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profetas tinham falado.
 Portanto, então temos que ver essa hora em que nós estamos vivendo, 
temos que ver que tudo já está diante de nós, tudo está à mão. Temos que ser 
pessoas consagradas ao Senhor, pessoas cuidadosas nesta hora, porque a hora 
está chegando, a hora está se entrelaçando; e de um momento a outro tudo se 
cumprirá conforme a promessa.
 Muitos talvez dirão: “Mas não tinha que haver ou acontecer isto desta 
maneira e isto desta maneira? E por que está acontecendo tal e tal coisa, 
quando criamos que era em tal ou qual tempo?” Deixe então que as coisas 
se cumpram gradualmente conforme a ordem de Deus. Estejamos preparados 
que nos tornaremos a ver, estejamos preparados; porque se você não viu o 
sétimo mensageiro, o verá, se você nunca viu o apóstolo Paulo, o verá. Assim 
não se preocupe nessa parte, que isso já está para acontecer.
 Será um tempo delicado, será um tempo em que entraremos em um 
aperto, será um tempo como foi nos últimos dias do Senhor, que era tempo de 
aperto, era tempo de perseguição, era tempo em que o estavam buscando para 
matá-lo.
 É mais, o Governo, Herodes, disse que o Senhor se reportasse. Tinham 
uma ordem de prisão contra o Senhor. Então o Senhor disse: “Vão e digam a 
essa raposa que eu faço obras hoje e amanhã (parece que diz) e no terceiro dia 
termino minha obra. Que esteja quieto, que ainda o tempo não chegou, ainda 
resta algo para fazer”11. Oh, que tremendo! Uma ordem de prisão da parte da 
Casa Branca para parar esse fanático.
 (…) Portanto, então por isso e outras coisas mais, lá custou a vida ao 
Messias em Sua Primeira Vinda. Eles diziam: “Está blasfemando, blasfemou”. 
Por quê? Porque disse que era Filho de Deus, porque se identificou com o que 
Ele era. Vê? identificou-se na Palavra, e tomou a Palavra que estava falada 
sobre o Messias, e disse que essa Palavra estava cumprida n’Ele. Que quando 
se identifique como Filho de Davi, como o Rei de Israel? Então tudo isso 
você já sabe que causará uma perseguição, causará um aperto, causará que 
aconteçam coisas que estão ditas que hão de acontecer.
 Mas o que aparentemente será uma vitória para o mundo, será a maior 
derrota para eles. O que aparentemente será uma derrota para o povo escolhido 
de Deus, será a maior vitória para o povo de Deus. Por isso, nesta hora, à 
medida que nos aproximamos desse momento, não estranhe do aperto e a 
forma em que gradualmente vá entrando. Quanto mais forte é o aperto, mais 
firme é a Palavra, sabendo que em um tempo de aperto, em um tempo de 
prova, é que se cumprirá tudo isso.
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LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 474
Rev. William M. Branham
 171. Agora, se essas outras coisas quadraram perfeitamente com a Palavra, 
então isto também quadra perfeitamente com a Palavra. Amigos, aqui estamos, 
no fim. Já depois o tempo terminará e milhões perderão suas vidas; milhões 
que agora creem estarem salvos, serão como a estopa para a era atômica. 
Estamos vivendo na última hora. Pela graça do Deus Todo-Poderoso, por 
Sua ajuda para Seu povo, que assim eles se mantenham olhando para frente, 
esperando a próxima Vinda de Cristo. Você me pergunta: “Irmano Branham, 
quanto tempo falta?” Talvez faltem vinte anos, talvez cinquenta anos ou até 
cem anos. Eu não sei. Mas talvez também venha na manhã, ou até esta mesma 
noite. Eu não sei! E o que diz que sabe, está equivocado; não saberão. Só Deus 
sabe.

UMA GERAÇÃO ADORMECIDA
Dr. William Soto Santiago
Quarta-feira, 4 de fevereiro de 1981
Três Arroios, Argentina
 Ele em Sua Segunda Vinda, como Juiz, falará o juízo divino para este 
mundo dos gentios, para esta geração final, e depois o juízo cairá sobre todas 
as nações, as pragas apocalípticas cairão sobre todas as nações, até que seja 
realizado o que diz o profeta Malaquias quando disse [4:1]: “Eis aqui vem o 
dia grande e terrível do Senhor, onde todos os soberbos serão estopa; e aquele 
dia que virá os abrasará, disse o Senhor”.
 E com o quê? De onde sairá o fogo? Há suficientes bombas atômicas, 
bombas de hidrogênio e de cobalto prontas para explodir; e nestes dias têm 
que fabricar também as de nêutrons, para assim terem mais fogo atômico, para 
que se cumpra o que diz a Bíblia.
 E se faltasse algum fogo, um pouco mais, os vulcões explodirão, os 
terremotos sacudirão a terra, e as catástrofes que virão sobre a Terra e sobre os 
habitantes da Terra será o cumprimento do juízo divino.
 [MUDANÇA DE FITA]
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 Por quê? Porque esta geração está adormecida! E os que dormem 
receberão o juízo divino, porque não despertaram à realidade do tempo que 
nos correspondeu viver. Mas Ele recomenda a toda pessoa que desperte, que 
desperte antes que caiam os juízos de Deus sobre a Terra.
 Esta é uma hora muito importante no Plano de Deus.
 Nos dias em que apareceu Noé dizendo que Deus teria que varrer de 
sobre toda a Terra o ser humano, as pessoas nunca imaginavam que aquilo 
que Noé estava dizendo era a verdade. Mas como Deus falou com Noé, e o 
que Noé estava dizendo era a verdade (porque tinha chegado o tempo do juízo 
divino), o que Noé disse, se cumpriu. E os que dormiram espiritualmente, e 
não quiseram despertar à realidade daquele tempo: veio o dilúvio e os destruiu 
a todos. Assim acontecerá com os que não quiserem despertar neste tempo: 
virá o fogo atômico e os destruirá a todos.

O CHAMADO DO SÉTIMO SELO 
Dr. William Soto Santiago 
Segunda-feira, 20 de abril de 1998 
(Terceira atividade) 
Mina, Novo Leão, México 
 A revelação que estava oculta na Mente de Deus e que nenhum homem 
podia descobrir esse mistério, para este tempo final a Voz de Cristo nos falando 
por meio do Seu Anjo Mensageiro, na manifestação de Cristo em Seu Anjo 
Mensageiro, estará nos falando este mistério, estará nos abrindo este mistério; 
e assim estará nos dando a fé, a revelação, da Segunda Vinda de Cristo, para 
sermos transformados e raptados e levados à Ceia das Bodas do Cordeiro 
no Céu neste tempo final, que é o Último Dia ou sétimo milênio ou Dia do 
Senhor, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem.
 (…) Agora, vejam que é o Sétimo Selo o que faz a introdução ao Milênio 
e ao glorioso Reino Milenial; é Cristo, o Anjo que era diferente dos demais, 
manifestado em carne humana no Anjo Mensageiro de Jesus Cristo, que faz a 
introdução ao sétimo milênio e ao glorioso Reino Milenial, com o ministério 
que manifesta através do Seu Anjo Mensageiro; ou seja, que o ministério 
do Anjo que era diferente dos demais é a introdução ao sétimo milênio e ao 
glorioso Reino Milenial. Tudo isso faz o Sétimo Selo, que é a Vinda do Anjo 
que era diferente dos demais, manifestado no Último Dia.
 (…) É tempo que os filhos de Deus estejam despertos, porque estamos no 
Último Dia; pelo qual diz a Escritura: “Desperta, tu que dormes, levanta-te 
dos mortos, e Cristo te iluminará”. Assim diz em Efésios, capítulo 5, versículo 
14. E isto está citando São Paulo do que foi dito por Deus através do profeta 
Isaías no capítulo 60, versículo 1 em diante.
 E agora São Paulo toma essa profecia e a usa para chamar os filhos e 
filhas de Deus da primeira era da Igreja gentia, despertá-los lá no profundo 
das suas almas, despertá-los para o dia que lhes correspondeu viver, à era que 
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lhes correspondeu viver e à dispensação que lhes correspondeu viver, para que 
escutem a Voz de Cristo por meio de São Paulo, e sejam chamados e juntados 
os escolhidos de Deus da primeira era da Igreja gentia.
 Para serem chamados e juntados têm que despertar, e a pessoa tem que 
despertar lá em sua alma; porque a alma dos seres humanos está adormecida 
e tem que despertar à realidade do Programa de Deus. São os filhos e filhas 
de Deus os que despertam na era que lhes corresponde viver quando a Voz de 
Cristo os chama como chamou Lázaro, lá quando Lázaro estava adormecido 
ou seu corpo físico morto, mas ele estava adormecido porque os Santos não 
morrem, mas que dormem; e quando Cristo o chamou, Lázaro despertou do 
sonho da morte e se levantou e caminhou para fora da cova.
 Os seres humanos estão encovados em suas próprias ideias e em suas 
próprias formas de vida, ignorando o Programa Divino; mas por meio da Voz 
de Cristo clamando, chamando Seus filhos com essa Voz forte e poderosa por 
meio do mensageiro da era correspondente ao tempo em que os filhos e filhas 
de Deus vivem, os filhos e filhas de Deus lá em sua alma escutam essa Voz 
e despertam lá no profundo da sua alma, e despertam assim à realidade do 
Programa de Deus, e descobrem que são filhos de Deus e não sabiam.

TEMPO DE REDENÇÃO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de novembro de 1977
Serviço de Carpa
Cayey, Porto Rico
 Agora, você já pode ver que todas as coisas que têm que acontecer na 
ressurreição, serão coisas que de antemão o grupo de escolhidos as têm que 
saber, assim como o grupo de escolhidos do tempo do Senhor em Sua Primeira 
Vinda souberam as coisas que teriam que acontecer; mesmo que não as 
entenderam, mas as sabiam; mas quando se cumpriram, então o Senhor abriu 
o entendimento, e entenderam as coisas das quais o Senhor esteve falando 
antes de morrer; então entenderam corretamente todas aquelas coisas.
 Bom, seguramente haverá coisas que serão faladas e haverá coisas 
que as entenderemos, mas também haverá coisas que de momento não as 
entenderemos; mas quando se cumprirem plenamente, então as entenderemos. 
Assim que o que não entendamos agora, vamos entender mais tardezinha. 
O que não entendemos agora, entenderemos quando virmos os Santos 
ressuscitados vindo com o Senhor em glória. Então, o que não nos pode ser 
explicado agora em uma maneira mais detalhada, nos será explicado depois, 
de uma maneira mais detalhada.
 Recorde que depois que o Senhor ressuscitou e foi à sexta dimensão, e 
trouxe os que estavam no Paraíso, então apareceu e esteve com Seus discípulos, 
e lhes abriu o entendimento para que entendessem todas aquelas coisas das 
quais Ele tinha falado primeiro, e para que entendessem todas as coisas que os 
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