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qual realizou a Obra correspondente à sétima era e à etapa de precursar 
a Segunda Vinda do Senhor; e tudo isto na América do Norte, onde se 
realizou essa Obra Divina.
 E depois o que aconteceu? Concluíram essas etapas, essas eras do 
Reino de Deus entre os gentios, terminaram as sete etapas da Igreja gentia. 
E encontramos que quando terminava uma etapa, uma era, Deus chamava 
o mensageiro e os escolhidos dessa era, e depois enviava uma praga sobre 
os incrédulos, sobre os que tinham rejeitado a Mensagem.
 Mas quando terminou a sétima era da Igreja gentia, não caiu nenhuma 
praga literalmente sobre a América do Norte ainda; mesmo que caiu: caiu 
uma praga espiritual; mas a literal ainda não caiu. Essa praga literal, esse 
juízo literal, cairá, e aí se entrelaçará com o juízo ou pragas sobre o reino 
dos gentios.
 Nesse momento todas as nações sobre ou por onde passaram as sete 
etapas ou eras da Igreja gentia, e também por onde passou o império dos 
gentios, e onde estará no final o império dos gentios, são nações que estão 
sob sentença divina, para o juízo divino das pragas apocalípticas caírem 
sobre eles.
 Por isso encontramos que foi dito que a Inglaterra será destruída, 
afundará sob a água, e a América do Norte explodirá. A América do Norte 
também terá um terremoto que Los Angeles, Califórnia, desaparecerão 
sob a água; e terão maremotos tão grandes que entrarão bem dentro, no 
Arizona; e uma décima parte da América do Norte vai desaparecer sob a 
água: será destruída pelo terremoto e os maremotos, uma décima parte.
 Agora, sabe o que significa uma décima parte da América do Norte? De 
cinquenta e um e pouco de estados, uma décima parte seria o equivalente 
a cinco estados ou um pouquinho mais; e isso é com o juízo nada mais 
do terremoto; porque também está dito que se escutou uma explosão, e 
quando o sétimo mensageiro olhou, o que viu foi crateras e fumaça na 
América do Norte, e uma destruição sobre a América do Norte.
 Isto fala também de radioatividade, bombas e todas estas coisas, as 
quais estão assinaladas para a América do Norte, que teve a sétima era da 
Igreja gentia e rejeitou a bênção divina. Portanto, não fica bênção divina 
para a América do Norte. Rejeitou a bênção da sétima etapa, da Era da 
Laodiceia, e rejeitou também a etapa que precursou a Segunda Vinda do 
Senhor através do Seu anjo mensageiro William Marrion Branham para a 
América do Norte.
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LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 482
 195. Então encontramos que nos foi aberto o Sexto Selo, e o vemos. 
Sabemos que o Sétimo Selo não pode ser aberto ao público até que 
chegue essa hora. Agora, houve alguma razão pela qual Deus permitiu a 
declaração destes Sete Trovões, porque tem que vir. Achamos que Cristo, 
o Cordeiro, tomou o Livro em Sua mão e abriu o Sétimo Selo, mas é um 
mistério escondido, ninguém o conhece; e isso enquadra exatamente com 
o que Ele disse, que ninguém conheceria quando seria Sua Vinda. Também 
não conheceriam nada sobre este mistério dos Sete Trovões. Então essas 
duas coisas estão unidas, disso já temos conhecimento, porque o restante 
nos foi aberto, mas isto não. Mas sentado lá no quarto, vi isto abrir-se e 
mostrar estes Sete Trovões. Agora não mais até ali podemos chegar.
 196. Confio que cada um sirva a Deus e façam o que é correto; o amem 
em toda sua vida e o sirvam, e Deus se encarregará do restante. 
 197. Agora, na Obra completa temos, pela graça de Deus, todos os 
mistérios dos seis Selos que tinham sido selados, e sabemos e entendemos 
que o Sétimo Selo não será revelado ao público.
 198. Na hora da Sua Vinda, quando acontecerá a destruição da Terra, 
vocês sabem, quando fizeram a pergunta quanto à quando seria o sinal da 
Sua Vinda e do fim do mundo, em Mateus 24. Ele respondeu isso e falou 
de Israel estando de novo em seu país, no versículo 31; mas logo foi às 
parábolas:
 Aprendei, pois, esta parábola da figueira: Quando já os seus ramos se 
tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão.
Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, 
às portas.

Mateus 24:32-33
 199. Está falando de Israel em sua própria pátria. Mas, notaram que 
Ele não fala nada da revelação deste Sétimo Selo; e também aqui em 
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Apocalipse, na abertura dos Selos, também o omitiu? Vemos, pois, que é 
um mistério por completo, e a hora ainda não chegou para que se desse a 
conhecer este mistério. chegamos até aqui, e o restante nos será dado ali: 
no tempo quando aparecer Jesus novamente sobre a Terra para levar Sua 
Noiva, ou o que chegue a acontecer nesse tempo.

NOS PREPARANDO PARA SER ADOTADOS 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 19 de janeiro de 1997 P.M. 
Cayey, Porto Rico
 E agora, no céu, em 1963, foi mostrado o sinal da Vinda do Filho do 
Homem. O sinal do Filho do Homem foi visto no céu para o cumprimento 
da Vinda do Filho do Homem na Terra, para o cumprimento da Vinda do 
Anjo do Pacto, da Vinda desse Anjo que era muito diferente dos demais.
 Os demais anjos, vejam vocês, já tinham tido seu ministério, e ao 
último dos sete anjos das sete eras já faltavam somente 2 anos com 10 
meses para terminar seu ministério. E ali estava, no céu, o precursor da 
Segunda Vinda de Cristo; e ele mostra que ali, nessa constelação de anjos, 
estava um Anjo muito diferente aos demais, do qual diz na página 469 
do livro Os Selos em espanhol, diz: “Este Anjo, que era muito diferente 
dos demais, era quem tinha o Sétimo Selo”. E o Sétimo Selo é a Segunda 
Vinda de Cristo.
 Ou seja que quando esse Anjo estivesse na Terra manifestado em 
carne humana, estaria o Sétimo Selo sendo manifestado na Terra; ou seja, 
a Vinda do Anjo do Pacto estaria sendo manifestada na Terra em carne 
humana no Anjo do Senhor Jesus Cristo.
 De 1963 em diante, encontramos que foi o tempo paralelo ao 
nascimento do Senhor Jesus Cristo na Terra dois mil anos atrás.

PALAVRAS DE SAUDAÇÃO 
Dr. William Soto Santiago 
Terça-feira, 2 de setembro de 1997 
Pajapita, São Marcos, Guatemala 
 O precursor da Segunda Vinda de Cristo, em uma ocasião disse: “Se 
a América do Norte tivesse reconhecido e tivesse recebido Cristo (pois na 
manifestação de Cristo através do Seu anjo, sétimo mensageiro, da sétima 
era da Igreja gentia, na Obra que estava realizando; diz), o Milênio já 
estaria sobre a Terra”.1

 E o quê teria correspondido à América do Norte? Pois a posição mais 

1  62-0628 “Um maior que Salomão está aqui”, párr. 61 / 62-0612 “Eis, um maior que 
Salomão está”, párr. 54 / 60-1127E “La Reina del Sur”, párr. 48
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importante junto com a do povo hebreu. Mas vejam vocês, deixaram 
passar essa bênção.
 E depois o mesmo precursor da Segunda Vinda de Cristo diz: “O 
Espírito de Deus fugiu, se foi da América do Norte (desta nação)2”. E 
ainda disse mais: “Eu já nem ouro pela América do Norte. Eu já não oro 
pela América do Norte…”3

 E agora, isso sim é uma coisa triste para uma nação: que o mensageiro 
que Deus levanta nessa nação, para a era correspondente a essa nação, já 
nem pode orar por essa nação. Por quê? Porque sabe que Deus já não o 
escutará, porque já passou o tempo a essa nação. E à Igreja, nessa era, já 
passou o tempo; já tem que esperar outra era e — consequentemente — 
outro território onde estiver manifestado o Espírito de Cristo realizando a 
Obra para outra etapa.

O FIM DO REINO GENTIO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 16 de dezembro de 1990
Bogotá, Colômbia
 Agora, vimos como o reino dos gentios se moveu da Babilônia; e da 
Babilônia aos medos e os persas, à Pérsia; e dos persas e dos medos, à 
Grécia; e da Grécia à Roma. E Roma, no tempo do Senhor Jesus Cristo 
realizou a parte correspondente desse reino.
 E neste tempo final o império romano novamente é restaurado no reino 
dos gentios, e governará por três anos e meio sob a direção do anticristo, 
no qual o diabo estará encarnado.
 Agora, as pragas, os juízos divinos, vão cair sobre o reino da besta e 
da imagem da besta, e dos dez reis que se unirão à besta; e depois o Reino 
do Senhor Jesus Cristo, ao finalizar a grande tribulação, começará nesta 
Terra.
 Agora, as sete etapas ou eras da Igreja gentia, também — foi a Obra 
do Senhor Jesus Cristo entre os gentios — teve um percurso: começou a 
primeira era na Ásia Menor com São Paulo, era o Senhor Jesus Cristo em 
São Paulo; e depois, da primeira era passou à segunda era na Europa; e 
depois a terceira era na Europa também; a quarta era na Europa; a quinta 
era e a sexta era na Europa; manifestando o Senhor Jesus Cristo em cada 
um dos Seus mensageiros de cada era.
 E depois disso, o Senhor Jesus Cristo passou à América do Norte no 
sétimo mensageiro, nosso amigo e irmão William Marrion Branham, no 

2  57-1211 “Senhor, gostaríamos de ver Jesus”, párr. 94
3  SPN65-0718M “Tentando fazer um serviço a Deus sem ser a vontade de”, pág. 25, 
párr. 136
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