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da Sua Igreja. E essa é a etapa para a ressurreição dos mortos 
em Cristo e a transformação de nós os que vivemos. Assim 
que quando virmos perseguições e aperto, recorde: está perto a 
ressurreição dos mortos em Cristo e nossa transformação.
 (…) Portanto, sabemos que virá um aperto ou perseguição, 
mas sejam valentes; porque isso será sinal de que estaremos 
perto da nossa transformação. Ou seja, que será sob um tempo de 
aperto que a ressurreição ocorrerá, e que seremos transformados 
e levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.
 Recordem que no Dia de Pentecostes foram cheios do Espírito 
Santo e eram dias de aperto também, e perseguições muito 
fortes. Estavam assustados também os discípulos, com as portas 
fechadas, mas esperando a Vinda do Espírito Santo, a Vinda do 
Senhor em Espírito Santo para continuar Suas obras através da 
Sua Igreja.
 E ainda continua realizando Suas obras no meio da Sua Igreja, 
até que chegará um momento em que haverá uma manifestação 
em toda Sua plenitude no meio da Sua Igreja, no tempo do 
cumprimento da Visão da Carpa, onde se cumprirá o que o 
reverendo William Branham chamou a Terceira Etapa.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 22
Irá a Igreja pela grande tribulação? 
Chicago, Ill., 9-1-58 
Rev. William M. Branham
 181 - “Eram as águas de juízo que destruíram o incrédulo, as 
mesmas águas que levaram a Noé a segurança. E é a mensagem 
evangélica que destruirá o incrédulo, que levará a Igreja no Rapto, 
antes que o juízo caia”.

LIVRO DOS SELOS
O Sexto Selo - Pág. 361
Rev. William M. Branham
 153. Agora notem isto: Quando estes dois profetas estão 
profetizando, se qualquer homem lhes fizer mal, então fogo sai 
da sua boca, o Fogo do Espírito Santo — a Palavra. A Palavra 
é Deus, a Palavra é fogo, a Palavra é Espírito, a qual procede 
das suas bocas. Notem em Moisés: Lá no Egito estavam 
maltratando os judeus, Faraó não os deixava ir. Então Deus pôs 
Sua Palavra na boca de Moisés, eram os pensamentos de Deus 
entrando no coração de Moisés; e então ele sai para expressar 
estes pensamentos; e quando os expressa, se torna a Palavra de 
Deus. Estendeu a mão e disse: “Sejam as moscas”. E de repente 
apareceram moscas. Então, “se alguém lhes danificar, sai fogo 
das suas bocas e devora seus inimigos”. Ali está. Podem falar o 
que lhes agrade, e assim acontecerá. Amém! “E se alguém lhes 
quiser fazer mal, é necessário que ele seja assim morto”.



- 2 -

 154. Sim, irmão, Deus estará em cena então. Eles terão o 
poder para fechar os céus para que não chova durante o tempo 
da sua profecia — o ministério de Elias. Ele sabe como fazer 
isso, porque fez antes. Amém! Moisés também sabe como fazê-
lo, porque fez antes. Por essa razão, estes dois foram reservados 
para este tempo. Amém!
 155. Aqui eu poderia dizer algo muito tremendo, mas creio que 
seria melhor deixá-lo para amanhã. Bem. E terão poder sobre as 
águas para as converter em sangue, e também poder para ferir a 
terra com as pragas quantas vezes quiserem. O que é? Que outra 
coisa fora da Palavra pode produzir estas coisas? Eles poderão 
fazer com que a natureza faça o que eles quiserem.
 156. Aqui está! Eles são os que produzem este Sexto Selo. 
O descobrem e o abrem; é o poder de Deus para interromper a 
natureza. O Sexto Selo é totalmente uma interrupção da natureza.
 157. Entendem-me? Ali está o Selo. Quem o faz? São os 
profetas, do outro lado do Rapto. Eles com o poder e a Palavra 
de Deus condenarão a natureza. Poderão produzir terremotos, 
converter a lua em sangue, ou fazer descer o sol, enfim, algo que 
eles demandem, isso vai acontecer. Amém!

AS OBRAS DA IGREJA DO SENHOR JESUS CRISTO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de dezembro de 2015
Cayey, Porto Rico
 Portanto, a posição da Igreja do Senhor Jesus Cristo no Reino 
do Messias será a posição mais alta que se possa alcançar no 
Reino do Messias.
 Essa é a Família de Cristo, os que Ele chama “meus irmãos”, 
esses são os escolhidos de Deus ou predestinados de Deus, os filhos 
de luz, que o receberiam como Salvador através das diferentes 
etapas da Sua Igreja; e no Último dia veriam Sua manifestação 
de Filho do Homem no precursor da Segunda Vinda de Cristo, e 
depois a verão na Vinda do Senhor á Sua Igreja para nos dar a fé 
para sermos transformados e levados com Ele à Ceia das Bodas 
do Cordeiro.
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 Do qual não lhes posso explicar muito agora para que os 
imitadores não imitem o Programa de Deus; por isso é que não 
se revelou abertamente todo o mistério da Vinda do Filho do 
Homem para o Último dia. Mas a Igreja do Senhor Jesus Cristo 
receberá essa revelação, e sobre tudo, quando estiver em pleno 
cumprimento, e Deus atuando no cumprimento da Visão da 
Carpa, onde o reverendo William Branham disse que se cumprirá 
a Terceira Etapa, como foi dita pelo Anjo que o acompanhava.
 Aí está o mistério da Vinda de Cristo à Sua Igreja, aí está o 
mistério da Vinda do Filho do Homem, aí está o mistério dos 
Trovões revelando o mistério do Sétimo Selo, o mistério da Vinda 
do Senhor à Sua Igreja.
 O reverendo William Branham disse que quando… Que 
a Vinda do Senhor e a ressurreição dos mortos crentes em 
Cristo será em um tempo em que haverá muitos terremotos 
consecutivos; a terra estará tremendo, consequentemente, haverá 
confusão; e também virá o terremoto da ressurreição, como 
houve um terremoto quando Cristo foi ressuscitado, e também 
quando se levantaram os crentes que tinham morrido; quando 
eles ressuscitaram, também.
 Portanto, quando sentimos um terremoto pensamos na 
ressurreição. E por que não pensamos na morte? Porque se 
alguém morre, aí mesmo ressuscitará glorificado; quando ocorrer 
o terremoto da ressurreição, que está ligado ao terremoto que 
ocorrerá na Califórnia. Esse terremoto é muito importante, porque 
é um terremoto que também foi profetizado na Escritura e do qual 
falou o reverendo William Branham.
 O reverendo William Branham é o precursor da Segunda 
Vinda de Cristo e, consequentemente, ele disse como ia estar a 
condição mundial, como ia estar a situação do meio ambiente, 
como ia estar a situação dos terremotos, maremotos e todas estas 
coisas; de todas essas coisas ele esteve nos falando, das coisas que 
estariam acontecendo, e das coisas, as bênçãos que virão para a 
Igreja do Senhor Jesus Cristo; e falou de um aperto ou perseguição 
que vem para a Igreja-Noiva do Senhor Jesus Cristo, mas no meio 
desse aperto Cristo se manifestará em toda Sua plenitude no meio 
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