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ESTUDO BÍBLICO #39 – DOMINGO, 18 DE OUTUBRO DE 2020
TEMA: O RECORRIDO DO SOL

Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 16 de janeiro de 1998

Cayey, Porto Rico

Escritura base: Salmos 19:1-6

FIQUE COM A PALAVRA - Parte XVI
Pág. 75-76
O Maná Escondido
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 29 de abril de 2006
Monterrey, México
 A Era da Pedra Angular é o Lugar Santistíssimo do Templo espiritual de 
Cristo, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e aí é onde comemos o Maná escondido 
neste tempo final.
 “O MANÁ ESCONDIDO”. Desse Maná comerão todos os escolhidos de 
Deus.
 A humanidade tem fome e sede, não de pão e água, mas de ouvir a Palavra de 
Deus, e não sabem onde encontrar essa Palavra1; mas onde se encontra? Tem que 
se encontrar no Lugar Santistíssimo do Templo espiritual de Cristo, que é a Idade 
da Pedra Angular. Assim como esteve o Lugar Santistíssimo do tabernáculo que 
Moisés construiu e o lugar Santistíssimo do templo que o rei Salomão construiu, 
esteve no oeste (corresponde ao oeste desse templo), assim também, no oeste da 
Igreja de Jesus Cristo, no Templo espiritual de Cristo, estará o Maná escondido.
 A Igreja de Jesus Cristo veio de leste a oeste, de era em era; e agora estamos no 
oeste, o continente americano, onde o Lugar Santistíssimo da Igreja esteve sendo 
construído; é aí onde estará o Livro dos Sete Selos aberto, é aí onde haverá um 
homem que come esse Livro e profetiza sobre muitos povos, nações e línguas, e é 
aí aonde virão todos a buscar esse alimento espiritual; daí é que sairá para todas as 
nações essa Palavra, e daí é que sairá a Palavra criadora profetizando sobre muitos 
povos, nações e línguas.

FIQUE COM A PALAVRA - Parte XVI
Pág. 43-44
Ficando com quem tem a Palavra de vida eterna
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 14 de fevereiro de 1999
Quito, Equador
 E o Templo espiritual de Cristo, o qual esteve sendo construído por Cristo com 
1  Amós 8:11-12
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pedras vivas, com seres humanos, de etapa em etapa, neste tempo final, assim como 
teve diferentes etapas: uma na Ásia Menor, cinco na Europa e uma na América do 
Norte (a sétima na América do Norte), essas etapas correspondem ao Lugar Santo 
do Templo espiritual de Cristo.
 E agora a etapa do Lugar Santistíssimo do Templo espiritual de Cristo, onde 
Cristo o construiria? Recordem que vão entrelaçadas; e agora se entrelaça a etapa 
do Lugar Santistíssimo neste Dia Último, e corresponde também ao ocidente.
 Onde estava o lugar Santistíssimo do templo que Moisés construiu e do templo 
que Salomão construiu? No ocidente, ou seja: no oeste; e é no oeste onde Jesus 
Cristo constrói o Lugar Santíssimo do Seu Templo espiritual.
 Vejam como veio essa construção do Templo de Jesus Cristo do leste, a terra 
de Israel, onde começou, passou a Ásia Menor, em seguida passou a Europa, em 
seguida passou a América do Norte; ou seja: veio de leste a oeste. E agora, onde se 
encontra Cristo na construção do Seu Templo na parte mais importante: na parte da 
construção do Lugar Santistíssimo? Encontra-se na América Latina e no Caribe; e 
essa é a grande bênção para os latino-americanos e caribenhos neste tempo final. E 
o que estava ali é o que tem que estar materializado no Templo espiritual de Jesus 
Cristo.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 465
Rev. William M. Branham
 141. Agora, notem que a abertura deste Selo foi tão tremenda que até mesmo 
os Céus foram silenciados por este evento, pelo tempo de meia hora. Agora, é 
tremendo? O que é? Não houve nada que se movesse por esse tempo. Uma meia 
hora pode ser que não seja muito tempo se você está se divertindo, mas estando em 
suspenso entre a vida e a morte, pode ser como um milênio. Isto foi tão grande que 
nem mesmo Jesus falou disso, nem nenhum dos demais. João não podia escrever 
nada, não. A ele foi proibido escrever a sobre isto; somente disse que havia este 
silêncio. Os vinte e quatro anciãos diante do Trono, tocando suas harpas, eles 
cessaram de tocar. Os anjos cessaram de cantar. Pense nos querubins e nos serafins 
que Isaías viu lá no templo, com seus três pares de asas; tinham duas sobre a cara, 
duas sobre os pés e com duas voavam; dia e noite estavam ante Deus dizendo: 
“Santo, santo, santo é Deus Todo-Poderoso”. E quando entrava no Templo, viu 
que tremiam as colunas do templo com a presença destes anjos. E agora, estes 
serafins santos se calaram, os anjos cessaram de cantar; não havia nenhum louvor 
nem nenhuma adoração ao redor do altar. Não havia nada. Havia um silêncio como 
de morte pelo tempo de meia hora. Todas as hostes celestiais estavam em silencio 
por esta meia hora quando foi aberto este mistério do Sétimo Selo no Livro da 
Redenção. Pense-o! Mas sim está aberto, porque o Cordeiro o abriu. O que eu creio 
é que todos estavam dominados por um temor reverencial. Não sabiam, mas de 
repente ali estava, e eles cessaram de fazer tudo. Por quê? O que é?
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A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. III
Pág. 367-368
Um Templo para o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 24 de dezembro de 2016
Cayey, Porto Rico
 Uma Grande Carpa Catedral, diz o reverendo William Branham que haverá, 
onde Deus se manifestará; onde se manifestará e manifestará a Terceira Etapa, que 
é o maior em todo o Programa de Deus. E isso corresponde a Idade do Trono, a Era 
da Pedra Angular. E é fácil saber que corresponde a Era de Pedra Angular, porque 
já transcorreram as sete eras e não se cumpriu em nenhuma das sete eras. Portanto, 
era para quem? Para nós.
 Recordem que o lugar Santistíssimo estava na parte oeste do templo que 
o rei Salomão construiu e do tabernáculo que o profeta Moisés construiu; e na 
construção do Templo espiritual de Deus, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, 
essa construção veio do Leste, passando por Israel, Ásia Menor, Europa, América 
do Norte, e agora no território que também corresponde ao oeste, ao ocidente: a 
América Latina e o Caribe. 
 Vejam onde se cumpre a Era da Pedra Angular. A sétima era se cumpriu 
na América do Norte, a primeira era se cumpriu na Ásia Menor, e cinco eras se 
cumpriram na Europa; tudo viajando do leste ao oeste, como viaja o sol, do leste 
para o oeste. E no oeste o sol fica porque termina seu percurso, e logo retorna ao 
leste de novo. 
 O recorrido do Senhor como o Sol de Justiça percorrendo do leste (e Ásia 
Menor, Europa, América do Norte, e a América Latina e o Caribe), é o mesmo 
percorrido que dá o sol; porque o Senhor é representado no Sol de Justiça, é o Sol 
de Justiça; portanto, é representado no sol: “Aos que temem que meu nome nascerá 
o Sol de Justiça, e em Suas asas trará salvação”. (Malaquias, capítulo 4, versículo 
2).
 Ou seja: que há um Programa já preparado por Deus desde antes da fundação 
do mundo, e agora nós estamos desfrutando da parte correspondente a este tempo 
final; e podemos dizer: “As cordas nos caíram em lugares deleitosos, e grande é a 
herança que nos correspondeu”2.

LIVRO DAS ERAS
A Revelação de Jesus Cristo - Pág. 30
Rev. William M. Branham
 109. Agora, quando voltará o Evangelho aos judeus? Quando tiver terminado 
a dispensação dos gentios. O Evangelho está preparado para voltar para os judeus. 
Oh, se tão somente pudesse dizer algo que está a ponto de acontecer hoje, neste 
nosso dia. Esta grande coisa que vai acontecer percorrerá até Apocalipse 11; e 
aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o 
Evangelho de novo aos judeus. Estamos preparados. Tudo está em ordem. Igual 
como os judeus trouxeram o Evangelho aos gentios, assim também os gentios o 
2  Salmo 16:6
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levarão de regresso aos judeus, e o Rapto acontecerá.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. III
Pág. 282
O Sinal do Filho do Homem no Céu
—Introdução—
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016
Quito, Equador
 O sinal do Filho do Homem no céu o vimos em 1963, no mês de fevereiro, dia 
28, quando apareceram sete anjos ao reverendo William Branham lá em Tucson, 
Arizona; e ele foi arrebatado para estar com eles. O subiram, apareceram e o 
levaram, subiram a essa nuvem, a essa conferência de cúpula, lá onde houve sete 
anjos com ele; contando com ele são oito anjos mensageiros.
 Ele diz que um deles era muito diferente dos demais e diz que esse que era 
diferente dos demais, era quem tinha o Sétimo Selo (página 469 do livro Os Selos 
em espanhol).
 Ou seja: que o Sétimo Selo, que é a Vinda do Senhor, a tem o Anjo que era 
diferente dos demais; e já foi mostrado no céu o sinal do Filho do Homem vindo 
nas nuvens do céu. Foi tirada a foto dessa nuvem formada por anjos, pela revista 
LIFE e a revista CIÊNCIA, e foi publicada na América do Norte; e essa foto está 
guardada por muitos crentes e também pessoas que queriam saber o que significava 
essa nuvem tão alta, a 30 milhas de altura3, com 27 milhas… Ou 26 a 27 milhas de 
largura4 a nuvem5.
 Ou seja: que um sinal muito grande, onde estava o Anjo que tem o Sétimo Selo 
e onde estavam sete anjos mais. Junto com os anjos estava o reverendo William 
Branham (certamente, em um corpo espiritual, corpo teofânico, no qual também 
apareceram esses anjos de Deus). Eles vinham do oeste para o leste; e o reverendo 
William Branham, olhando deste ao oeste, os viu frente a ele. É que a Mensagem 
para os judeus está ali também representada.
 Por isso foi ordenado também ao reverendo William Branham (o qual estava 
no oeste) que fosse ao leste, a Jeffersonville, Indiana, onde está o Tabernáculo 
Branham, para a pregação Dos Selos, do Livro selado com sete Selos.
 Ou seja: que Israel representado ali, onde o reverendo William Branham foi 
para pregar sobre os sete Selos, o tipo e figura já foi colocado; portanto, quando 
Cristo completar Sua Igreja nos ressuscitará, ressuscitará aos que partiram em 
corpos glorificados os ressuscitará; e aos que estão vivos e estiverem vivos nesse 
tempo, e virmos os que forem ressuscitados: seremos transformados.

Impresso em Porto Rico
3  48.3 km
4  41.8 km
5  https://branham.org/es/articles/2132020_TheCloud (en español)
Link a la revista LIFE (artículo ubicado en la pág. 112): https://books.google.com/books/about/LIFE.
html?id=2kgEAAAAMBAJ&redir_esc=y


