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que os sela? Com a revelação genuína da Palavra, vê? Sela-os 
com a Palavra. Então eles têm, o quê? A revelação. Eles a têm. 
E como a têm, estão selados então (onde?) na testa. Vê você?
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LIVRO DOS SELOS
O Quinto Selo - Pág. 303
Rev. William M. Branham
 113. Agora, para este tempo quando é aberto o Quinto Selo, 
a Igreja (a Noiva) já terá subido. Não podem ser as almas dos 
mártires da Igreja primitiva. Agora, por favor, ponham atenção 
especial, porque isto é algo de muita controvérsia, e quero que 
vocês escutem bem.
 114. Estes não podem ser as almas dos mártires da Igreja 
primitiva, porque as almas dos mártires justos, e as almas das 
pessoas justas, a Igreja, a Noiva, esses já subiram, e não podem 
estar debaixo do altar; já estarão na glória com o Noivo. Notem: 
Estes já subiram no rapto no capítulo 4 de Apocalipse.
 115. Então quem são estes? Se não são a Igreja primitiva, 
então quem são? Estes são o Israel, os quais serão salvos como 
uma nação inteira, todos os que são predestinados. Estes são o 
Israel.
 116. Você dirá: “Espere um momento, não podem ser”.
 117. Sim, eles serão salvos. Vejamos uma de várias citações 
que tenho apontadas. Isto é Paulo falando, e ele mesmo disse: 
“Se viesse outro ou um anjo e pregasse um evangelho distinto, 
o que aconteceria com ele? Seria anátema”.
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 Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo (para 
que não presumais de vós mesmos): que o endurecimento veio 
em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja 
entrado (até que entre o último membro da Noiva Gentia, a 
cegueira veio a Israel com esse propósito).
 E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: De Sião 
virá o Libertador, E desviará de Jacó as impiedades. Correto! 
(Romanos 11:25 26).
 118. Agora estes sob o altar são o Israel. Notem: Israel foi 
cegado com o propósito de que nós fôssemos salvos. Creem 
nisso? Agora, quem os cegou? Foi Deus. Deus cegou Seus 
próprios filhos. Com razão quando Cristo esteve na cruz, e ali 
estavam os judeus pedindo Seu Sangue, esses foram Seus filhos, 
e Ele a Escritura. Ele mesmo, a Palavra, sabia que se essas pessoas 
tivessem sabido Quem era Ele, o teriam recebido com os braços 
abertos; por isso os cegou, para que não o reconhecessem. Ele 
veio de uma maneira tão humilde, e os cegou para que não o 
recebessem. As mesmas Escrituras disseram que assim seria. 
Jesus sentiu pena deles, até tal ponto que disse: “Pai, perdoa-os, 
porque não sabem o que fazem”. Estavam cegos. Paulo disse 
que foram cegados por nossa causa.

LIVRO DAS ERAS
A Era de Sardes - Pág. 299
Rev. William M. Branham
 97. Agora, junto com isto, vemos em Daniel 12:1 que se refere 
a estes 144.000, os quais são selados durante o Sexto Selo e o 
tempo da grande tribulação, ou seja, o tempo de angústia para o 
Jacó.
 E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que 
está pelos filhos do seu povo; e será tempo de angústia, qual 
nunca foi depois que houve gente até então: mas naquele tempo 
será libertado seu povo, todos os que se acharem escritos no 
livro.

Daniel 12:1
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FALA - OUÇO, SENHOR
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 7 de novembro de 1976
Cayey, Porto Rico
 Assim que note, é como foi no tempo lá de Moisés; Deus 
disse a Moisés: “ouvi o clamor do meu povo, e desci para 
libertá-lo. ouvi o clamor e desci para libertá-lo”. E por quê? 
Porque tinha chegado o tempo do cumprimento… [CORTE DE 
ÁUDIO]
 … das setenta semanas. O que parece dessa data que dá aí?
 Bom, então, sabemos então que Deus tem promessas para os 
filhos de Abraão que estão aqui neste lado; tem promessas então 
como teve promessas para os filhos de Abraão pela carne, tem 
promessas para os filhos de Abraão por quê? Por Cristo. E nós 
somos os filhos de Abraão pela fé.
 Os filhos do Abraão pela carne, àquele povo de Israel que 
estava no Egito, Deus mandou Moisés. Os filhos de Abraão pela 
fé têm promessas também que Deus se moverá e os libertará; 
portanto, então Deus tem que mandar Elias e Moisés.
 E também com a liberação dos filhos de Abraão pela fé, 
também aí entrarão quem? Os 144.000 também, que terão o 
quê? Que terão a mesma revelação, que receberão a mesma 
revelação, que serão selados em suas testas pelo Anjo do Senhor, 
pelo Mensageiro do Senhor (porque anjo é ‘mensageiro’); serão 
selados em suas testas por Moisés. Vê você?
 E o que é “selados em suas testas”? Selados em suas testas é 
uma coisa simples.
 Veja você o que é a marca da besta, o selo da besta: A marca 
da besta na testa e na mão, é o que? Na testa: ter a doutrina 
da trindade. Ter essa doutrina, e crê-la (nessa doutrina), é ter 
o quê? Essa marca em sua testa; porque é na testa, na cabeça, 
na mente, que eles têm o quê? Eles têm esse ensinamento, esse 
ensinamento falso. E na mão: é fazer a vontade da besta.
 Agora, veja você que o Anjo do Senhor também o que é o 
que faz? Ele o que faz é que sela os escolhidos na testa. Com 
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