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Escritura base: Gênesis 25:7-11

LIVRO DOS SELOS
O Quinto Selo - Pág. 319
Rev. William M. Branham
 194. Mas estando ali parado, toquei a cabeça com a mão e tinha 
meu cabelo de novo. Eu era jovem. Disse: “Não é estranho? Aqui 
estamos”. Então olhei ao longe, e vi que vinha minha primeira esposa, 
Esperança. Vocês sabem que ela morreu aos vinte e dois anos, e 
ainda era tão formosa como antes. Muitos de vocês recordam. Tinha 
os olhos negros e cabelo negro que lhe caía por todas as costas, 
era alemã. E pensei: “Agora quando ela chegar vai me chamar por 
meu nome: “Bill”. Eu sei, quando chegar vai me dizer: “Bill”. E 
me fixava em cada uma dessas damas que passavam; cada uma me 
abraçava e me dizia: “Nosso precioso irmão, estamos tão contentes 
de vê-lo”. E vi que cada uma estava vestida igual. Mas tinham seu 
cabelo de distintas cores, algumas de cabelo loiro, e outras de cabelo 
vermelho, e umas de cabelo negro. Passavam, e todas eram jovens. 
Então quando ela chegou, pensei: “vou ver o que vai me dizer”. E 
me olhou e me disse: “Oh, nosso precioso irmão!” E me abraçou, e 
depois se afastou, e chegou outra e me abraçou.
 195. Ouvi um grande ruído, e olhei para essa direção, e ali vinham 
correndo um grande número de varões jovens, como de vinte anos. 
Tinham cabelo escuro, loiro, etc., e cada um estava vestido com 
uma vestimenta branca, e estavam descalços. E chegaram e me 
abraçaram, dizendo: “Nosso precioso irmão”.
 196. Voltei a vista, e ali estava ainda na cama, e pensei: “Isto na 
verdade é estranho”. E nesse momento uma voz começou a me falar, 
e nunca vi de onde vinha. Disse: “Tu foste reunido com tua gente”. 
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Depois uns homens me levantaram e me colocaram sobre um lugar 
alto, assim elevado. Disse: “Porque fizeram isso?”.
 197. A voz disse: “Sobre a Terra tu foste um líder”.
 198. Então disse: “Eu não entendo isto”. E a voz estava me falando, 
mas nunca vi de onde vinha, mas estava mais acima me falando. 
Disse: “Se eu morri, eu quero ver Jesus. Ele foi toda minha vida, 
agora quero vê-lo”.
 199. A voz disse: “Não o podes ver agora. Ele ainda está mais 
acima”. Vê você? Isto foi debaixo do altar no sexto lugar, o lugar 
onde vai o homem. Ainda não era o sétimo lugar, onde está Deus; 
era o sexto lugar. Ali estavam todos, estavam passando, parecia 
que havia milhões. Eu nunca tinha visto tanta gente. E eu ali estava 
sentado, e essas pessoas passavam me abraçando e me chamando 
“irmão”.
 200. Então a voz disse: “Tu foste reunido com tua gente como foi 
Jacó”.
 201. E perguntei: “Todos estes são minha gente? São todos estes 
Branham?”
 202. Disse: “Não. São teus convertidos a Cristo”.
 203. E os olhei muito bem e havia uma dama muito formosa, a 
qual veio e me abraçou. Todas eram quase da mesma idade; e ela 
veio, abraçou-me e disse: “Oh, meu precioso irmão”. Me olhou, e 
pensei: “Parece um anjo”. E passou.
 204. Então a voz me perguntou: “Não a conhece?”.
 205. Respondi: “Não”. Não a reconhecia.
 206. Disse: “Tu a conduziste a Cristo quando tinha mais de noventa 
anos. Sabe porque te tem tanto amor?”.
 207. Disse: “Essa jovem tão formosa tinha mais de noventa anos?”.
 208. Disse: “Ela agora jamais poderá mudar. Por isso está dizendo: 
‘Precioso irmão’”.
 209. Pensei: “E disto, tinha eu temor? Estas pessoas são reais. Não 
foram para nenhuma parte; não estavam cansados de estarem ali”. E 
disse: “por que não posso ver Jesus?”.
 210. Disse: “Algum dia Ele virá, e virá a ti primeiro e você será 
julgado. Estas pessoas são teus convertidos que guiaste”.
 211. Disse: “E por ser um líder tenho que ser julgado?”
 212. Respondeu: “Sim”.
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 213. Então disse: “Todo líder tem que ser julgado desta maneira?”
 214. Respondeu: “Sim”.
 215. Perguntei: “Quanto a São Paulo?”
 216. Disse: “Ele terá que ser julgado com os seus”.
 217. Então disse: “Se o grupo dele entrar, então os meus 
também, porque preguei exatamente a mesma Palavra. Ele batizou 
no Nome de Jesus Cristo, e eu também. Eu preguei…”. E nesse 
momento milhões gritaram a uma só voz: “NISSO ESTAMOS 
CONFIANDO”. Pensei: “Se eu tivesse sabido isto antes de vir aqui, 
eu teria forçado as pessoas para que viessem. Eles não podem perder 
esta oportunidade. Notem…”
 218. Então ele disse: “Algum dia Ele virá. Agora, aqui não 
bebemos, nem comemos, nem dormimos. Todos somos iguais”. Isso 
não é perfeito? É algo além do perfeito. Não é sublime, senão ainda 
além do sublime. Não há palavras no vocabulário para descrevê-
lo. Simplesmente quando chegarmos lá, teremos chegado onde 
devemos chegar. Pensei: “Agora, se isto é tão perfeito, então como 
será mais adiante?”.
 219. Ele disse: “Quando chegar Jesus, e te julgar segundo teu 
ministério, então regressaremos à Terra para habitar no corpo 
novamente”. Agora, eu nunca tinha pensado a respeito disto 
anteriormente, mas isso é perfeitamente de acordo às Escrituras. 
“Regressaremos à Terra para habitar no corpo, e ali comeremos. Aqui 
nem comemos, nem dormimos. Lá comeremos quando voltarmos à 
Terra”.
 220. Pensei: “Mas isto é maravilhoso! Oh, e eu tinha temor disto! 
Por que tinha eu temor de morrer para vir a isto? Isto é perfeição, 
mais perfeição, mais perfeição. Isto é maravilhoso”. Estávamos 
diretamente debaixo do altar. Ali estávamos debaixo do altar, 
esperando a vinda, esperando que Ele fosse recolher os corpos 
que dormem no pó, para nos ressuscitar de novo. Passaria e nos 
ressuscitaria, como aconteceu quando Jesus passou pelo Paraíso e 
trouxe Abraão, Isaque e os demais que estavam esperando a primeira 
ressurreição. Eles entraram na cidade e apareceram a muitos. É algo 
perfeitamente de acordo às Escrituras. Se foi uma visão ou o que foi, 
foi perfeitamente escritural.
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 Agora, quando morreu o rico, não diz que os anjos de Deus o 
levaram ao Paraíso; o melhor, diz que o rico se encontrou no inferno. 
Assim foi levado pelos anjos caídos, que caíram com o diabo, os 
quais se encontram na quinta dimensão, que é o inferno; para lá 
levaram o rico. Mas a Lázaro, o mendigo, os anjos de Deus (anjos 
que não caíram) o levaram ao Paraíso.
 Por isso é necessário que todo ser humano assegure sua partida 
desta Terra, e saiba quem o vai levar quando terminarem seus dias 
aqui na Terra: porque o vão levar os anjos de Deus ao Paraíso, ou os 
anjos caídos, que caíram com o diabo, com Luzbel, o levarão então 
ao inferno, à quinta dimensão.
 Por isso todo ser humano tem que estar preparado para o dia da 
sua partida. E se não tiver de partir, então tem que estar preparado 
para o dia da sua transformação; porque virá uma transformação 
para os escolhidos de Deus no fim do tempo.
 Assim para uma coisa ou para outra coisa temos que estar 
preparados.
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