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reclamar Seu próprio Trono. E Ele reclamará o Trono de 
Davi, para se sentar como Rei.
 E agora, Ele estará manifestado na Terra no instrumento 
que corresponda ao ministério do Lugar Santíssimo do 
Templo espiritual de Cristo; portanto, tem que ser um 
mensageiro dispensacional. E o único que há, prometido 
na Bíblia, Cristo diz que Ele o envia: “Eu, Jesus, enviei o 
meu Anjo, para vos testificar estas coisas nas Igrejas”.
 Através desse mensageiro será a manifestação de Cristo, 
o Anjo do Pacto, no Lugar Santíssimo do Seu Templo 
espiritual. Portanto, haverá um ministério que corresponde 
a Sumo Sacerdócio para poder ministrar nesse lugar.
 Por isso é que para o ministério nesse lugar, para 
ministrar a Palavra, para trazer a revelação divina, somente 
virá a esse ministério; e somente esse ministério é o que 
poderá trazer a revelação divina para o povo.
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Escritura base:  Êxodo 19:5-6  /  Levítico 16:1-2  /
    Hebreus 2:9-18

LIVRO DOS SELOS
O Terceiro Selo - Pág. 222
Rev. William M. Branham
 174. Jesus disse: “Todo o que o Pai me deu, virá; ninguém 
pode vir para mim, a menos que o Pai o tenha chamado. 
Todo o que me deu, virá”. O Cordeiro se mantém ali 
intercedendo até que entre o último. Então soa a campainha 
e Ele sai para tomar Sua posse; leva Sua Igreja ao lar, 
Seus súditos; e lança Seu inimigo no fogo com todos seus 
súditos. Isso é tudo. Depois saímos no Milênio.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 113
Almas encarceradas hoje
Jeffersonville, Ind., 10-11-63 
Rev. William M. Branham
 998 - “154 Seus nomes estavam naquele Livro para 
serem revelados; e o Cordeiro tinha revelado o Livro. 155 
O Cordeiro os tinha redimido, mas não podia aparecer 
até que todo nome fosse revelado; e isso aconteceu sob o 
Sexto Selo, antes que se abrisse o Sétimo. Então é quando 
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o Cordeiro vem por aquilo que tinha redimido”.

O CAMINHO AO LUGAR SANTÍSSIMO
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Terça-feira, 21 de março do 2000 
Três Arroios, Argentina
 E agora, para que possam ser reconciliados com Deus 
tem que haver um templo onde se realize o trabalho 
correspondente, onde se ministre e de onde saia a Voz de 
Deus, a Voz de Cristo.
 E de onde disse Deus a Moisés que sairia a Voz de Deus 
para o povo hebreu? Disse: “De sobre o propiciatório eu te 
falarei a ti”. Diz:
 [Êxodo 25:21 - 22] “E ali virei a ti (me manifestarei a 
ti), e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 
dois querubins (que estão sobre a arca do testemunho), 
tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel.
 Portanto, no Templo espiritual de Cristo tem que se 
cumprir tudo isto, porque já não temos o tabernáculo 
que Moisés construiu nem o templo que o rei Salomão 
construiu; tem que haver então um Novo Templo; e esse 
Novo Templo então tem que ser construído, tem que ser 
terminada sua construção e tem que ser ungido com a 
presença de Deus em toda Sua plenitude.
 (…) Cada anjo mensageiro teve um ministério 
poderoso, mas nenhum deles pôde ministrar no Lugar 
Santíssimo do Templo espiritual de Cristo porque todos 
eles foram mensageiros de eras: desde São Paulo até o 
reverendo William Branham; nenhum foi um mensageiro 
dispensacional.
 Para poder ministrar no Lugar Santíssimo tem que ser 
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um mensageiro dispensacional, através do qual Cristo — 
o Sumo Sacerdote celestial — se manifeste e ministre 
no Lugar Santíssimo. E, por conseguinte, através dessa 
manifestação de Cristo, o Sumo Sacerdote celestial, 
trará a Mensagem Final para a Igreja de Jesus Cristo e a 
Mensagem para o povo hebreu (para o povo hebreu ser 
restaurado).
 Tem que vir a Mensagem do Lugar Santíssimo do 
Templo espiritual de Cristo, de sobre o Propiciatório, do 
meio dos Dois Querubins de Ouro. E os Dois Querubins 
de Ouro representam aí as duas Oliveiras: os ministérios 
dos Anjos do Filho do Homem no Templo espiritual do 
Senhor Jesus Cristo.
 (…) Agora, há algo muito importante aí, que estará 
acontecendo: Quando Cristo terminar Sua Obra de 
Intercessão no Céu, já estará completo o Corpo Místico de 
Cristo, já estará construído plenamente o Templo espiritual 
de Cristo; já estará construído o Lugar Santíssimo, que 
é o último que é construído; e já é dedicado a Cristo, a 
Deus, esse Templo espiritual. E então Cristo se manifesta 
nele, no Lugar Santíssimo, sobre a Arca do Pacto, sobre o 
Propiciatório; e toda misericórdia, para quem for, somente 
poderá sair desse Templo.
 Porque já do Templo que está no Céu, por quanto 
não há Sangue ali, e Cristo já não estará ali, já não sairá 
misericórdia de lá. Mas por quanto o Templo espiritual 
de Cristo estará fundido com o Templo celestial: tudo o 
que se realizar nesse Templo terreno, ou seja a Igreja de 
Jesus Cristo, mesmo que seja um Templo celestial, Deus o 
aceitará.
 Daí é que Cristo estará ministrando depois que Ele 
terminar Seu trabalho no Trono do Pai; e então vem para 
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