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Escritura base: 1 Reis 8:6-11

LIVRO DAS ERAS
A Era da Laodiceia - Pág. 363
Rev. William M. Branham
 22. Ninguém conhece o conteúdo desses trovões, mas temos 
necessidade deste conhecimento. E será necessário um profeta 
para obter a revelação, porque Deus não tem nenhum outro meio 
para mostrar Suas revelações bíblicas, a não ser através de um 
profeta. A Palavra sempre veio e sempre virá através de um 
profeta. Por meio de um simples estudo das Escrituras podem 
ver que esta é a lei de Deus. O Deus invariável, com modos 
invariáveis, sempre enviou Seu profeta em cada era, quando o 
povo se desviou da ordem divina.

A ÚNICA ESPERANÇA DA IGREJA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 20 de fevereiro de 2000
(Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico
 Assim Deus tem uma forma escolhida para começar a declarar 
de uma maneira nova Seu Nome, para começar a declarar Seu 
Nome em uma forma nova, em uma maneira nova. E uma forma 
nova do Nome do Senhor é um nome novo.
 Esse é um dos mistérios que estão contidos aí na Visão da 
Carpa, e que nesta Terra haverá alguém que terá o ministério do 
Último Dia; e que nele estará selado todo esse segredo, e estará 
selado todo o Programa da Visão da Carpa, para ser cumprido sob 
o ministério dessa pessoa.
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 E somente temos, conforme às profecias bíblicas, a promessa 
de uma pessoa que virá enviada por Jesus Cristo, do qual Jesus 
Cristo diz que é Seu Anjo, quando disse1: “Eu, Jesus, enviei o 
meu anjo, para vos testificar estas coisas nas Igrejas”.
 Desse falou o reverendo William Branham, e disse que esse 
Anjo era um profeta. Toda revelação tem que vir ao profeta que 
Deus tem; e por meio desse profeta ao povo.
 E a revelação da Segunda Vinda de Cristo, e a revelação do 
Nome Eterno de Deus e Nome Novo de Jesus Cristo, não pode vir 
por meio de qualquer pessoa, mas por meio de um profeta.

LIVRO OS SELOS
O Quinto Selo - Pág. 313
Rev. William M. Branham
 169. Quando Elias vem para cumprir o ministério de Malaquias 
4, vem SOZINHO; mas quando vem para ministrar aos judeus 
em Apocalipse capítulo 11, então vem com Moisés. Assim não 
há confusão. Entendem? A inspiração veio e disse que Elias viria 
ao final da Era da Igreja para restaurar a fé dos filhos à fé original 
dos pais (a fé apostólica) a qual nós devemos regressar, pois o 
anticristo tinha a coisa toda confusa; e todas as outras Escrituras 
harmonizam com esta. E nesta ocasião Elias vem sozinho. Mas 
quando vier aos 144.000, a Bíblia diz claramente que virá junto 
com Moisés: São dois, não somente um, mas dois. E seu quinto 
ministério não podia ser para submetê-los outra vez (os judeus) 
à Lei, porque vem pregando Cristo aos 144.000. AMÉM! O 
Messias foi tirado. Amém!
 170. Não se confunda. A Escritura não mente. Glória! Oh, 
irmão, quando vi isso…! Disse: “Obrigado, Senhor”. Quando vi 
isso acontecer em realidade, vi Elias sair sozinho na era, depois 
quando o vi voltar para cá, então eram dois. Disse: “Ali está. 
Agora sim, Senhor. Amém! O vejo”. Pode ser que tenha sido um 
pouco confuso para alguém. Ele me disse que mencionasse, e por 
isso o fiz.
 171. Notem isto: Estes homens foram preservados vivos por 
1  Apocalipse 22:16
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Deus desde seu ministério original para um serviço futuro porque 
serviram tão perfeito. Pense: Este espírito de Elias ministra cinco 
vezes. o de Moisés duas vezes. Nenhum dos dois estava morto. 
Não vá você crer que estavam mortos. Ambos foram vistos vivos 
falando com Jesus no Monte da Transfiguração. Mas recordem, 
têm que morrer.
 172. Agora, Moisés em realidade morreu, mas ressuscitou 
porque foi um tipo perfeito de Cristo. Ninguém pôde achar onde 
foi sepultado. Os anjos vieram e tomaram. Por que seria? Nenhum 
mortal podia levá-lo onde ia. Ele simplesmente passou por um 
ato. Teve anjos como carregadores porque somente eles podiam 
o levar onde devia estar. Ninguém sabia onde estava. Até Satanás 
teve luta com o Arcanjo. Ele não podia entender o que aconteceu 
com Moisés, disse: “O vi que estava tremendo lá sobre o monte 
olhando a terra prometida, e depois olhava para trás sobre os 
israelitas. O vi que estava tremendo, mas depois subiu à rocha, e 
essa foi a última vez que o vi”.
 173. Essa é a rocha. Permita me parar sobre essa rocha ao fim 
do meu caminho. Sim senhor! Lembro-me de um corinho que 
cantava um irmão aqui já faz muito:
  Se eu pudesse, certamente
  Pararia sobre a Rocha onde parou Moisés.
 174. Sim, senhor. Essa é a rocha sobre a qual eu também quero 
parar. Por fé, ali estou.
 175. Mas recordem, Elias simplesmente se cansou porque 
restava muito trabalho pela frente. Estava muito cansado, e Deus 
simplesmente mandou um carro para trazê-lo para Sua Casa, e o 
recolheu. Ele nunca morreu. Deus o manteve vivo porque tinha 
muito trabalho para ele no futuro: ia permitir ungir os demais 
homens para que viessem com seu espírito. Mas estes teriam 
que saborear a morte. Agora notemos em Apocalipse 11 para 
que vejamos como estes dois profetas são mortos. Quando seu 
ministério tiver cessado então terão que saborear a morte.
 E quando eles tiverem acabado seu testemunho, a besta que 
sobe do abismo fará guerra contra eles (como se chateia com 
esses fanáticos!), e os vencerá, e os matará. (Mas notem o que 
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acontece. São perfeitamente tipificados).
 E seus corpos serão lançados na praça da grande cidade, que 
espiritualmente é chamada Sodoma e Egito, onde também nosso 
Senhor foi crucificado. (É Jerusalém).
 (Apocalipse 11:7 8).

O MISTÉRIO DOS QUATRO QUERUBINS NO LUGAR 
SANTÍSSIMO
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 11 de junho de 2000
Cayey, Porto Rico
 Mas o Anjo do Senhor Jesus Cristo, o mensageiro da 
Dispensação do Reino, terá um ministério de Sumo Sacerdote 
no Templo espiritual de Jesus Cristo; por isso poderá entrar no 
Lugar Santíssimo desse Templo espiritual. E Cristo manifestará 
Seu ministério de Sumo Sacerdote: o manifestará em Sua Igreja, 
no Lugar Santíssimo, por meio de um mensageiro dispensacional.
 A essa Era da Pedra Angular, Deus… Na Era da Pedra Angular 
ou à Era da Pedra Angular Deus não permitirá entrar qualquer 
pessoa para ministrar, mas Deus nos dará tudo o que nós devemos 
saber. Recordem que somente ministrava um homem no lugar 
santíssimo, e sobre esse estava escrito o Nome de Deus.
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