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ESTUDO BÍBLICO #36
SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2020

TEMA: O MISTÉRIO
DA SEGUNDA VINDA DE CRISTO

Dr. William Soto Santiago
Terça-feira, 4 de maio de 1999

(Terceira atividade)
Tehuacán, Povoa, México

Escrituras: São Mateus 24:3
    São Mateus 24:30-31

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 119
Olhe para Jesus
Jeffersonville, Ind., 29-12-63
Rev. William M. Branham
 1058 – “Talvez esteja construindo uma plataforma 
para que alguém mais suba nela. Talvez eu seja levado 
antes desse tempo. / Mas eu creio que estamos tão 
perto que não morreria de idade avançada. E sendo 
de cinquenta e quatro anos, não morrerei de velhice 
até que Ele esteja aqui. Veem? A menos que seja 
disparado, assassinado ou alguma outra coisa, de 
algum modo morto; a idade avançada somente não 
me matará até que Ele venha. E eu creio isso. / Talvez 
eu não o faça, mas esta mensagem introduzirá Jesus 
Cristo ao mundo. Por que: ‘Assim como João Batista 
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foi enviado para precursar a Primeira Vinda, assim 
é a Mensagem para precursar a Segunda Vinda’. E 
João disse: ‘Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo’. Veem? Assim é que será paralelo 
em tudo. E eu sei que será; a Mensagem continuará”.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 472
Rev. William M. Branham 
 165. No domingo passado, faz uma semana hoje, 
quando estava pregando sobre: “Sede humildes, 
sede humildes, recordem que Deus atua em coisas 
pequenas”, na verdade não percebia o que estava 
falando, mas agora o vejo bem. Será de uma maneira 
tão humilde. As pessoas pensariam que uma coisa tão 
tremenda seria revelada lá no Vaticano, melhor, vem 
como veio João Batista, vem como o nascimento do 
nosso Senhor, lá em um estábulo! GLORIA A DEUS! 
A hora está à mão! Aqui estamos! Oh irmão!

A OBRA DO SÉTIMO SELO EM TODAS AS 
DIMENSÕES - Parte I
Pág. 89-90
Sendo abençoados com o cumprimento
da meia hora de silêncio no Céu 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 11 de outubro de 2009 
Santiago, Chile 
 Ainda esse silêncio no Céu não ocorreu, mas vai 
ocorrer. Primeiro tem que se cumprir o conteúdo 



- 3 -

do Sétimo Selo, e em seguida se abre no Céu e se 
revela a história do Sétimo Selo, como acontece com 
os outros Selos; e então se revela a história no Céu 
aos anjos e a todos os crentes em Cristo que estão 
no Céu (porque partiram da Terra, morreram, e estão 
no Paraíso, na sexta dimensão), e a todos os Santos 
do Antigo Testamento que ressuscitaram com Cristo, 
que estão no Céu, também, a notícia.
 Com a abertura do Sétimo Selo no Céu, causa 
um silêncio total, porque ninguém sabia; ninguém 
conhecia esse mistério; e em seguida é aberto no Céu 
se revelando o que era esse Sétimo Selo, o que era a 
Vinda do Senhor, a Vinda do Filho do Homem.

LIVRO DOS SELOS
O Quarto Selo - Pág. 256
Rev. William M. Branham
 121. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a 
Terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve, 
e será completamente Emanuel — a Palavra de Deus 
encarnada em um homem.  Essa é a grande diferença 
entre os dois.

LIVRO DOS SELOS
O Primeiro Selo - Pág. 134
Rev. William M. Branham
 142. E notem vocês: Quando este Espírito Santo que 
temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio 
agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando Ele 
chegue a ser encarnado na Pessoa de Jesus Cristo, 
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então nós o coroaremos como “Rei dos Reis e Senhor 
dos Senhores”. Correto.
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