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TEMA: A OBRA DE CRISTO DESDE
O GÊNESIS ATÉ O APOCALIPSE

Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 14 de agosto de 1998

(Terceira atividade)
Cidade Vitória, Tamaulipas, México

Escritura base: São João 1:1-18

LIVRO OS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 448
Rev. William M. Branham
 48. Então o oitavo capítulo somente revela a cena do Sétimo 
Selo, e além da cena não há outra coisa revelada; e isto não tem 
nada que ver com o capítulo 7. A revelação do Sétimo Selo é 
completamente sem palavras, e se tivesse o tempo (quero ver 
alguns exemplos), poderia mostrar como é que de lá, desde o 
Gênesis, este Sétimo Selo vem sendo anunciado. Estes Selos 
apareceram desde o começo. Lembram-se como vimos as coisas 
esta manhã? E agora notem bem como apresentamos isto, e 
acharemos que ao chegar ao Sétimo Selo ali termina.
 49. Jesus Cristo mesmo estava falando do tempo do fim, e 
quando chegou a isto, falou dos seis Selos, mas não disse nada 
referente ao sétimo. Ali o têm. É uma coisa muito tremenda.
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 Todo o mistério do Sétimo Selo estará sendo cumprido, 
mesmo que nem todas as pessoas perceberão o Sétimo Selo sendo 
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cumprido; mas depois, no final, no final do Sétimo Selo… Vejam, 
o reverendo William Branham disse: “Quando começar será um 
mistério por completo.”1 “Mas o final do Sétimo Selo será o fim 
para a Igreja, o fim para o mundo, o fim das Trombetas e das 
Taças, e será também o fim do tempo e o fim do mundo, para a 
entrada ao Milênio.”2

 Podemos ver que o maior mistério de todos os mistérios de 
Deus, sendo o Sétimo Selo o maior mistério (porque é o mistério 
da Segunda Vinda de Cristo com Seus Anjos), é o mistério que 
neste tempo final estará se cumprindo antes que Cristo termine 
Sua Obra de Intercessão, antes que Cristo tome o Título de 
Propriedade e o abra no Céu e reclame tudo o que Ele redimiu 
com Seu Sangue.
 A Era da Pedra Angular é a era de coroa da Igreja de jesus 
Cristo, porque é a era onde o Sétimo Selo estará sendo cumprido 
em forma simples. Disse o reverendo William Branham: “Será 
em uma forma tão simples que se não vigiarmos nos passará 
despercebido.” E ele diz que quando Deus atua, atua em forma 
simples e em coisas pequenas.
 Ele estará atuando neste tempo final e estará cumprindo o 
conteúdo do Sétimo Selo; e assim Ele completará Sua Obra em e 
com Sua Igreja, e depois reclamará todos os que Ele redimiu com 
Seu Sangue, ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará.
 Quando Ele terminar Sua Obra de Intercessão, Cristo adotará 
Seu Anjo Mensageiro; e ele realizará um trabalho muito importante 
quando já estiver adotado, e Cristo o usará sem limitações; por 
meio dele será que a Visão da Carpa será cumprida: Cristo a 
cumprirá por meio desse Anjo Mensageiro que Ele envia, o qual 
Ele adotará.
 O cumprimento da Visão da Carpa ninguém o pode realizar, a 
não ser que seja adotado. Por isso é que poderão tentar cumprir a 
Visão da Carpa, mas aí há um mistério, e é o mistério do Sétimo 
Selo.

1  Os Selos “O Sétimo Selo”, pág. 472, par. 164
2  Os Selos “O Sétimo Selo”, pág. 464, par. 138-139
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 E quem se sai do Programa de Deus, tem problemas diante de 
Deus; e o inimigo então facilmente o destrói.
 Recordem que temos um inimigo, que é o diabo, e um reino, 
o reino das trevas, que luta contra do povo de Deus.
 Todos os que permaneciam sob a direção de Deus através de 
Moisés: estavam na perfeita vontade de Deus. Os que quiseram 
fazer grupinhos à parte e quiseram guiar si mesmos: tiveram 
problemas diante de Deus, foram também os que se levantavam 
contra Moisés em diferentes ocasiões.
 Até seu irmão Arão e sua irmã Miriam ou Maria, por criticar 
Moisés por um assunto da mulher cusita, de cor, que foi a esposa 
de Moisés…; por criticá-lo e além disso dizer: “Não falou Deus 
também através de nós?”…; o qual não era certo. Eles criam que 
porque eles diziam ao povo a Palavra de Deus…
 Mas essa Palavra tinha sido dada ao Moisés, e Moisés a passou 
a Arão para que a falasse ao povo. Não era Palavra de Arão. Deus 
disse a Moisés: “Arão será em lugar da tua boca; e tu serás, para 
Arão, Deus”.
 Assim que… Mas depois eles creram que porque falavam 
sobre as coisas de Deus, e a Palavra de Deus que foi dada a 
Moisés: Moisés a passava a Arão para que a falasse ao povo; já 
criam que era Deus falando através deles. Não. Era Deus falando 
através de Moisés, e Moisés pondo essa Palavra na boca deles, ou 
de Arão.
 O lugar de Moisés ninguém o podia tirar. Somente havia 
um para ocupar esse lugar. E qualquer um que fizesse algo que 
pudesse afetar esse homem de Deus em alguma das esferas da sua 
vida, em alguma das etapas da sua vida ou das coisas da sua vida, 
convertia-se em inimigo de Deus.
 Vejam, os que vieram onde estava Moisés em diferentes 
ocasiões, que tinham fome e que não havia água, e houve uma 
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revolução aí. Veem? Estavam se rebelando contra Deus; não de 
Moisés; de Deus, o qual estava através de Moisés guiando-os à 
terra prometida.
 Mas recordem que surgiam essas coisas para que saísse o que 
havia no coração das pessoas, se iriam servir a Deus obedecendo 
Sua Voz, ou se se tornariam rebeldes nos momentos difíceis.
 E agora, temos que ser guiados por Deus, como em todos 
os tempos. Por isso quando Moisés já soube que seu tempo já 
estava terminando, diz ao Senhor que colocasse um homem em 
seu lugar para que o povo não fosse como ovelhas sem pastor; e 
Deus mostrou que o homem que Ele colocaria no lugar de Moisés 
era Oseias filho de Num, ao qual Moisés pôs por nome Josué.
 Assim podemos ver que é importante a orientação de Deus 
e não ser fanáticos. O fanatismo e as pessoas que se movem em 
forma fanática, são um problema no meio do povo, e são um 
problema para eles mesmos e para a Obra de Deus. O fanatismo 
sempre foi um problema. O reverendo William Branham disse 
que por conta do fanatismo colocaram a perder o do quarto Elias.
 Portanto, as pessoas têm que ser realistas, enfrentar a verdade 
do seu tempo, sem ir ao extremo fanático; mas ser conscientes; 
com uma mente clara, com uma mente sã, caminhar em frente 
e trabalhar na Obra do Senhor. Essa é a forma correta para que 
assim Deus se agrade e nos possa usar a todos neste tempo final.
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