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foi dito que ele estava descansando.
 Agora, encontramos que ele começou a ver os doentes na fila de oração ou fila 
para a oração, e viu que entravam nesse quartinho pequeno; e uma senhora que 
foi levada em uma maca, depois saiu pela outra porta do quartinho empurrando 
a maca; depois entrou um homem com umas muletas, entrou nesse quartinho 
por uma porta, e depois saiu pela outra porta levando as muletas na mão (não 
caminhando e dando uso às muletas); e uma senhora que estava gravando tudo, 
perguntou: “O que aconteceu no quartinho?” A senhora da maca disse: “Eu não 
sei”. O homem das muletas também disse: “Eu não sei o que aconteceu”.
 Depois disse nosso irmão Branham que perguntou ao Anjo, a esse homem 
de 200 libras: “por que ali?”. E o Anjo disse que estava escrito na Palavra: 
“Quando orares, entre em tua câmara secreta e ore a teu Pai que vê em segredo, 
e Ele te recompensará em público”.
 Lá em público Ele estava recompensando alguém que estava dentro orando 
pelos doentes, orando a Deus; era a recompensa em público do pedido de quem 
estava dentro desse quartinho.
 Ele diz que esse lugar, essa Carpa ou Catedral, ele nunca a tinha visto antes, 
não era dele; e havia atividades aí. De alguém era esse lugar; e essa pessoa 
estava nesse quartinho pequeno. E ele estava vendo que a Coluna de Fogo estava 
ali dentro desse quartinho pequeno, com essa pessoa que estava em sua câmara 
secreta orando em segredo ao Pai, e o Pai recompensando em público.
 O Anjo disse: “Essa é a Terceira Etapa, e tu não dirás a ninguém o que é 
a Terceira Etapa”. E diz: “E depois ambos, o Anjo (este homem de 200 libras) 
que me acompanhava, Ele e eu descemos a esse quartinho, a esse lugar. E o que 
Ele me disse ali, eu não o posso dizer a ninguém”. Portanto, esse é o segredo da 
Terceira Etapa.
 Por isso o Sétimo Selo, os Sete Trovões, a Espada na mão, a Terceira Etapa, 
é aquilo pelo qual houve silencio no céu por meia hora. É nesse lugar o ministério 
de Cristo, da Coluna de Fogo, que desceu a esse quartinho para ministrar por 
meio do instrumento, do véu de carne que Ele tinha ali nesse ministério final, 
representado em Josué, o qual levaria o povo à terra prometida.
 Esse é o ministério que levará o povo à terra prometida do novo corpo e à 
terra prometida do glorioso Reino Milenial; é o ministério da Coluna de Fogo, 
do Anjo do Pacto, por meio do Seu último véu de carne, profeta mensageiro, que 
Ele terá nesta Terra no meio dos gentios, e depois o colocará no meio do povo 
hebreu.
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Escritura base: Êxodo 4:1-23

LIVRO DOS SELOS
Deus em simplicidade - Pág. 50
 195. Moisés, com sua confissão na Palavra de Deus sob o sangue de bodes e 
bezerros; e Deus podia tomar esse homem tão simples e pôr Suas Palavras em 
sua boca; e ele provou que era o servo do Senhor porque podia sair e o Senhor 
lhe falava por visões. Moisés se apresentava, estendia suas mãos para o Leste, 
e recorde que Deus tinha falado e isto era o pensamento de Deus. Deus usa o 
homem, Deus tinha falado, é correto. Disse: “Vai, estende esta vara que tens na 
mão para o oriente e diga: ‘Moscas’”. Moisés sob o sangue daquele cordeiro, 
saiu ali e tomou sua vara, e elevando-a para o oriente, disse: “ASSIM DIZ O 
SENHOR, sejam as moscas”. NÃO se ouviu nenhuma só mosca. Ele regressou: 
“Já foi dito. Foi um pensamento, agora foi falado, foi expresso”. Era a Palavra 
de Deus que tinha saído dos lábios humanos de um homem simples sob o sangue 
de bodes. Então alguém notou que uma mosca voava por ali. De repente já havia 
cinco quilos de moscas por metro quadrado.
 196. O que aconteceu? A Palavra de Deus falada através do Moisés, o criador, 
porque estando sob o sangue, ele estava em pé na presença de Deus e suas 
palavras não foram suas próprias palavras:
 Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis 
tudo o que quiserdes, e vos será feito. (João 15:7).
 197. Onde está a igreja hoje em dia? Moisés depois disse: “Sejam as rãs”. 
Não havia uma só rã em todo o país, mas depois de uma hora em alguns lugares 
havia uma acumulação de três metros de rãs. O que aconteceu? Deus o Criador 
escondendo-se em um homem simples. Agora quero fazer uma pergunta: Se 
o sangue de um bode ou um bezerro foi usado como cloro, o qual unicamente 
podia cobrir, mas podia colocar um homem em posição para falar a Palavra 
criadora de Deus para trazer moscas, etc., à existência, por que tropeçam com o 
cloro do Sangue de Jesus Cristo que pode falar à existência um esquilo ou outra 
coisa? NÃO O FAÇAM! NÃO TROPECEM COM A SIMPLICIDADE! Creia, 
o melhor, que ainda permanece Deus.

LIVRO DOS SELOS
A Brecha - Pág. 88
 135. Hoje ainda há misericórdia, não vá você rejeitar sua oferta. Os cavaleiros 
sabem exatamente quem é você… Seu opositor, quem lhe deu guerra por dois 
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mil anos, agora ainda está dizendo: “Posso fazer com eles como quero, ainda os 
tenho, são meus. Eles trocaram o título lá no princípio”. MAS, Ele é o Redentor 
semelhante. Ele agora está intercedendo por nós, mas algum dia… O diabo diz: 
“Eu os porei no túmulo”. Mas Deus disse à Igreja: “Eu os tirarei, mas primeiro 
tenho que ser Intercessor”.
 136. Agora Ele vem e sai da eternidade lá do Trono do Pai, onde esteve como 
Intercessor, e vem para ser Rei, para reinar sobre todas as nações com a vara 
de ferro. O juízo está preparado. Oh, irmão, nosso Redentor semelhante tem 
todas as coisas! Correto. Agora o que faz? Desafia Satanás, o opositor, e diz: 
“Agora são meus. Ressuscitei-os”. Então toma todos os mentirosos e todos os 
pervertedores da Palavra junto com Satanás e os destrói no lago de fogo. Então 
tudo fica terminado. Os destrói no lago de fogo. Oh irmão!

TRABALHANDO ENQUANTO O DIA DURA 
(Reunião de Ministros) 
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 10 de julho de 1998
Quito, Equador
 Bom, assim pode haver algo muito reservado para esse tempo da Terceira 
Etapa, para que não haja imitações nessa fase que vem; porque sempre há pessoas 
que tratam de fazer coisas e… Por exemplo: para o tempo de Moisés, Moisés por 
direção de Deus atirou a vara ao piso, e se converteu em uma serpente ou uma 
cobra; mas vieram outros e também fizeram o mesmo. E assim por diante.
 E qualquer pessoa, pois, poderá dizer: “Como nosso irmão Branham fez tal 
coisa, eu vou fazer o mesmo que o irmão Branham fez”. Quando todas aquelas 
coisas que ele fez com essa Terceira Etapa são o tipo e figura do que Deus fará 
nessa Terceira Etapa em uma escala maior, onde estará produzindo o benefício 
para toda a Igreja de Jesus Cristo.
 Quando ressuscitou o peixinho, não foi benefício para toda a Igreja do 
Senhor, somente era o tipo e figura do que Deus fará.
 Somente, quando deu salvação aos filhos da irmã Hattie Wright, pois foi 
benefício para ela, mas não para toda a Igreja; exceto que vieram fazer parte da 
Igreja.
 Quando curou a sua esposa daquele tumor, pois foi benefício para ela e sua 
família, mas não para toda a Igreja.
 Mas quando tudo isso Deus materializar no que isso significa, quanto ao 
que Deus fará nessa Terceira Etapa…; porque ali está mostrado em tipo e figura 
em algo que aconteceu, mas que é tipo e figura do que Deus vai fazer no futuro. 
Quando Deus o fizer, já isso será de benefício para todo o Corpo Místico de 
Jesus Cristo. Deus o que nos deu lá foi a amostra do que Ele fará mais adiante.
 E como Ele reflete em Seus profetas o que Ele fará mais adiante, pois esteve 
refletindo em nosso irmão Branham; refletindo o que Ele fará sob os ministérios 
de Moisés, de Elias e de Jesus no Último Dia.
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UMA NOVA GERAÇÃO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 1 de maio de 1994
Cayey, Porto Rico
 Isso foi como Janes e Jambres no Egito, que depois que Moisés fez os sinais 
com a vara e fez também outros sinais, mandando vir moscas e piolhos e coisas 
assim, aqueles encantadores imitaram Moisés e fizeram o mesmo; mas a vara 
de Moisés comeu a vara dos personificadores, dos imitadores; a vara de Moisés, 
que representa a Palavra, Cristo, a Palavra.
 “Agora veja todas as imitações que surgiram”. Ele na visão se encontrava 
tratando de desembaraçar a linha, o fio de pescar; e depois Deus o passou mais 
acima, a outra dimensão, e o fio de pescar se converteu em um cordão ou cadarço 
de sapato, com o qual se amarram os sapatos que têm ilhós; e se encontrou com 
um sapatinho de bebê, de criança, tratando de colocar esse fio, esse cordão, por 
um dos ilhós, dos buraquinhos do sapatinho; e diz que não entrava, e estava se 
desfiando essa parte, esse lado do cordão [cadarço] do sapato.
 E o Anjo diz: “O que estás fazendo?” Diz: “Estou tratando de colocar este 
cordão, este fio, ou este cadarço, pelo buraquinho [ilhós] deste sapatinho (um 
sapatinho de bebê)”. O Anjo diz: “Estás colocando-o pelo lado equivocado”. 
E quando ele olha, diz: “Verdadeiramente estou equivocado”. Pelo outro 
lado tinha metal e estava menor, e podia entrar facilmente pelo ilhós ou o 
buraquinho do sapatinho. E diz: “Olha, não podes ensinar coisas sobrenaturais 
às crianças”. Essas crianças representam as crianças da Era da Laodiceia, que 
é a era pentecostal; porque ensinando essas coisas sobrenaturais surgem muitas 
imitações.
 Agora, o Anjo o sobe a outra dimensão mais alta, e mostra uma carpa ou 
catedral que ele nunca tinha visto antes; portanto não era dele. E diz que o 
colocou onde estava se realizando um serviço; portanto não era uma atividade 
dele. E onde ele viu a Coluna de Fogo que o acompanhava, que voou dele, 
foi dele; ele estava no ar, não estava na congregação, mas no ar, ou seja em 
outra dimensão; é em outra dimensão onde ele estará quando estas coisas são 
realizadas; ou seja estará na sexta dimensão.
 Agora, ele diz: “Vi uma reunião, vi também que ao lado esquerdo…”. Ele 
diz que estava lá sobre a congregação. Não na plataforma, mas na congregação, 
sobre a congregação, vendo tudo. E diz que ele olhando da congregação para a 
plataforma, para o púlpito, diz que ao lado esquerdo, à mão esquerda, estava um 
quartinho pequeno de madeira, e que a esse lugar foi a Coluna de Fogo, e que ali 
estava falando com alguém mais, com outra pessoa.
 E ele diz que estando no ar, o sétimo mensageiro estando no ar, ou seja em 
outra dimensão, esteve vendo que fizeram uma fila de oração para os doentes, 
que um homem fez a chamada para a fila de oração, enquanto nosso irmão 
Branham estava descansando.
 Ele está descansando na sexta dimensão. Assim vejam vocês, ele disse: “Há 
algo que não se cumpriu ainda, e é a Visão da Carpa”. Mas para seu cumprimento 
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