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mesmo que pudesse fazê-lo, mas a Escritura não registra. Mas dos 
quais fala a Escritura, que receberam a visita de nosso amado Senhor 
Jesus Cristo, do Redentor, foram os apóstolos do Senhor. E diz que 
houve como 500 pessoas que viram Jesus Cristo ressuscitado.
 Agora, vejam, a ressurreição de Cristo não foi para ser revelada 
ou para ser vista por todos os seres humanos. Depois, quando fosse 
pregada Sua ressurreição, então tinha que ser crida pelas pessoas. 
Agora vejam tudo o que Cristo teve que esperar.
 Depois, já ressuscitado, teve que esperar 40 dias, e depois subiu 
ao Céu com os Santos que tinham ressuscitado com Ele. E depois 
encontramos que os discípulos…, havia-lhes dito que eles também 
tinham que esperar em Jerusalém3. E foram ao aposento alto e ali 
esperaram sem saber quantos dias tinham que esperar, pois Cristo 
não disse: “daqui a 10 dias”, mas: “daqui a pouco tempo ou dentro 
de muito pouco tempo, dentro de muitos poucos dias, vocês serão 
cheios de poder do alto”.
 Eles esperaram no aposento alto, e Cristo esperou no Céu até 
apresentar ali Seu Sangue e realizar todos os preparativos para 
poder descer o Espírito Santo sobre os que o estavam esperando no 
aposento alto.

Impresso em Porto Rico

3  São Lucas 24:49; Atos 1:4
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Escritura base:  Zacarias 4:1-14

LIVRO DOS SELOS
O Quinto Selo - Pág. 325
Rev. William M. Branham
 235. Se não houver altar de sacrifício no Céu, então onde está 
colocado o sacrifício pelo pecado, o Cordeiro? Tem que haver um 
lugar onde está colocado o Cordeiro imolado, onde está o Sangue. 
Agora, o incenso era o perfume cheiroso que queimavam; o qual, a 
Bíblia diz que são as orações dos Santos. Se não houver sacrifício 
sobre o altar, então as orações não podem ser recebidas. Somente 
por meio do Sangue sobre o altar do sacrifício, é possível que as 
orações cheguem a Deus.

O CICLO ETERNO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 1 de junho de 1980
Serviço de Carpa
Cayey, Porto Rico
 Encontramos que mais adiante, quando Jesus morreu e 
ressuscitou, Jesus morreu e ressuscitou no ciclo eterno. Ao Ele 
morrer e ressuscitar estando Ele vivendo no ciclo eterno, Ele tinha 
que se levantar; porque Ele não podia permanecer morto, porque Ele 
estava vivendo em eternidade, Ele não saiu do ciclo eterno.
 Por isso então, Ele estando vivendo no ciclo eterno, Ele pôde ir 
aos lugares que foi. Ele foi à quinta dimensão, ao inferno, e pregou 
ali a Palavra; e mostrou, aos que estavam ali, que estavam ali e 
mereciam estar nesse lugar: aqueles que foram desobedientes nos 
dias de Noé.
 Depois passou ao Paraíso, e ali no Paraíso Ele trouxe uma 
Mensagem de vitória, trouxe uma Mensagem de paz, uma Mensagem 
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de esperança, para todos os que estavam ali.
 Todos os que estavam ali tinham morrido fora do ciclo eterno; 
por isso nenhum deles podia se levantar para trazer para todos os 
demais uma ressurreição; porque eles tinham morrido fora do ciclo 
eterno.
 Mas quando Jesus chegou, Jesus estando no ciclo eterno, então 
Ele podia falar da ressurreição, Ele podia lhes dizer: “Vamos sair já 
daqui”. E assim foi.
 Ele esperou… Ele esperou. Notem vocês, Ele esperou que 
chegasse o dia representativo do ciclo eterno. Ele podia dizer a todos 
eles: “Em breve já vamos sair daqui. Somente, o único que temos 
que fazer é esperar que o dia representativo do ciclo eterno chegue; 
e quando chegar, então ressuscitaremos”.
 Encontramos que quando chegou no domingo, no oitavo dia, que 
representa o ciclo eterno, então nesse oitavo dia, nos diz a Escritura 
que Jesus se levantou, Jesus ressuscitou; e com Ele, todos os que 
tinham descansado, todos os que tinham morrido crendo no cordeiro 
que tinham sacrificado. Então quando esteve o Cordeiro de Deus 
com eles, então eles ressuscitaram com Ele; e diz a Escritura que 
apareceram na cidade a muitas pessoas.1

 Assim que eles entraram em ciclo eterno com aquele mensageiro 
do ciclo eterno, até os que tinham morrido. Porque eles estavam 
esperando que chegasse esse ciclo eterno, mas havia Um que tinha 
esse ciclo eterno e estava vivendo nesse ciclo eterno, e era o ciclo 
d’Ele; portanto Ele foi com esse ciclo. E quando Ele chegou: chegou 
o ciclo eterno com o Senhor. E quando eles entraram nesse ciclo 
eterno, então tinha que ter uma ressurreição. Por quê? Porque tinha 
chegado o ciclo eterno para se manifestar.
 O ciclo eterno é algo muito importante no Plano de Deus. É 
nesse ciclo eterno onde — quando se manifesta aqui na Terra — são 
estabelecidas as coisas que têm que acontecer ou têm que ser por 
toda a trajetória daqueles que entram nesse ciclo.
 Encontramos que é dessa maneira e não pode ser de outra. A 
humanidade ignora as leis divinas, a humanidade ignora que há 
tempo e há hora para todas as coisas, a humanidade ignora que Deus 
tem Suas Leis; Deus tem tudo isto estabelecido de tal maneira que 
ninguém pode violá-lo.
1  São Mateus 27:51-53
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 E nós temos que entender que Deus é quem dirige todo Seu 
Plano, e que Seus filhos somente o que fazem é ver o Plano de Deus 
quando Deus o manifesta para o tempo em que Seus filhos estão 
vivendo.
 E quando Deus o manifesta, e abre o coração e a mente dos Seus 
filhos para que possam entender, então é um momento muito grande 
e muito sublime para todos os filhos de Deus.

O TEMPO DE ESPERA PARA SERMOS TRANSFORMADOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 3 de setembro de 1995
Cayey, Porto Rico
 E depois ressuscitou, ressuscitou vitorioso, esteve 40 dias… 
Vejam, depois de morrer teve que esperar: morreu sexta-feira à tarde, 
às 3 da tarde, e depois teve que esperar até a manhã de domingo para 
ressuscitar; mas durante esse tempo foi ao inferno, tirou as chaves 
do inferno e da morte do diabo, e por isso em Apocalipse2 Ele diz 
que tem as chaves do inferno e da morte.
 E também encontramos que foi e pregou às almas encarceradas 
que foram desobedientes nos dias de Noé; ou seja, Ele pregou aos 
pré-diluvianos uma mensagem de juízo divino, condenando-os por 
serem incrédulos à Mensagem de Noé.
 Depois passou ao Paraíso e ali Ele recebeu as boas-vindas de 
João Batista, e ele o apresentou a todos os que o esperavam ali. E ali 
estava Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas e os profetas também, do 
Antigo Testamento, os quais se encheram de alegria ao ver o Messias, 
o Redentor, ali no Paraíso. Quando eles o viram ali, souberam que 
a ressurreição ia se realizar; porque quando aparece o Redentor, a 
ressurreição está para se realizar.
 Agora, encontramos que ali no Paraíso esteve pouco tempo, e 
na manhã do domingo se levantou, e com Ele todos os Santos do 
Antigo Testamento; e apareceram a muitos na cidade. João Batista 
também se levantou.
 A história não nos diz se João Batista apareceu aos seus 
discípulos ou não; é possível que tenha aparecido. Mas nosso Senhor 
Jesus Cristo apareceu aos Seus discípulos. Não diz que apareceu aos 
discípulos de João Batista, não diz que apareceu a outras pessoas, 
2  Apocalipse 1:18
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