor para saber; e 
quando o doutor foi tocar, procurar e tocar onde estava o tumor, não o encontrou, 
desapareceu. Isso é a Palavra criadora sendo falada e entrando em ação, cumprindo 
o que é falado.
 Como Jesus dizia: “Recebe a vista”, e as pessoas que estavam cegas a 
recebiam; aos paralíticos dizia: “Levanta-te”. Jesus Cristo não tinha que estar 
orando, mas falando. Assim vemos… Por exemplo: quando ressuscitou o filho da 
viúva da cidade de Naim, disse ao jovem: “Jovem, levanta-te.” E se levantou. Isso 
é a Palavra criadora sendo falada: faz aquilo que é falado.
 Também em outra ocasião houve um peixinho que tinha sido tirado da água 
e era muito pequeno, e quando tiraram o anzol saiu também a parte de dentro do 
peixinho, e o atiraram à água; e à meia hora o Espírito Santo diz ao reverendo 
William Branham (estão na lancha pescando, no bote, e ele o vê), diz: “Fale, fale à 
vida, fale à vida”. E ele diz ao peixinho a palavra de vida, e o peixinho voltou para 
a vida. Representa os crentes em Cristo que morreram, que escutarão a grande Voz 
de Trombeta ou Trombeta Final, e regressarão à vida em corpos glorificados
 E o do ovário que foi curado, o tumor foi eliminado da esposa do irmão 
Branham, Meda, nos fala da Vinda do Senhor porque José representa a Segunda 
Vinda de Cristo; e aí não vou explicar muito, já que a irmã Meda Branham 
representa a Igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo do reverendo William 
Branham.
 Há outra: a criação de esquilos. Foi caçar com seus amigos e não encontraram 
esquilos para caçar, e o Senhor disse: “Não vieste caçar? Quantas esquilos quer?”. 
E ele disse: “Três”. E então foi dito: “Fales!”. Ou seja: “fale à existência, diga a 
Palavra”. Ele estava muito surpreso, mas creu, porque era o mesmo Anjo de Deus 
que sempre lhe falava, estava falando.
 Falou: “Naquele ramo apareça um esquilo, e eu dispararei e caçarei”. 
Apareceu e caçou, foi e buscou, e viu que sangrava. As visões não sangram, era 
uma realidade. E estava muito contente.
 E lhe diz: “Não pediu três? Quantos foram que pediste? Fale. O que você 
disser vai acontecer”. Falou de novo, disse onde queria o outro. “Onde quer o 
outro?” Pergunta o Anjo. “Onde quer o outro?”. Ele diz: “Em tal lugar apareça um 
esquilo”. São desses esquilos que se comem, não são dos que não se comem; em 
outros países, são desses que podem se comer.
 Falou, disparou, caçou, foi, buscou: sangrava também; não era uma visão, 
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