
- 1 -

ESTUDO BÍBLICO #37 - DOMINGO, 11 DE OUTUBRO DE 2020
TEMA: O PAI DE FAMÍLIA

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 11 de janeiro de 1998

(Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico

Escritura:  São Lucas 13:22-30

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 50
Trono de Misericórdia e Juízo
Jeffersonville, Ind. 8-1-61
Rev. William M. Branham
 436 – “Vocês não veem como é isso? As pessoas hoje, esperam que alguma coisa 
grande vai sacudir em breve o mundo inteiro e tudo. Isso não é escritural. Não, senhor. 
A coisa seguinte em ordem é a ida da Igreja. Leia nas eras da igreja e veja que todas 
estas outras coisas que tomam lugar é durante o tempo da cerimônia de casamento, 
quando a igreja está em glória. Deus regressa para trás com grandes maravilhas para 
realizar milagres e coisas internacionais, pelos judeus. De maneira nenhuma para a 
Igreja”.

A OBRA DO SÉTIMO SELO EM TODAS AS DIMENSÕES - Parte I
Pág. 81-82
O ministério privado de Jesus Cristo depois da Sua ressurreição 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 15 de abril de 2001 
(Segunda atividade) 
Cayey, Porto Rico
 (…) E assim como houve um ministério privado de Cristo por 40 dias, haverá 
um ministério que será muito privado no Corpo Místico de Cristo. Já não será um 
ministério público como foi nas diferentes eras, onde os apóstolos e também os 
anjos mensageiros das diferentes eras pregavam e faziam milagres, maravilhas, 
publicamente, em suas eras. Mas para este tempo final, quando os mortos em Cristo 
ressuscitarem e nós formos transformados, a plenitude de Deus estará manifestada na 
Igreja de Jesus Cristo, mas será um ministério privado, que está prometido para ser 
manifestado neste tempo final. E aí, nessa etapa, estará se cumprindo plenamente a 
meia hora de silêncio.
 Já a Porta da Graça estará fechada e Cristo estará no meio da Sua Igreja, 
manifestado plenamente, no cumprimento pleno da Sua Segunda Vinda à Sua Igreja. 
E isso será o que o povo hebreu verá no meio da Igreja de Jesus Cristo, e dirá: “Este é o 
que nós estamos esperando”. Mas verá essa manifestação no meio da Igreja do Senhor 
Jesus Cristo, que - onde todos estarão jovenzinhos.
 E se nós pensamos que este lugar é grande; quero dizer que é muito pequeno para 
esse grande congresso juvenil que teremos que ter muito em breve, que é de milhões 
de jovens que virão para estarem conosco nessa grande etapa do ministério privado de 
Cristo, no meio da Sua Igreja neste tempo final.
 E a Igreja do Senhor Jesus Cristo terá um ministério privado neste tempo final, 
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assim como Cristo o teve. Será Cristo em Sua Igreja no Dia Último, na manifestação 
do ministério final de Cristo para estremecer este mundo como nunca antes Ele o fez.
 E aí é onde se cumprirá plenamente a Visão da Carpa e onde grandes maravilhas, 
milagres e sinais serão realizados. Mas ninguém saberá como serão feitos esses 
milagres e maravilhas; somente quem estiver ali com a Coluna de Fogo será quem 
conhecerá a mecânica e o mistério desses grandes milagres e maravilhas que serão 
feitos nessa etapa desse ministério privado, o qual não estará sendo visto publicamente, 
mas os resultados estarão sendo vistos publicamente.

LIVRO DOS SELOS
O Sexto Selo - Pág. 375
Rev. William M. Branham
 223. Recordem, não podemos chamá-los ao altar (vocês que levantaram suas 
mãos). É um assunto individual. É o que você deseja fazer. A hora está tão perto 
que você deveria estar mais interessado, não tendo que ser arrastado. Deveria estar 
dizendo: “Senhor, não me deixe fora. As portas estão se fechando. Somente quero 
entrar”.
 224. Deus fechará a porta algum dia. Assim o fez no dia de Noé, e então começaram 
a golpear a porta. Correto? Recordem, pois, que a Bíblia diz que será na sétima vigília. 
Correto? Alguns dormiram na primeira vigília, outros na segunda, outros na terceira, 
outros na quarta, outros na quinta, outros na sexta e outros na sétima; mas na sétima 
vigília se ouviu a declaração, o clamor que dizia: “Eis que, vem o Noivo, saiam a 
recebe-lo”.
 225. As virgens fátuas disseram: “Como gostaríamos ter um pouco desse azeite!”
 226. A Noiva disse: “Apenas tenho para mim. Se vocês quiserem, vão e orem”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 2-A
Pergs. e Resps. #1
Jeffersonville, Ind., 1-3-54
Rev. William M. Branham
 15 – “Essa é a razão pela qual eu estou orando, essa é a razão pela qual eu estou 
clamando a Deus: ‘Senhor, permita-me ir àqueles judeus! Permita-me começar lá na 
África, trabalhar com alguns daqueles gentios e maometanos. E dali permita-me passar 
à Índia e tentar produzir e mostrar a eles o verdadeiro Senhor Jesus Cristo com Seu 
poder, Seus milagres, Seu batismo, e tudo, e o Espírito Santo’. E em seguida quando 
chegarmos a Jerusalém… Irmão Beeler, isto é sobre o que você estava perguntando. 
Quando chegarmos a Jerusalém, e nos pararmos ali, e dissermos: ‘Agora, se Jesus 
é o Filho de Deus que ressuscitou dos mortos, Ele sabe as coisas como o fez lá no 
princípio; Ele pode produzir a mesma vida que mostrou estando aqui. E se Ele o 
faz; vocês o aceitarão como seu Salvador pessoal? Ele está conosco’. E depois dizer, 
quando isto acontecer: ‘Vocês que o receberam como seu Salvador pessoal…’ Eu 
espero que sejam por milhares. Dizer-lhes: ‘O mesmo Espírito Santo que caiu no Dia 
de Pentecostes está aqui para que vocês o recebam’. E o Evangelho voltará para os 
judeus justamente nesse tempo. Então ali haverá um avivamento entre aqueles judeus 
que levarão milhares e dezenas de milhares e… 144.000 ao Reino de Deus, serão 
selados pelo Anjo selador. Eu confio que Ele vem do leste. Dali é de onde Ele vem a 
nós agora, com Seu selo em Sua mão. Oh, eu quero ser reunido ali. ‘Eu enviei uma 
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perseguição aqui e outra perseguição lá, e eu persegui os judeus e os pressionei tanto 
como pude’. E eles estão retornando. Muitos judeus nos Estados Unidos (os quais não 
escaparão), já receberam o Espírito Santo. ‘Mas tenho os cento e quarenta e quatro 
mil ali que vão receber o batismo do Espírito Santo’. E ali mesmo, tão pronto como 
esse Anjo selador começar a selar esses 144.000, a porta da Igreja gentia é fechada, e 
os judeus levam o Espírito Santo aos judeus. E eles terão um avivamento que varrerá 
o mundo inteiro! Aleluia! E o poder de Deus será manifestado entre os judeus”.

LIVRO DOS SELOS
A Brecha - Pág. 79
Rev. William M. Branham
 100. Recorde, aqui Ele estava antes em Sua Obra de Mediador, mas agora os selos 
estão a ponto de serem abertos e o Cordeiro veio do Santuário de Deus e se apresentou. 
Espere você até quando chegarmos a essa meia hora de silêncio de Apocalipse 8:1, 
quando havia fumaça no Santuário, então já não há intercessão porque o Sacrifício saiu 
e agora é um tribunal de juízo. Já não há Sangue para esse tempo porque o Cordeiro 
ensanguentado saiu dali. Não vá você esperar até esse tempo.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 8-A
O que faz aqui, Elias?
Jeffersonville, Ind., 1-3-59
Rev. William M. Branham 
 75 – “Senhor, dentro de alguns dias eu me estarei entrando em uma cova para 
esperar. Oh Deus! Ajuda-me, Senhor! Cega meus olhos e ensurdece meus ouvidos 
para as coisas do mundo, para a popularidade, ou para a fama, ou para qualquer coisa 
vã que o mundo possa oferecer. Permita-me ficar ali, Senhor, até que escute essa Voz 
silenciosa e pequena. Então permita a Teu servo vir adiante montado nas asas de uma 
águia, Senhor. Concede-o, Senhor”.

LIVRO DOS SELOS
O Quarto Selo - Pág. 277
Rev. William M. Branham
 242. Irmão, irmã, amigo, esquadrinhe seu coração. Eu estive com vocês por muito 
tempo. Já vão como trinta e três anos. Houve a ocasião quando lhes disse algo no 
Nome do Senhor que não tenha acontecido exatamente dessa maneira? Busque Cristo 
agora mesmo, enquanto tem a oportunidade. Pode acontecer que chegue o tempo 
quando não o poderá fazer. Em qualquer momento Ele poderá levantar do Trono de 
Intercessão, então você poderá chorar e clamar com todo seu coração, poderá saltar, 
falar em línguas, correr e correr, e fazer tudo o que quiser, e até se unir a todas as 
Igrejas do mundo, mas já não haverá cloro para tirar seus pecados. Então como se 
achará?
 243. Eu creio com todo meu coração que ainda há entrada ao Trono, e que ainda 
está sentado ali sobre o Trono de Deus. Mas muito em breve já se levantará e virá para 
reclamar o que redimiu. Agora está fazendo a Obra de Redentor Semelhante, enquanto 
Ruth está esperando; mas já em breve, como foi lá quando Boaz terminou a obra de 
redentor semelhante, virá para reclamar Sua posse. Isso é exatamente o que a Bíblia 
diz que fez: apresentou-se e tomou o Livro. Então a intercessão terá terminado, porque 
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Ele já não estará sobre o Trono. Já não haverá Sangre sobre o Propiciatório, então o 
que será? O juízo. Não deixe você que seja dito um destes dias: “Eu cri que ia haver 
um Rapto”, e em seguida você ouvirá a Voz responder: “Isso está no passado”. Deus 
os ajude. Inclinemos nossos rostos. Deus os abençoe. Até manhã.

TODOS SEREMOS PROVADOS PARA SER ADOTADOS - VOL. II - Pág. 183
A oração de fé
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de dezembro de 2011
Cayey, Porto Rico
 E em certo momento se fechará a Porta da Graça e Misericórdia, e já não haverá 
mais oportunidade para as pessoas receberem misericórdia; porque Cristo já terá 
mudado de Cordeiro a Leão.
 Ainda está como Sumo Sacerdote e, consequentemente, está fazendo Intercessão 
no Céu por todos os que o receberam e pelos que o receberão como seu Salvador. Mas 
virá algum momento em que haverá uma mudança e, consequentemente, haverá uma 
mudança completa de dispensação também.
 Agora estamos na antessala a essa mudança, estamos nesse entrelace; e nos 
entrelaces sempre há lutas. Mas sempre está o grupo que crê e que segue em frente, e 
passa a uma nova dispensação sem deixar de crer na dispensação que passou; mas faz 
a mudança e passa a uma nova dispensação.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. I - Pág. 97
O Novo Templo
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 25 de dezembro de 1977
Cayey, Porto Rico - Serviço de Carpa
 Fomos colocados no ambiente e sob a influência da sexta dimensão, mas ainda 
com nossos olhos não podemos olhar e ver o lado lá; mas algum dia; vamos olhar e 
vamos ver, e eles poderão estar conosco e nós com eles. Essas são coisas que estão 
prometidas. Porque quando o Senhor ressuscitou, esteve com aqueles que estavam 
preparados. E todos os demais santos que ressuscitaram com o Senhor, diz que 
apareceram a muitos dos seus familiares. E assim será neste tempo, nos diz o quarto 
Elias.
 Assim que estamos contentes que algum dia teremos uma visita desde a sexta 
dimensão; uma visita na qual poderemos compartilhar não somente a Mensagem, mas 
até os alimentos que temos em nossas casas, se nos restarem alguns nesses dias; e se 
não temos, pois os faremos; não haverá problemas nesses dias. Assim sabemos que 
teremos visita.
 Quando alguém tem visita, o que deve fazer é ter a casa arrumada. Tenhamos 
nossa casa terrena arrumada, nossa vida acertada, porque a visita que esperamos não 
é uma visita de uma só pessoa, mas que é a visita de todos os Santos de Deus que 
partiram nas eras passadas. E os conheceremos, a cada grupo com seu mensageiro: 
Conheceremos ao irmão Branham e ao grupo que ele trará com ele, conheceremos 
Wesley, Lutero, Irineu, Martim, Colombo, Paulo, todos eles.
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