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 Portanto, estejamos preparados e bem agarrados de Cristo. 
Recorde que o reverendo William Branham disse que o Sétimo Selo 
é a Vinda do Senhor, e que será de uma maneira simples; será em 
simplicidade, como foi a Primeira Vinda de Cristo: em simplicidade.
 Recordem que se cumpriu Sua Primeira Vinda, e não percebiam, 
a maior parte das pessoas, o que estava acontecendo: um jovem que 
começa Seu ministério como aos 30 anos de idade, sendo batizado 
por João Batista.
 Tinha chegado ao tempo, era o tempo para começar Seu 
ministério; e por isso estava presente também quem o ia introduzir: 
João Batista, o precursor da Primeira Vinda de Cristo, que falava do 
Messias e Sua Vinda; e dizia também: “Entre vós está Um ao qual 
vós não conheceis,” Era o Messias.
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 Recordem que Cristo disse em São João, capítulo 14, versículo 
26:
 “Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu 
nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo 
quanto vos tenho dito.”
 Por isso o Espírito Santo teve que ter véus de carne, mensageiros. 
No Novo Pacto teve os apóstolos e teve cada mensageiro de cada 
era; e para o Último Dia, se vai falar à Sua Igreja terá que ter um véu 
de carne através do qual se manifestar. Tão simples assim.
 Para falar tem que ter uma boca; e a boca de Deus são os profetas 
de Deus, que são os mensageiros de Deus que Ele envia ao Seu povo 
que está sob o Pacto vigente em cada dispensação.
 Os que escutavam Moisés podiam dizer: “Estamos escutando a 
boca de Deus nos falando a Palavra de Deus.” Porque essa é a forma 
de Deus falar.
 Recordem que o povo disse a Moisés: “Não fale Deus conosco; 
mas que fale a ti, e tu nos fala.” Assim, a boca de Deus era Moisés 
para o povo; e assim foi com todos os mensageiros, todos os profetas 
que Deus enviou. Por isso é que em Deuteronômio (o qual lemos) 
diz que porá Sua Palavra na boca desse profeta que enviará, profeta 
como Moisés.
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 (…) Agora vejam, quem come o Livrinho é a quem corresponde 
profetizar; e agora corresponde as Duas Oliveiras profetizarem 
sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E os Dois Ungidos, as 
Duas Oliveiras, serão a boca de Deus na Terra para dar a profecia 
dos juízos divinos que hão de vir sobre a raça humana.
 [Apocalipse 11:5] “E, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo 
sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos (ou seja, a Palavra é 
Fogo e é também a Espada);...”
 Podemos ver a quem passa a Espada Deus no Último Dia. A 
Espada, a trarão Moisés e Elias na Vinda do Senhor. E não se pode 
explicar muito para que não haja imitações neste tempo final; mas 
algum dia Deus me permitirá explicar claramente todo este mistério 
da Vinda do Senhor, da Vinda do Filho do Homem com Seus Anjos.
 Já sabemos que os Anjos são as Duas Oliveiras: Moisés e Elias, 
que profetizam 42 meses (três anos e meio), os quais são 1260 dias. 
A Palavra de Deus estará na boca das Duas Oliveiras no Último Dia, 
a Palavra de Deus estará no Anjo Forte que vem do Céu.
 A Espada de dois fios, a Palavra de Deus que esteve no quarto 
Elias, passará ao quinto Elias. Portanto, da boca de Deus para o 
Último Dia sairá a Espada, a Palavra. Tão simples assim.
 E, consequentemente, estaremos escutando a Voz de Deus nos 
instruindo fielmente neste tempo final, e nos revelando todos os 
mistérios de Deus para o Último Dia, que não tenham sido revelados 
ainda nas eras passadas. E Deus nos falará e nos revelará o mistério 
do Sétimo Selo, e nos dará a fé para sermos transformados e levados 
com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.

QUEM ANUNCIA A PAZ 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 9 de outubro de 2016
Assunção, Paraguai
 Cristo, para o Último Dia, do mais que falou, foi da Vinda do 
Filho do Homem com Seus Anjos. Os Anjos são os Dois Ungidos, 
são as Duas Oliveiras de Zacarias, capítulo 4, versículos 1 ao 14 
(esses dois ramos de oliveira); e de Apocalipse, capítulo 11, versículo 
1 ao 14.
 Aí está o mistério para a Segunda Vinda do Senhor com Seus 
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Anjos; mas é um mistério que até que não seja aberto pelo Senhor 
mesmo, conforme à ordem d’Ele revelar os mistérios de Deus, não será 
entendido completamente; mas quando for aberto completamente, 
teremos o Sétimo Selo aberto, teremos a Vinda do Senhor com Seus 
Anjos à vista, e então é que entenderemos completamente o que é a 
Vinda do Filho do Homem com Seus Anjos para o tempo final.
 Quando o virmos com Seus Anjos chamando e juntando os 
escolhidos, que são 144.000, já estaremos preparando a orelha 
e apontando bem com a vista, e perceberemos que algo estará 
acontecendo; porque este é o tempo para que se cumpram estas 
promessas.
 Em outros tempos alguns trataram, mas por quanto não era o 
tempo; não podiam se cumprir essas promessas; mas ao chegar o 
tempo, então é Deus o que as cumprirá.
 (…) E por quanto é um tempo paralelo àquele, nos correspondeu 
viver em uma Era de Pedra Angular, uma etapa onde a manifestação 
do Senhor em Sua Vinda será como Leão da tribo de Judá, como 
Rei dos reis e Senhor dos senhores em Sua Obra de Reclamação. 
Por isso em Apocalipse, capítulo 5, toma o Livro, e logo o abre no 
Céu, o traz para a Terra aberto para entregar- a um homem na Terra, 
que está representado, tipificado, em João, o apóstolo; porque João, 
o apóstolo, representa a Igreja e os mensageiros da Igreja de cada 
etapa do Corpo Místico de Cristo.
 Portanto, para este tempo final, assim como João viu o Anjo 
Forte descer do Céu com o Livrinho aberto, a Igreja do Senhor Jesus 
Cristo, junto com o mensageiro que Cristo tiver à Sua Igreja para 
este tempo final, verão o Anjo Forte descer do Céu com o Livrinho 
aberto; e o escutarão clamando como quando um leão ruge e sete 
trovões emitindo suas vozes. Ou seja, o verão e o escutarão falando 
à Sua Igreja como falou em cada uma das eras, mas neste tempo 
final falando em forma consecutiva.
 E do que estará falando à Sua Igreja? Do Sétimo Selo; porque 
a Voz dos Sete Trovões, revelam o mistério do Sétimo Selo para 
dar a fé para serem transformados e levados com Cristo à Ceia das 
Bodas do Cordeiro, a todos os crentes n’Ele que estarão vivos e 
serão transformados; e os que morreram, trazê-los com Ele em Sua 
Vinda e ressuscitá-los em corpos eternos e glorificados.
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