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corpos de carne no tempo em que viveram, tiveram seus ministérios.
 Mas o ministério do Anjo que é diferente dos demais, no Último dia, no Lugar 
Santíssimo do Templo espiritual de Cristo (que é na Era da Pedra Angular), Ele sendo 
quem tem o Nome Eterno de Deus (sendo Ele o Anjo do Pacto, onde está o Nome de 
Deus), em Sua manifestação no Último dia: ao manifestar-se no Lugar Santíssimo Ele 
terá um mensageiro que poderá entrar no Lugar Santíssimo, porque terá o ministério 
para o Lugar Santíssimo do Templo espiritual de Jesus Cristo.
 Portanto, Cristo, assim como se manifestou por meio dos Seus mensageiros das 
diferentes eras (na era - em cada era correspondente à vinda de cada mensageiro); 
agora, para o Último Dia, Jesus Cristo, o Sumo Sacerdote Melquisedeque, se 
manifesta no Lugar Santíssimo do Seu Templo espiritual, e manifesta esse ministério 
de Sumo Sacerdote no Lugar Santíssimo do Templo espiritual de Cristo.
 E por isso Ele pode trazer para materialização todas as coisas que estão no Céu, 
no Lugar Santíssimo do Templo de Deus; e pode trazer aí Seu Nome e escrever Seu 
Nome sobre o Vencedor, que entra no Lugar Santíssimo ungido com o Espírito Santo. 
E aí a Obra que Cristo estará fazendo, no Lugar Santíssimo do Seu Templo espiritual, 
será uma Obra de Sumo Sacerdote.
 A esse lugar ninguém podia entrar, lá no templo que Moisés fez e o templo 
que Salomão fez. E a esse lugar também ninguém podia entrar no Céu, o Lugar 
Santíssimo; mas Jesus Cristo sim podia entrar, e entrou no Lugar Santíssimo. E agora, 
Ele é o único que pode entrar no Lugar Santíssimo da Sua Igreja, porque Ele é quem 
está construindo Sua Igreja e tem que construir o Lugar Santíssimo da Sua Igreja.
 E agora, por meio da Sua manifestação em Seu Anjo Mensageiro, o ministério 
de Jesus Cristo — o Sumo Sacerdote no Templo que está no Céu — é manifestado 
em Sua Igreja no Lugar Santíssimo, para neste Último Dia ter a manifestação gloriosa 
dos filhos e filhas de Deus.
(…) O sacerdócio era até que o sumo sacerdote morresse, não assim o sacerdócio dos 
demais sacerdotes. Os demais sacerdotes somente ministravam até os 50 anos, mas o 
sumo sacerdote ministrava até que seus dias terminassem aqui na Terra; porque isso 
fala do Sumo Sacerdócio de Melquisedeque, que é para sempre; porque Ele é imortal, 
portanto, não muda. Ele é o Sumo Sacerdote para sempre, no Templo de Deus no Céu.
 Mas agora Ele manifesta esse Sumo Sacerdócio em Sua Igreja, no Último 
Dia, na Era da Pedra Angular, entrando no Lugar Santíssimo e manifestando-se por 
meio do Seu Anjo Mensageiro na Era da Pedra Angular, e ministrando aí, no Lugar 
Santíssimo; e por quanto Ele é o Sumo Sacerdócio, manifesta no Lugar Santíssimo 
esse Sumo Sacerdócio.
 Por isso o ministério da Era da Pedra Angular é o maior ministério da Igreja do 
Senhor Jesus Cristo, porque é o Sacerdócio de Melquisedeque, Sumo Sacerdócio de 
Melquisedeque, manifestado em Sua Igreja no Lugar Santíssimo.
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LIVRO DOS SELOS - Deus em simplicidade - Pág. 12
Rev. William M. Branham
 37. Então o verdadeiro Filho de Davi, o qual veremos com mais detalhe nas 
mensagens desta semana, virá ao Seu Templo, o Templo de Deus, o Tabernáculo 
verdadeiro, o qual Ele foi construir agora, como disse em João capítulo 14: “Na casa 
do meu há Pai muitas moradas, e eu irei… (O que queria dizer com isso? Que já 
estava preordenado) e eu irei preparar um lugar para vós, e então voltarei para recebê-
los para mim mesmo”. E certamente, nós sabemos que isso será na grande era que 
está pela frente; então a verdadeira Semente de Davi, Jesus Cristo, tomará o Trono, e 
ali governará sobre a Igreja como Sua Noiva na casa com Ele, e também sobre as doze 
tribos de Israel por toda a eternidade.
 38. Então, estes lugares… Assim como Davi não pôde construir o verdadeiro 
tabernáculo de Deus porque não estava preparado para isso (ele não podia fazer 
nada sendo um mortal que tinha derramado sangue), assim é também hoje conosco: 
não estamos preparados para construir o verdadeiro Tabernáculo de Deus. Há um 
só que pode fazer e ainda está ocupado em sua construção agora mesmo. Mas este 
tabernáculo, junto com o templo que edificou Salomão e os demais, são lugares de 
adoração a Deus, mas lugares temporários até que chegue a hora quando o verdadeiro 
Tabernáculo seja estabelecido sobre a Terra e a justiça reine de Céu a Céu, e não haja 
mais pranto. Não haverá nenhum culto funerário naquele Tabernáculo, nem haverá 
mais matrimônios, porque será um só Matrimônio por toda a eternidade. Que tempo 
será!
 39. Mas proponhamos em nossos corações hoje, que em comemoração e em 
espera daquele Tabernáculo, nos caracterizemos por Seu Espírito até tal grau que 
possamos adorar neste lugar como se estivéssemos naquele lugar, mas esperando a 
vinda desse Tabernáculo.

O SÉXTUPLO PROPÓSITO DA VISITA DE GABRIEL À DANIEL
Rev. William M. Branham
30 de julho de 1961, P.M. 
Tabernáculo Branham - Jeffersonville, Indiana, U. S. A.
 128. Deus veio ao santuário para que este fosse ungido, e foi dedicado a Ele para 
que o povo viesse para adorar. Assim que não para ungir seu lugar santo, mas ungir o 
lugar “Santo dos Santos”… E notamos que a Nova Jerusalém é o lugar mais santo, e 
a unção será sobre a Nova Jerusalém que desce de Deus do Céu, disposta como uma 
noiva preparada para seu marido. A unção será sobre eles.
 129. Agora, quando Zorobabel dedicou seu templo depois que foi reedificado, 
não foi ungido outra vez porque já tinha sido ungido; e tinha sido derrubado, ou 
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tinha sido construído outra vez. A destruição o tinha - tinha-lhe vindo. Tinha sido 
construído de novo e levantado; assim não havia mais unção para isso. Quando isso 
foi uma vez ungido, isso prevaleceu, e isso continua até este mesmo tempo. Mas 
quando Deus estabelecer o Tabernáculo do Milênio, Ele ungirá o Santo dos Santos; 
não ao “Seu santo”, mas “o Santo dos Santos”. Mas quando o Rei tomar Seu Trono 
por mil anos… Gloria! Ela está terminada agora. A unção do Santo dos Santos será a 
última coisa que acontece.
 130. Quando o Tabernáculo estiver levantado, a ressurreição virá, os judeus 
regressaram, Cristo e Sua Noiva vieram, os judeus, os 144.000, são selados, o 
Milênio tomou lugar, haverá uma unção quando o Lugar mais Santo será ungido; 
o Santo, o mais Santo dos Santos, e o mais Santo, quando… O Lugar Santíssimo é 
um santuário onde Deus morava entre os querubins. E esta vez Cristo se assentará no 
Lugar Santíssimo com a unção sobre Ele. “E eles não necessitarão sol ali; porque o 
Cordeiro no meio da cidade será a luz”. O sol nunca descerá nessa cidade, como o 
velho tio Jim estava acostumado a dizer. E isso nunca será porque Cristo será essa 
Luz, O UNGIDO. E o Rei virá e tomará Seu Trono por mil anos para reinar.

AS SETENTA SEMANAS DE DANIEL
Rev. William M. Branham
6 de agosto de 1961 - Pag. 113
Tabernáculo Branham
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
 49. Agora, o sêxtuplo propósito – e encontramos que este sêxtuplo propósito: 
“Ungir o Santo dos Santos”, descobrimos que o Santo dos Santos sempre representou 
a Igreja, o Tabernáculo. E a última coisa que ia ser feita era ungir o Santo dos Santos; 
isso é o Tabernáculo Milenial onde Ele viverá durante o Milênio, onde nós viveremos.

O CARÁTER DOS HERDEIROS DO REINO
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 18 de novembro de 2011
Quito, Equador
 O reverendo William Branham pensou que através dele seria que o Evangelho 
seria levado aos judeus, e por isso tratou de ir lá, mas foi dito que não fosse. Ele cria 
que eram quatro Elias, mas depois que lhe veio a revelação completa do ministério de 
Elias se repetindo em diferentes ocasiões, e sabendo que ele não levaria o Evangelho 
aos judeus, então compreendeu que viria um quinto Elias; viria um homem como 
Elias, onde o Espírito Santo operaria esse ministério; e viria um homem como Moisés, 
onde Deus operaria - o Espírito Santo operaria esse ministério de Moisés.
 E agora, vemos que virá um homem como Davi no Último dia, onde Deus 
operará esse ministério, vamos chama-lo “um ministério” esse ministério. E isso não 
vai falhar. Esse será quem se sentará com Cristo em Seu Trono, o Trono de Davi; será 
um filho de Davi, no programa de reprodução de Cristo o Filho de Davi, que tem 
muitos filhos e, consequentemente, todos são filhos de Davi; o tabernáculo de Davi, a 
casa de Davi sendo restaurada por Cristo o Filho de Davi, por isso são reis, sacerdotes 
e juízes.
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A PROCLAMA DA GRANDE VOZ DE TROMBETA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 13 de setembro de 2015
Cidade Juárez, México
 Portanto, a Ordem da Vinda do Filho do Homem é a Vinda do Senhor com Seus 
Anjos, com Moisés e Elias. Isso é o Sétimo Selo, mas ainda está fechado; porque não 
convém que seja revelado até certo tempo, para que não se interrompa o Programa 
Divino que corresponde à manifestação ou cumprimento dessas promessas divinas 
que nos darão a fé para sermos transformados e levados com Cristo à Ceia das Bodas 
do Cordeiro.
 Mas no cumprimento da Visão da Carpa será aberto todo o quadro, e será 
revelado o que necessitamos para termos a fé, a revelação, para sermos transformados 
e levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.
 Portanto, na Terceira Etapa é onde a fé para sermos transformados será dada. 
É a etapa da Palavra falada para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, é a etapa onde 
estaremos vendo Cristo vindo à Sua Igreja no Último dia e realizando as coisas que 
estão prometidas que fará nessa Terceira Etapa.
 Assim como quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus, veio Deus na Coluna 
de Fogo, o Anjo do Pacto que tinha aparecido a Moisés, e entrou no tabernáculo e 
morou nele; e se manifestava sobre o propiciatório, no meio dos dois querubins de 
ouro, e dali falava a Moisés (a tampa da arca é o propiciatório).
 Na arca do pacto estava a Lei nas duas tábuas de pedra; estava também (São 
Paulo diz) a vara de Arão que reverdeceu; e uma vasilha cheia de maná, que não se 
danificava porque estava no lugar santíssimo, na presença de Deus.
 E esse era o lugar onde unicamente podia entrar o sumo sacerdote com sangue, 
para apresentá-lo diante de Deus pelo povo. E no meio dos dois querubins de ouro 
estava a Presença de Deus.
 Depois quando Salomão construiu o templo, e o dedicou a Deus, veio na mesma 
forma a presença de Deus nessa Nuvem: entrou no templo, e passou em seguida ao 
lugar santíssimo, e posou sobre o propiciatório, no meio dos dois querubins de ouro; 
e que em acréscimo havia dois querubins de madeira de oliveira gigantes, cobertos de 
ouro.
 E a Igreja do Senhor Jesus Cristo é o Templo espiritual de Cristo, que esteve 
sendo construído de era em era. As sete eras da Igreja correspondem ao Lugar Santo, 
e a Era de Pedra Angular corresponde ao Lugar Santíssimo.
 Por isso, mesmo que em eras passadas estavam esperando a Vinda do Senhor: a 
Vinda do Senhor se cumprirá na Era de Pedra Angular; porque se cumprirá na Igreja 
do Senhor Jesus Cristo ao chegar a se completar Sua Igreja, se completar a construção 
desse Templo espiritual.

O SUMO SACERDOTE E SUAS VESTIMENTAS
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 6 de setembro de 1998 - (Segunda atividade)
Cidade do México, México
 E assim como estes outros anjos estiveram na Igreja de Jesus Cristo e tiveram 
seus ministérios…; aqui estão em seus corpos teofânicos, mas ao estar eles em seus 
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