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TEMA: A VINDA DO SENHOR COM AS NUVENS

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 25 de outubro de 1998

(Segunda atividade)
Santiago do Chile, Chile

Escritura base: Oseas 12:10
      Apocalipse 1:7-8

LIVRO DOS SELOS
A Brecha - Pág. 80
Rev. William M. Branham
 [102]. Então saiu o Cordeiro e Seus dias de intercessão tinham cessado, 
os dias de mediação; então é quando este Anjo aparecerá. Espere até que 
cheguemos aos selos mesmos e Ele dirá: “O tempo não será mais”. Então entra 
na meia hora de silêncio; e notem bem as coisas que acontecerão durante essa 
meia hora do Sétimo Selo, primeiro Deus.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 466
Rev. William M. Branham
 143. Mas tão certo como eu estou parado aqui na plataforma esta noite, 
tive a revelação que o revelou, e é em uma maneira tripla. E agora com a ajuda 
de Deus quero falar de uma parte disso. Então vocês… Primeiro vejamos isto. 
Aqui está a revelação para dar começo, porque quero lhes dizer o que é. O que 
aconteceu é: Aqueles Sete Trovões que ele escutou e que foi proibido escrever, 
esse é o mistério por trás desses Sete Trovões consecutivos que saíram.
 144. Agora, por quê? Prossigamos para prová-lo: Este é o segredo que 
ninguém conhece. A João foi proibido escrevê-lo e até de conhecer um símbolo. 
Por quê? Aqui está: Não havia nenhuma atividade no Céu, porque de outra 
maneira poderia revelar o segredo. Agora o veem? Se é tão tremendo, pois 
tem que ser incluído, porque tem que acontecer; mas quando soaram os Sete 
Trovões… Agora notem bem: Quando vieram os sete anjos para tocar suas 
trombetas, então houve um trovão; quando Israel foi juntado, houve uma 
trombeta; quando o tempo não será mais, então será a última trombeta, um 
trovão. Mas aqui temos sete trovões, um após o outro; um, dois, três, quatro, 
cinco, seis, sete – um número perfeito. Sete trovões, um após o outro, soaram 
assim rapidamente: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mas sem que se 
entendesse. Depois, os Céus não puderam escrever, porque não conhecem. 
Também nenhuma outra coisa conhece, porque não há no que se basear; é 
um tempo de repouso. Foi tão tremendo que até aos anjos não foi revelado. 
Agora, por quê? Se Satanás conseguisse conhecer isto, talvez causaria grande 
dano. E essa é uma coisa que ele não sabe. Ele pode interpretar o que quiser 
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e personificar qualquer dom (oxalá estejam aprendendo), mas ele não pode 
conhecer isto, porque nem está escrito na Palavra. É um segredo por completo. 
Os anjos e todos se calaram. Se eles tivessem feito algum movimento, talvez 
isso tivesse servido para revelar algo; por isso se calaram e não se moveram.
 145. Sete é o número perfeito de Deus e houve estes sete trovões 
consecutivos um após o outro. Estes sete trovões soaram assim rapidamente, 
como se estivessem soletrando algo. Agora notem, pois, que nesse tempo, João 
começou a escrever e foi dito: “Não o escreva”. Jesus nunca falou disto; João 
não podia escrever; os anjos não sabiam nada disto. Então, o que é? É aquilo 
do qual disse Jesus que nem os anjos no Céu o conheciam, nem Jesus mesmo 
o conhecia; porque Ele disse que somente Deus o conhecia. Mas nos disse que 
quando começássemos a ver estes sinais aparecer… Agora estão entendendo 
melhor? Podemos ver os sinais.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 481
Rev. William M. Branham
 193. Agora, notem que a abertura do Sétimo Selo também é em um mistério 
triplo. Disse que é o mistério dos Sete Trovões. Os Sete Trovões no Céu abrirão 
este mistério. Será na mera Vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo 
disse que ninguém saberia quando Ele ia voltar. Notaram como foi quando os 
judeus fizeram essa pergunta? Comparamos as Escrituras de Mateus 24 com os 
sete Selos. Então vimos que o Sétimo Selo não aparece, porque o mesmo Cristo 
disse que somente Deus sabe, nem sequer os anjos sabem; e com razão, porque 
não foi nem escrito. Tudo foi silêncio, nada aconteceu nesse tempo. Nem os 
anjos nem ninguém sabe quando Ele vem. Mas haverá as sete vozes destes Sete 
Trovões que darão a conhecer essa grande revelação nesse tempo.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 119
Olhe para Jesus
Jeffersonville, Ind., 29-12-63
Rev. William M. Branham
 1057 - … E então quando chegar esse tempo, e a pressão chegue a tal grau 
que vocês sejam lançados fora pela pressão, então vigiem o que estou a ponto 
de lhes dizer em uns minutos. Vigiem a Terceira Etapa então, veem?, E será 
absolutamente para os totalmente perdidos, mas será para a Noiva e a Igreja”.
  
LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 472
Rev. William M. Branham
 165. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando 
sobre: “Sede humildes, sede humildes, recordem que Deus atua em coisas 
pequenas”, na verdade não percebia o que estava falando, mas agora o vejo 
bem. Será de uma maneira tão humilde. As pessoas pensariam que uma coisa 



- 3 -

tão tremenda seria revelada lá no Vaticano, mas o melhor, vem como veio João 
Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor, lá em um estábulo! GLORIA 
A DEUS! A hora está à mão! Aqui estamos! Oh irmão!
 166. Podem ver? A verdade da visão de Deus, os sete anjos me trazendo 
do ocidente (vinham do ocidente) para o oriente, para esta mensagem nesta 
noite! Agora, a Voz daquele trovão e a missão que foi trazida, tudo foi revelado 
e provado que era de Deus. Pense bem: Eu não conhecia estes Selos. Foram 
revelados nesta semana. Alguém pensou nos sete anjos, e sendo esta a mensagem 
que teria que sair, e os anjos me trazendo para isso? Recordem, o sétimo Anjo 
foi o mais notável para mim. Parecia-me mais importante que qualquer dos 
demais. Eu vi que estavam parados assim em forma de pirâmide, e eu estava 
parado aqui assim. Agora, lembram da visão quando vi um grupo de passarinhos 
com suas plumas todas abatidas, e eles voaram para o oriente? Depois havia 
outro grupo de pássaros maiores e mais bonitos, que pareciam pombinhas com 
suas asas tão finas, e elas também voaram para o oriente. Estava pensando nessa 
visão. Ali está a primeira etapa, a segunda etapa, e depois o seguinte foram 
ANJOS.

O SÉTIMO SELO E A INTRODUÇÃO AO MILÊNIO
Dr. William Soto Santiago
Quinta-feira, 19 de março de 1998
São José dos Campos, São Paulo, Brasil
 E esse Anjo tem que vir à Terra manifestado em carne humana no Anjo do 
Senhor Jesus Cristo, para falar por meio dele, para ungir Seu Anjo Mensageiro e 
falar por meio dele, e revelar todas estas coisas que em breve devem acontecer; 
ou seja falar por meio do Seu Anjo Mensageiro com essa Grande Voz de 
Trombeta do Evangelho do Reino.
 Portanto, de 1963 em diante, o ministério desse Anjo em alguma forma 
tinha que começar; mas seu começo, o começo do Sétimo Selo, diz nosso 
irmão Branham que seria um segredo completamente. Ninguém perceberia o 
começo do Sétimo Selo, o começo do ministério desse Anjo que era diferente 
dos demais, por meio do Anjo do Senhor Jesus Cristo.
 Portanto, o ministério do Anjo do Senhor Jesus Cristo tinha que começar 
ao redor de 1963 e, consequentemente, o nascimento desse Anjo no Reino dos 
Céus, na Igreja do Senhor Jesus Cristo (ou seja, esse novo nascimento), tinha 
que ocorrer antes de começar seu ministério. Ou seja, que antes de 1963, esse 
Anjo já tinha que estar manifestado na Casa de Deus, na Igreja do Senhor Jesus 
Cristo, como um membro do Corpo Místico de Cristo nascido na Casa de Deus, 
na Igreja do Senhor Jesus Cristo, como um filho de Deus; porque essa é a Casa 
dos filhos e filhas de Deus.
 E agora vejam vocês como o ministério desse Anjo que era diferente dos 
demais, tinha que começar em uma forma secreta e ir crescendo esse ministério, 
e ir cumprindo cada promessa divina.
 Diz nosso irmão Branham sobre a Vinda do Filho do Homem, que no tempo 
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em que ele estava, estava se vivendo o tempo da Vinda do Filho do Homem, 
estava se vivendo no tempo para o cumprimento destas promessas.
 “Mas quando o Sétimo Selo começar, será um segredo por completo”, 
disse nosso irmão Branham na página 472 do livro de Os Selos.
 Assim  como  a  Primeira  Vinda  de  Cristo,  a  Vinda do Anjo do Pacto em 
carne humana, foi um segredo no meio do povo hebreu: Seu nascimento por 
meio da virgem Maria lá em Belém da Judéia; foi um segredo o crescimento 
do menino Jesus, foi um segredo a etapa de criança, foi um segredo a etapa de 
jovem; e depois, quando chega já a adulto e tem quase 30 anos começa Seu 
ministério, e o mistério da Primeira Vinda de Cristo se abre aos filhos e filhas 
de Deus, aos escolhidos de Deus, no meio do povo hebreu.
 Mas as pessoas que escutavam a pregação de Cristo estavam pensando que 
Jesus estava se fazendo Deus, e não compreendiam que era a Vinda do Messias, 
a Vinda do Deus Todo-Poderoso, do Anjo do Pacto, do Verbo manifestado em 
carne humana.
 Esteve 30 anos aproximadamente no meio do povo hebreu antes de se 
revelar, antes de se manifestar e começar Seu ministério; e não percebiam quem 
estava no meio deles.
 Depois, vejam vocês, começou Seu ministério de três anos e meio; e ao final 
do Seu ministério realizou a Redenção com Sua morte na Cruz do Calvário, 
derramando Seu Sangue para nos limpar de todo pecado. Isso foi o final do Seu 
ministério no corpo físico antes de morrer, ressuscitar e ser levado ao Céu.
 Com Sua morte chegou ao final esse ministério, produzindo nossa redenção; 
porque veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo em Sua Obra 
de Redenção.
 Para este tempo final, quanto tempo estará o Anjo que era diferente dos 
demais manifestado na Terra sem que as pessoas percebam Sua presença na 
Terra, no meio da Sua Igreja, nos revelando todas estas coisas que em breve 
devem acontecer, no cumprimento do Sétimo Selo sendo manifestado?
 Mas “a vós é concedido conhecer os mistérios do Reino de Deus”, os 
mistérios da Segunda Vinda de Cristo como Leão da tribo de Judá, como Rei 
dos reis e Senhor dos senhores em Sua Obra de Reclamação. A vós é concedido 
conhecer o mistério da Vinda do Anjo que era diferente dos demais, se velando 
em carne humana em Seu Anjo Mensageiro e se revelando através do Seu Anjo 
Mensageiro, e nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer; 
e nos abrindo assim o mistério do Sétimo Selo, o mistério do Anjo que era 
diferente dos demais.
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