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 Vamos deixar por aqui o reverendo Miguel Bermúdez Marín 
para continuar…
 Um momentinho Miguel até que… [O irmão William toma 
seu tempo para recolher e guardar todos seus livros na forma 
como acostuma fazê-lo – Editor].
 Se quando estivermos transformados tivéssemos que estar 
assim com livros, eu creio que somente recolhendo os livros, 
ou trazendo os livros, já conheceriam que seria eu quem estaria 
com vocês, mesmo que esteja em um corpo novo. Mas já ao ver 
isto assim, já saberiam que não é Miguel, porque Miguel não faz 
assim, mas que saberiam que seria eu.
 Mas não se preocupem, vocês também vão estar 
transformados, e não precisarão ver nenhum sinal porque já nos 
conheceremos; no corpo novo nos conheceremos tal e como 
seremos lá.
 Bom, que Deus continue abençoando a todos, e conosco 
nosso amigo e irmão, o reverendo Miguel Bermúdez Marín.
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DOMINGO, 10 DE OUTUBRO DE 2021

TEMA:  O MISTÉRIO DO ANJO DE JESUS
Dr. William Soto Santiago

Domingo, 26 de novembro de 1998
(Segunda atividade)
São Paulo, Brasil

Escritura base: Apocalipse 1:1-3  /  Apocalipse 22:16

LIVRO DOS SELOS
O Quinto Selo - Pág. 301
Rev. William M. Branham
 106. Notem bem: No tempo quando Deus ia livrar o mundo 
antes do dilúvio, Ele mandou uma águia. Quando decidiu livrar 
Israel, também mandou uma águia. Não crê você que quando 
João estava na Ilha de Patmos, esta Mensagem era tão perfeita 
que ainda não podia ser confiada a um Anjo? Agora, um anjo 
é um mensageiro, mas você sabia que aquele mensageiro era 
um profeta? Creem? Vamos prova-lo. Vejamos Apocalipse 22:9 
para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, 
mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este 
livro do Apocalipse. Agora vejamos o que João viu:
 Eu João sou o que ouviu e viu estas coisas. E depois que tive 
ouvido e visto, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo 
que me mostrava estas coisas.
 E ele (o anjo) disse-me: Olhe que não o faças (nenhum 
verdadeiro profeta receberia adoração, ou mensageiro qualquer): 
porque eu sou servo contigo, e com seus irmãos os profetas, e 
com os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. 
(Apocalipse 22:8 9).
 107. Agora, o Livro era tão importante, e é a Palavra de Deus. 
Cuidado! Quando a Palavra de Deus é revelada, tem que ser 
trazida pelo profeta porque somente a ele chega a Palavra de 
Deus.
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SENDO BEM ENSINADOS
NA ENCRUZILHADA DO TEMPO
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 6 de maio de 2000
Villahermosa, México
 Agora, “ver quem é esse Anjo”, quero dizer, veremos quem é 
esse Anjo o qual ministrou a João o apóstolo e o qual tem que ter 
ministrado através de toda a história bíblica; e estaríamos vendo 
o mistério do Anjo do Senhor Jesus Cristo. Isso será se Deus 
me permite falar mais claramente; mas se não, o deixaremos 
para alguma outra ocasião onde mencionaremos esse Anjo pelo 
Nome que ele teve em outra dimensão quando deu a João o 
apóstolo a revelação do Apocalipse. Mas isso o deixaremos 
pendente para alguma ocasião. Tudo será simples; porque Deus 
opera as coisas grandes em forma simples.

O ANJO COM O INCENSARIO DE OURO
Dr. William Soto Santiago
Quarta-feira, 12 de maio de 1999
Veracruz, México
 (…) Chegamos ao tempo final e sabemos que de um 
momento a outro se completará o Corpo Místico de Jesus 
Cristo, nosso Salvador. E quando isso ocorrer, tudo isto também 
ocorrerá; e Cristo tomará o Livro da Vida do Cordeiro no Céu, 
os Sete Selos, o Livro dos Sete Selos, o abrirá no Céu; e ao abri-
lo no Céu, depois, quando abrir o Sétimo Selo, todo o mistério 
da Segunda Vinda de Cristo será conhecido por todos no Céu. 
E depois esse mistério que para a humanidade foi um quebra-
cabeças, será proclamado ao povo hebreu e às virgens insensatas 
também; mas esse mistério, os escolhidos do Último dia, já o 
estará compreendendo.
 E neste tempo, assim como os diferentes Selos se cumprem 
antes de Cristo tomar o Livro e abri-los no Céu, têm que estar 
esses Selos materializando-se na Terra. Portanto, a história de 
cada Selo, vocês vejam, já estará realizada, destes Selos. Ou seja, 
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Último Dia, em carne humana, como o Anjo Mensageiro da Era 
da Pedra Angular, ele esteve dando a revelação do Apocalipse a 
João em corpo angelical.
 Esse é o Anjo, de todos os Anjos de Jesus Cristo, mais 
importante. Esse é o Anjo que herdará todas as bênçãos que 
Cristo prometeu para o servo fiel e prudente. Esse é o Anjo que 
se sentará com Cristo em Seu Trono.
 E se querem ver um pouquinho mais desse Anjo: recordem 
que esse é o Anjo, também, que no Último Dia estará presente, 
e que receberá Cristo com um Nome Novo, e o receberá com o 
Título de Propriedade; e Cristo o dará para que o comer.
 Esse mesmo Anjo é quem no tempo final ou Último Dia 
estará nos dando o alimento espiritual do Senhor Jesus Cristo a 
tempo; e será o Anjo que estará nos revelando todas estas coisas 
que em breve devem acontecer, neste tempo final.

O ANJO COM O SELO DO DEUS VIVO
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 25 de dezembro de 2004
Cayey, Porto Rico
 Quando o Sétimo Selo for aberto por completo, ao final do 
Sétimo Selo, aí vamos compreender o mistério de Cristo e Seu 
Anjo.
 Assim como Paulo nos diz: “Para que conheçamos o mistério 
de Deus o Pai, e de Cristo”. Veem? Mistério do qual Cristo disse: 
“Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai; e ninguém conhece o 
Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar”. 
Veem? Há um mistério entre Deus o Pai, e Seu Filho: Deus o Pai 
e Seu Anjo, o qual se fez carne. E há um mistério entre Cristo e 
Seu Anjo, e é um mistério paralelo ao mistério de Deus o Pai, e 
de Cristo.
 (…) Muito obrigado por vossa amável atenção, amáveis 
amigos e irmãos presentes; e que Cristo continue abençoando a 
todos, e usando a todos grandemente.
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PROTEGIDOS SOB AS ASAS DE DEUS 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 28 de outubro de 2001
Cayey, Porto Rico
 Dos profetas que ministraram antes de vir à Terra, 
encontramos com clareza completa que há dois, sobre todos 
eles (todos os profetas), há dois deles que ministraram antes de 
vir em carne humana à Terra.
 O primeiro deles é o Anjo do Senhor, o Anjo do Pacto, o qual 
é Jesus Cristo nosso Salvador em Seu corpo angelical, o qual se 
fez carne e habitou no meio do povo hebreu para estabelecer o 
Novo Pacto.
 Ele mesmo foi quem deu a Moisés a Lei no monte Sinai; por 
isso Jesus podia dizer: “Antes que Abraão nascesse, eu sou”. 
(São João, capítulo 8, versículo 56 ao 58). Quando Ele disse 
estas coisas pensaram que era um louco, que era um fanático e 
que era um blasfemo, e quiseram apedrejá-lo.
 Como será se o Anjo do Senhor Jesus Cristo no meio da 
Igreja de Jesus Cristo, ou em público, diz: “Antes que nascesse 
o sétimo anjo mensageiro (ou sexto, ou quinto, ou quarto, ou 
terceiro, ou segundo, ou primeiro), eu sou”? Seguramente 
diriam: “Apareceu mais outro louco”. O mesmo que pensaram 
de Jesus Cristo.
 Mas a Escritura diz que o Anjo de Jesus Cristo deu a João a 
revelação do Apocalipse na década de 90. Assim pode o Anjo 
de Jesus Cristo no meio da Igreja de Jesus Cristo, em qualquer 
momento dizer à Igreja; e os escolhidos não dirão outra coisa a 
não ser: “Assim é! Amém! Aqui está: na Bíblia”.
 Agora, por que não creram que Jesus era antes que Abraão? 
Porque eles não sabiam que Jesus era o Anjo do Senhor em 
Seu corpo angelical, Seu corpo teofânico, e depois tinha se 
encarnado.
 E os que não compreenderão este mistério do Anjo do 
Senhor Jesus Cristo é que não compreenderão que o Anjo do 
Senhor Jesus Cristo, o qual estará na Igreja de Jesus Cristo no 
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que já se saberá o que foi o primeiro selo, segundo selo, terceiro 
selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo… Já todos saberão que 
esse mistério do Sexto Selo, que é nada menos que o ministério 
do Moisés e Elias, já as pessoas saberão, os escolhidos saberão 
quem é Moisés e quem é Elias, e saberão também o mistério do 
Sétimo Selo, saberão o mistério da Segunda Vinda de Cristo.
 Os primeiros que conhecerão esse mistério serão os 
escolhidos de Deus, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, no Último 
dia. E antes da Igreja de Jesus Cristo, quem o conhecerá? O 
Anjo do Senhor Jesus Cristo, a quem Cristo o revelará, e ele 
o revelará à Igreja: “Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos 
testificar estas coisas nas Igrejas”. (Apocalipse 22, verso 16)
 E Apocalipse 22, versículo 6, nos diz: “E disse-me: Estas 
palavras são fiéis e verdadeiras; e o Senhor, o Deus dos santos 
profetas, enviou o seu anjo, para mostrar aos seus servos as 
coisas que em breve hão de acontecer”.
 Ninguém poderá conhecer as coisas que em breve devem 
acontecer, exceto aqueles que estarão escutando o Enviado de 
Jesus Cristo, o Enviado de Deus, que é o Anjo do Senhor Jesus 
Cristo, o qual é o profeta da sétima dispensação, da Dispensação 
do Reino, com a Mensagem do Evangelho do Reino, através do 
qual Cristo estará se manifestando e ministrando em Sua Igreja 
na Era da Pedra Angular, a Era do Lugar Santíssimo, e estará nos 
dando a conhecer por meio dele todas estas coisas que devem 
acontecer logo.

A RESTAURAÇÃO DA CRIAÇÃO 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 28 de janeiro de 2001
(Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico
 Esse Anjo que deu a João a revelação do Apocalipse, diz 
o reverendo William Branham: “Pode ter sido Elias, o profeta 
Elias, ou pode ter sido algum dos profetas”. Diz: “Era um 
espírito de profeta, esse Anjo que deu a João a revelação do 
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Apocalipse. Não sabemos quem era o Anjo, mas sabemos que 
era um profeta”.
 Era um profeta em corpo teofânico, corpo angelical; mas 
para o tempo final, sendo esse um espírito de profeta, tem que se 
fazer carne no meio da Igreja de Jesus Cristo, para ser enviado à 
Igreja de Jesus Cristo e revelar todas estas coisas que em breve 
devem acontecer; e depois será enviado ao povo hebreu para 
revelar estas coisas também.
 Ele conhecerá o mistério que estará Cristo manifestando nele, 
e ele também revelará esse mistério (até onde o possa revelar) à 
Igreja do Senhor Jesus Cristo e depois ao povo hebreu.
 Mas ainda, com tudo isso, continuará sendo um mistério 
esse Anjo; porque se esse Anjo esteve dando a revelação do 
Apocalipse a João o apóstolo, tem que ter um nome quando 
esteve dando a revelação a João o apóstolo; mas João, ou não 
soube ou não escreveu o nome desse Anjo do Senhor Jesus 
Cristo.
 Mas esse mistério o conhecerá o mesmo Anjo quando estiver 
no meio da Igreja de Jesus Cristo em carne humana. Assim como 
Cristo conhecia Seu mistério do que Ele era antes de vir em 
carne humana: Ele sabia que Ele era o Anjo do Pacto, o Anjo do 
Senhor, que tinha aparecido a Moisés; e também o mesmo Anjo 
do Senhor que tinha aparecido a Abraão e tinha comido com o 
Abraão. Ele sabia que Ele era antes que Abraão, porque Ele é 
o Anjo do Pacto, o Anjo do Senhor, o corpo teofânico através 
do qual Deus esteve se manifestando no Antigo Testamento, e 
depois se fez carne e habitou no meio do povo hebreu.
 E agora, terá estado este Anjo do Senhor Jesus Cristo no 
meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, do nascimento da Igreja 
de Jesus Cristo através de toda a história da Igreja de Jesus 
Cristo?
 Esteve com João, dando a revelação do Apocalipse. João 
quis adorá-lo, mas o Anjo não o permitiu.
 Esse é o Anjo de Jesus Cristo através do qual Jesus Cristo 
deu a João o apóstolo a revelação do Apocalipse; foi o Anjo 
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através do qual Jesus Cristo falou com João o apóstolo; e era um 
espírito de profeta, ou seja um corpo teofânico de profeta.
 E para o Último dia continuará sendo o instrumento de Jesus 
Cristo quando estiver no meio da Sua Igreja, no meio da Igreja 
de Jesus Cristo, em carne humana.
 Se Jesus Cristo o usou estando no corpo teofânico, o usará 
também quando estiver em carne humana manifestado esse 
Anjo do Senhor Jesus Cristo.
 É um mistério grande o mistério desse Anjo; mas esse 
mistério será tão simples que ele o conhecerá e ele saberá (ao 
estar em carne humana) que ele é o mesmo Anjo que deu a João 
a revelação do Apocalipse; e poderá abrir esse mistério de toda 
esta revelação divina; e sobretudo as coisas que em breve devem 
acontecer, neste tempo final, poderá abri-las à Igreja do Senhor 
Jesus Cristo.
 A Coluna de Fogo estará acompanhando esse Anjo do 
Senhor Jesus Cristo; ou seja, que terá a unção do Espírito Santo 
esse Anjo do Senhor Jesus Cristo.
 E a Igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio da revelação de 
Jesus Cristo através desse Anjo, conhecerá o mistério do Sétimo 
Selo, e conhecerá todos os mistérios correspondentes a este 
tempo final e as coisas que estarão acontecendo neste tempo 
final, para a restauração à vida eterna física em corpos eternos, 
imortais e glorificados.
 Porque este é o tempo para a restauração de todas as coisas 
aos filhos e filhas de Deus; este é o tempo para a restauração 
de todas as coisas para a Igreja do Senhor Jesus Cristo; este é 
o tempo para a restauração de todas as coisas que perdeu Adão 
e Eva, serem restauradas a todos os filhos e filhas de Deus: ser 
restaurada a vida eterna física aos filhos e filhas de Deus, ser 
restaurada a vida eterna física à Igreja do Senhor Jesus Cristo, e 
depois ser restaurado o povo hebreu como nação.
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