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eu estou vendo a Escritura, eu estou lendo a Escritura; quando 
vejo vocês, estou lendo a Escritura que diz: “Minhas ovelhas 
ouvem minha voz e me seguem”. Assim disse o Senhor Jesus 
Cristo. 
 (…) E as coisas que têm a ver com as bênçãos de Deus, estarão 
se materializando em cada um de nós neste tempo final; porque 
são as coisas que devem acontecer de acordo à revelação de Jesus 
Cristo das coisas que devem acontecer; ou seja, que são coisas 
inevitáveis. Como foi inevitável que nós escutássemos a Voz de 
Cristo neste tempo final, também era inevitável que fôssemos 
juntados; era inevitável que nós fôssemos crentes cem por cento 
da Mensagem do Evangelho do Reino; era inevitável que a 
Mensagem do Evangelho do Reino saísse neste tempo final; era 
inevitável que o ministério das duas Oliveiras aparecesse neste 
tempo: tinha que sair no fim do tempo, conforme as coisas que 
devem acontecer.
 Ou seja era inevitável, não se podem evitar, as coisas que 
devem acontecer conforme a revelação de Jesus Cristo no livro 
de Apocalipse; como também será inevitável que os escolhidos 
tenham plenamente a fé para serem transformados e raptados; 
porque está nos Trovões, que é a Mensagem de Cristo para o fim 
do tempo.
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LIVRO DAS ERAS
A Revelação de Jesus Cristo - Pág. 3
Rev. William M. Branham
 1. O escriba, não o autor, deste livro, é São João o divino. 
Historiadores concordam que ele viveu a última parte da sua vida 
em Éfeso, mesmo que para o tempo da escritura deste livro ele 
estava na Ilha de Patmos. Este livro não é a história da vida de 
João, mas é a revelação de Jesus Cristo nas eras futuras da Igreja. 
No versículo 3 é chamado uma ‘profecia’, e isso é precisamente 
o que é.
 2. Quase sempre este livro é chamado a Revelação de São João, 
mas isso é incorreto. É a revelação de Jesus Cristo, dada a João 
para os cristãos de todas as eras. É o único livro em toda a Bíblia 
que está escrito por Jesus mesmo, apresentando-se pessoalmente 
através de um escriba.
 3. É o último livro da Bíblia, no entanto relata o princípio e o 
final das dispensações do Evangelho.
 4. Agora, a palavra grega para revelação é “apocalypse”, que 
quer dizer “tirar o véu”. Tirando o véu se ilustra perfeitamente no 
caso de um escultor mostrando sua obra esculpida, expondo-a ao 
espectador. É um descobrimento, revelando o que previamente 
estava escondido. Agora, o descobrimento não é somente a 
revelação da Pessoa de Cristo, mas A REVELAÇÃO DAS SUAS 
OBRAS FUTURAS NAS SETE ERAS VINDOURAS DA 
IGREJA.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 126
O Cristo identificado de todas as Eras 
Topeka, Kansas, 17-6-64
Rev. William M. Branham
 1121 - “Agora, Filho do Homem é um profeta. Até o Senhor 
mesmo chamou Ezequiel: ‘Filho do Homem’. Jeová falando 
com um homem, profeta, chamou-o Filho do Homem. E Jesus 
se identificou como o Filho do Homem, porque as Escrituras não 
podem ser quebrantadas”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 141
Não apoies em teu próprio entendimento 
Phoenix, Ariz., 20-1-65
Rev. William M. Branham
 1262 - “E hoje, Jesus disse em Lucas, no capítulo 17 e no 
versículo 30: ‘Como foi nos dias do Ló, assim será no tempo do 
fim, quando o Filho do Homem…’. Agora recordem, ‘Filho do 
Homem’ é um profeta. O Senhor chamou Ezequiel um ‘filho do 
homem’. Jesus veio em três nomes: Filho do Homem, Filho de 
Davi, Filho de Deus. Ele chamou a Si mesmo ‘Filho do Homem’ 
para que as pessoas entendessem, porque Ele foi esse profeta que 
o Senhor Deus levantaria. Agora notem, então Ele prometeu o 
que? O Filho do Homem revelaria a Si mesmo outra vez, pouco 
antes daquele tempo, antes do fogo”.

O TEMPO DE OUVIR AS PALAVRAS
DA PROFECIA APOCALÍPTICA
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 18 de setembro de 1992
Trujillo, Peru
 Para receber nossa transformação é necessário escutar as 
palavras da profecia apocalíptica que correspondem para nosso 
tempo. 
 Recordem que nesta revelação apocalíptica há Palavra de 
Deus para cada era e para cada dispensação, para a Dispensação 
da Graça e para a Dispensação do Reino. Por essa causa vocês 
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encontram que aqui, a revelação dada a João o discípulo amado 
na Ilha de Patmos durante um lapso de tempo de dois anos, fala 
das eras das Igrejas gentias e também fala do glorioso Reino 
Milenial, e também fala do Juízo Final e a entrada à eternidade.

A REVELAÇÃO DE JESUS CRISTO
DAS COISAS QUE DEVEM ACONTECER 
Parte I
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 27 de março de 1994 
Bogotá, Colômbia
 E agora, vejam vocês aqui no capítulo 1, versículo 3, de 
Apocalipse, o que nos diz: “Bem-aventurado quem lê, e os que 
ouvem as palavras desta profecia”.
 Veem vocês que este livro de Apocalipse é uma profecia? Uma 
profecia que cobre centenas de anos, e que cobre as eras da Igreja 
gentia, e que cobre também o tempo que tem que transcorrer 
depois que terminam as eras da Igreja gentia; cobre também o 
tempo da grande tribulação, cobre também o tempo do glorioso 
Reino Milenial, e cobre também tudo da eternidade, o qual foi 
colocado nessa forma abrangente.
 Agora, é bem-aventurado quem lê, e os que ouvem as palavras 
desta profecia. E quando as palavras desta profecia se cumprem, 
são bem-aventurados aqueles que podem ver o que está se 
cumprindo conforme a revelação apocalíptica e os que podem 
ouvir o ensinamento do cumprimento desta profecia apocalíptica, 
à medida que vai se cumprindo.
 (…) Assim que em nós estão se cumprindo profecias 
apocalípticas que estão em forma simbólica, mas que em nós 
estão se cobrindo de carne; estão se convertendo em seres 
humanos essas profecias simbólicas relacionadas a nós, nos quais 
Deus está realizando Sua Obra final. Por isso somos cartas lidas 
de todos os homens, somos letras apocalípticas lidas de todos os 
homens.
 Quando eu vejo vocês, eu estou vendo as Escrituras 
apocalípticas em forma de seres humanos; quando eu vejo vocês, 
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