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ESTUDO BÍBLICO #98 – SEXTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2021
TEMA: A NOTA MUSICAL DO ÚLTIMO DIA

Dr. William Soto Santiago
Terça-feira, 9 de novembro de 1999

Buenos Aires, Argentina

Escritura base: Apocalipse 22:12 / São Mateus 16:26-27
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O futuro lar
Jeffersonville, Ind., 2-8-64
Rev. William M. Branham
	 1183	-	“Enoque,	antes	da	destruição	pré-diluviana,	quando	a	justificação	
estava entrando, ele pôs em manifesto um sinal. E nesta pirâmide há sete 
degraus que vão aos aposentos do rei. Observem, no sétimo degrau (se 
alguma vez estudaram as dimensões da pirâmide) que sai para levar quem 
chega	para	apresentá-lo	ao	rei.	Observem,	qual	colocação	se	encontra	aí	
e	vocês	verão	o	dia	que	estão	vivendo	(na	pirâmide)…	E	nós	estamos	na	
sétima era da Igreja antes que o Rei tome Seu Trono”.
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Adoção #4
Jeffersonville Ind., 22-5-60
Rev. William M. Branham
	 311	-	“…AGORA	OLHE	A	ERA	QUE	VEM	AGORA,	PARA	CIMA	
A	PEDRA	ANGULAR.	Veem	o	que	quero	dizer?	A	Vinda	do	Senhor,	O	
ATO	CONHECIDO.	DEUS	EM	TODA	CRIAÇÃO	ESPERANDO	QUE	
A	IGREJA	ENCONTRE	SEU	LUGAR	POSICIONALMENTE”.

O SÉTIMO SELO E A TERCEIRA ETAPA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 15 de março de 1998
(Segunda atividade)
Assunção, Paraguai
	 Em	nosso	 irmão	Branham	operou	o	ministério	 de	Elias	 e	 de	 Jesus,	
temporariamente;	e	para	este	tempo	final	estará	operando	os	ministérios	
de	Moisés,	de	Elias	e	de	Jesus.	Estes	são	os	três	grandes	ministérios	que	
Ele	prometeu	manifestar	neste	tempo	final,	onde	a	Terceira	Etapa	estará	
realizando	todas	estas	coisas	que	estão	prometidas	para	este	tempo	final.	E	
a	parte	mais	importante	da	Terceira	Etapa	é	a	que	vem	antes	dos	grandes	
milagres	 e	 maravilhas;	 porque	 Deus	 não	 coloca	milagres	 e	 maravilhas	
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primeiro,	 e	 depois	 a	 Palavra,	 mas	 que	 coloca	 Sua	 Palavra	 primeiro;	
primeiro	vem	a	Palavra,	e	depois	vêm	os	milagres	e	as	maravilhas.	Vocês	
podem ver que primeiro vem a Mensagem da parte de Deus, e depois, mais 
adiante, os milagres e maravilhas a seguirão.
	 E	 agora,	 nesta	 parte	 da	Mensagem	 surgindo	 é	 a	Terceira	Etapa	 em	
uma	forma	reservada	para	os	escolhidos	de	Deus,	abrindo-lhes	o	mistério	
do Sétimo Selo (ou seja, abrindo-lhes o Sétimo Selo, o mistério da Sua 
Vinda)	e	assim	tocando	a	Trombeta	Final	ou	Grande	Voz	de	Trombeta	do	
Evangelho	do	Reino,	com	o	qual	são	revelados	todos	estes	mistérios	deste	
tempo	final.
 Agora, por quanto na primeira e segunda etapa que Cristo manifestou 
por	meio	do	precursor	da	Segunda	Vinda	de	Cristo,	ao	ele	revelar	essas	
etapas	 abertamente	 e	 dizer	 como	 funcionavam,	 houve	 imitadores	 que	
interromperam	 o	 Programa	 que	 Deus	 estava	 realizando	 por	 meio	 do	
reverendo	William	Marrion	Branham,	e	se	emaranhou	a	linha	de	pescar	
nesse	tempo;	e	muitos	apareceram	imitando	o	que	o	precursor	da	Segunda	
Vinda	de	Cristo	fazia.	E	o	Anjo	lhe	disse	que	ele	fez	o	que	Ele	(o	Anjo)	
disse	que	não	fizesse,	porque	o	Anjo	disse	que	guardasse	silêncio	quanto	a	
essas etapas.
	 E	agora,	disse	…	para	a	Terceira	Etapa	disse:	“Disto	não	dirás	nada	a	
ninguém.	Guardarás	silêncio	quanto	a	isto”.	Por	isso	é	que	desta	Terceira	
Etapa temos que falar assim, em uma forma rápida e sem muito detalhe, 
somente	mostrando	que	essa	Terceira	Etapa	é	a	etapa	onde	o	Espírito	de	
Cristo…	que	é	o	mesmo	Jesus	Cristo	em	Espírito	Santo,	o	mesmo	Anjo	do	
Pacto	manifestado	em	carne	humana	em	Seu	Anjo	Mensageiro	realizando	
a	Obra	correspondente	ao	Último	Dia.
	 Essa	é	a	Terceira	Etapa,	da	qual	falou	o	precursor	da	Segunda	Vinda	de	
Cristo.	E	Sua	Vinda	tem	diferentes	fases,	tanto	para	com	Sua	Igreja-Noiva	
(com	os	escolhidos)	como	também	com	as	virgens	insensatas,	que	são	os	
crentes	em	Cristo	que	não	receberam	o	Espírito	de	Cristo	(ou	seja,	que	não	
têm	azeite	em	suas	lâmpadas)	e	que	não	passarão	ao	rapto	para	ir	à	Ceia	
das Bodas do Cordeiro; não poderão ser transformadas, porque primeiro 
têm	que	ter	o	Espírito	de	Cristo,	têm	que	receber	o	novo	nascimento,	têm	
que	 receber	 o	 corpo	 teofânico,	 para	 depois	 receberem	 o	 corpo	 físico	 e	
eterno.
	 E	agora,	vocês	vejam,	 também	o	Sétimo	Selo	 tem	a	ver	com	o	que	
Deus	estará	realizando	neste	planeta	Terra.	Portanto,	a	Segunda	Vinda	de	
Cristo	cobre	 todas	as	ordens	da	raça	humana	que	estarão	vivendo	neste	
tempo	final;	nada	ficará	 fora	do	Sétimo	Selo;	 tudo	 será	 impactado	pelo	
Sétimo	Selo,	tudo	será	impactado	pela	Segunda	Vinda	de	Cristo	com	Seus	
Anjos.
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	 E	para	a	manifestação	do	Sétimo	Selo	(que	é	a	manifestação	da	Terceira	
Etapa)	os	peixes	grandes	que	nosso	irmão	Branham	tinha	que	pescar	na	
visão	que	 teve	pescando	em	um	lago,	onde	o	Anjo	disse	que	 ia	ensinar	
a	pescar…,	e	disse:	“Agora	prepara	seu	anzol	com	a	isca.	Agora	atire-a	
longe	(tudo	isso	foi	fazendo).	E	agora	dê	um	puxão,	puxa	nesta	forma,	e	
os peixinhos pequenos vão ver e vão vir. E logo puxa um pouquinho mais 
a	corda,	mais	rapidinho;	os	peixes	pequenos	vão	seguir	a	isca	de	peixe	e	
o	anzol,	e	os	peixes	grandes	vão	ver	o	que	está	acontecendo,	vão	ver	os	
peixes	pequenos	seguindo	essa	 isca	de	peixe,	e	então	os	peixes	grandes	
vão vir”.
	 Mas	quando	correspondeu	fazer	essa	parte,	puxou	tão	forte	que	tirou	a	
corda	com	o	anzol	e	um	peixinho	tão	pequeno	que	parecia	a	isca	de	peixe	
que	tinha	colocado	no	anzol.	E	o	Anjo	disse:	“Fizestes	o	que	eu	te	disse	
que	não	fizesse”.
	 Isso	 foi	quando	ensinou	a	pescar	a	 todos	outros	que	estavam	ali	no	
lago.	Ele	disse:	“Eu	sei	como	pescar”.	Eles	vieram	a	ele	e	disseram:	“Irmão	
Branham,	você	sabe	como	pescar”	 (eram	muitos	ministros	que	estavam	
pescando	ali).	E	então	ele	disse:	“Sim,	eu	sei	como	pescar.	Venham,	que	
vou	ensinar”.	E	isso	causou	muitas	imitações;	porque	esse	segredo	de	como	
pescar	em	sua	era;	era	para	ele	conhecê-lo	e	coloca-lo	paraa	funcionar	para	
pescar	os	peixes	(ou	seja,	os	filhos	e	filhas	de	Deus)	correspondentes	a	essa	
era.
	 E	agora,	vejam	vocês	o	porquê	ele	teve	muitos	problemas	em	sua	vida	
ministerial	com	grupos	religiosos;	podemos	ver	por	que	em	parte:	porque	
ele	ensinou	coisas,	ou	seja,	revelou	segredos	que	eram	somente	para	ele	
conhecê-los,	os	revelou	a	outras	pessoas.
 Mas agora o Anjo, depois de dizer que tinha feito o que o Anjo disse 
que	não	fizesse,	e	tinha	a	linha	toda	emaranhada,	o	Anjo	o	levou	a	outra	
visão	(ou	seja,	passou-o	a	outra	visão	mais	acima)	e	mostrou	uma	carpa;	
e	na	carpa	mostrou	um	quartinho	pequeno,	mostrou	também	um	chamado	
ao	altar	e	mostrou	também	uma	fila	de	pessoas	que	foram	receber	a	oração	
por	cura,	os	quais	foram	entrando	em	um	quartinho	pequeno;	e	diz	que	
a	Coluna	de	Fogo	que	o	acompanhava,	voou	dele,	e	estava	falando	com	
outra	pessoa	mais	acima	de	onde	ele	estava,	e	depois	se	foi	a	esse	quartinho	
pequeno.
	 Recordem	que	é	uma	visão,	portanto	seu	cumprimento	tem	parte…,	
ou	seja,	tem	aplicação	espiritual	e	também	aplicação	física.	Assim	como	
o	lago	onde	estava	pescando:	não	é	que	tinha	que	ir	a	um	lago	literal	para	
ir	pescar	peixes,	mas	que	os	peixes	são	os	filhos	e	filhas	de	Deus;	pois	
Cristo	disse:	“Venham	após	mim,	e	eu	os	 farei	pescadores	de	homens”,	
disse	 Jesus	 Cristo	 aos	 Seus	 apóstolos,	 que	 eram	 pescadores;	 porque	 o	
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cristianismo	está	representado	nos	peixes	e	está	sob	a	era	de	Peixes.
	 Por	 isso	 os	 cristãos	 desenhavam	 um	 peixe	 ou	 dois	 peixes	 lá	 nas	
catacumbas	 quando	 eram	 perseguidos,	 porque	 o	 cristianismo	 está	
representado	nos	peixes.	E	por	isso	Cristo	disse:	“Venham	após	mim,	e	eu	
os	farei	pescadores	de	homens”.
	 E	por	 isso	 também	vemos	que	para	o	fim	do	 século	diz	que	a	 rede	
será	 tirada	 à	margem,	 e	 serão	 recolhidos	 os	 peixes	 bons	 e	 o	mau	 será	
jogado	fora;	e	 isso	 farão	os	Anjos	do	Filho	do	Homem;	e	 isso	é	para	o	
fim	do	século,	onde	aparecem	os	Anjos	do	Filho	do	Homem,	que	são	os	
ministérios	de	Moisés	e	Elias	manifestados	no	tempo	final.
	 E	 agora,	 vejam	 vocês,	 como	 para	 pescar,	 nosso	 irmão	 Branham,	
cumprir	a	missão	de	pescar,	 tinha	que	 ir	ao	 lago	ou	ao	mar	das	nações,	
povos	 e	 línguas,	 porque	 águas	 representa	 povos,	 nações	 e	 línguas;	 e	
peixes	representa	filhos	e	filhas	de	Deus,	seres	que	escutarão	a	pregação	
do	Evangelho	da	Graça	e	 receberão	Cristo	como	Salvador;	e	assim	são	
colocados	no	Reino	de	Deus.
	 Agora,	 podemos	 ver	 a	 aplicação	 que	 tem	 essa	 visão	 em	 seu	
cumprimento.
	 E	 agora,	 a	 aplicação	da	Visão	da	Carpa	 também	 tem	 sua	 aplicação	
espiritual	e	sua	aplicação	física.	A	aplicação	física	pode	ser	quando	chegar	
o aperto, pois para esse tempo estaremos em uma etapa onde os terremotos 
e	os	vulcões	e	os	tremores	de	terra	já	estarão	a	uma	escala	maior;	e	o	mais	
seguro	para	atividades	vai	ser,	certamente,	as	carpas	[tendas];	e	o	outro	
é	que	para	uma	atividade	em	um	lugar	onde	não	há	um	edifício,	o	mais	
rápido	que	se	coloca	é	uma	carpa.
 Assim para esse tempo do aperto, vamos ver o ministério do Filho 
do	 Homem	 com	 Seus	Anjos	 realizando	 fisicamente,	 literalmente,	 essa	
etapa	com	grandes	sinais,	maravilhas	e	milagres;	e	isso	corresponde	aos	
ministérios	de	Moisés	e	Elias,	das	Duas	Oliveiras;	mas	o	Filho	do	Homem,	
Jesus	Cristo,	estará	aí,	porque	com	Ele	é	que	vêm	Seus	Anjos,	os	ministérios	
de	Moisés	e	Elias;	ou	seja	com	Cristo,	com	o	Anjo	do	Pacto,	que	é	Jesus	
Cristo	em	Espírito	Santo	manifestado	em	Seu	Anjo	Mensageiro.
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