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ESTUDO BÍBLICO #14 – SEXTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2020
TEMA: A MENSAGEM QUE VEM DO CÉU

Dr. William Soto Santiago
Segunda-feira, 8 de março de 1999

(Segunda atividade)
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina

Escritura base: Apocalipse 4:1

Zacarias 7:11-12
 11 Eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro 
rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem;
 12 Sim; fizeram o seu coração duro como diamante, para que 
não ouvissem a lei, nem as palavras que o SENHOR dos Exércitos 
enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes; donde 
veio a grande ira do SENHOR dos Exércitos.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 41
A Revelação de Jesus Cristo
Jeffersonville, Ind., 12-4-60
Rev. William M. Branham
 330 - “E Isso foi enviado ao… ‘E a declarou enviando-a por meio 
do Seu anjo a Seu servo João’. Não sabemos quem era o anjo. A 
Bíblia não declara quem era o anjo. Mas sim sabemos que era um 
profeta, porque a Bíblia depois diz: ‘Eu Jesus enviei Meu anjo para 
vos testificar estas coisas, as quais em breve acontecerão’. Depois 
encontramos que quando João começou a adorar ao anjo, o anjo 
disse: ‘Olhe, não o faça’. Apocalipse 22. E ele disse: ‘Porque sou 
conservo teu, e dos profetas’. Pode ter sido Elias, pode ter sido um 
dos profetas… João era um apóstolo, mas este profeta foi enviado. 
E João sendo um apóstolo… Notem na natureza de suas outras 
epístolas: isso prova que não era João quem o escreveu, porque 
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não tem a natureza de João. Notem em Primeira de João e Segunda 
de João, e o demais, e leiam-no; e olhem a natureza disso. Depois 
olhem a natureza disto. João era um escritor e um apóstolo, mas este 
é o espírito de um profeta. É uma pessoa completamente diferente”.
 
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, o 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!

LIVRO DOS SELOS
O Quinto Selo - Pág. 302
Rev. William M. Branham
 107. Agora, o Livro era tão importante, e é a Palavra de Deus. 
Cuidado! Quando a Palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida 
pelo profeta, porque somente a ele chega a Palavra de Deus.
 108. Estava esperando receber uma pergunta sobre isso para 
o domingo, e pensei esclarecê-lo de antemão. Sinto que há uma 
pergunta sobre isso, e quis resolve-lo de uma vez. TODA Palavra de 
Deus é trazida dessa maneira. A Bíblia não muda sua maneira. Vê 
você? É a mesma coisa. Tem que chegar a este vidente que estamos 
esperando que chegue.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 162
União Invisível da Noiva 
Shreverport, La., 25-11-65
Rev. William M. Branham
 1446 - “Mas vigiem a Noiva espiritual, quando ela começar a ter 
um avivamento, quando ela começar a retornar e alinhar-se por Si 
mesma com a Palavra de Deus. Vigiem então outra vez, vejam como 
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as Escrituras, nesse tempo, haverá uma Mensagem que sairá para 
tomar essa Noiva, tomar essa mulher eleita”.

LIVRO DE CITAÇÕES – Pág. 36
Adoção #1 
Jeffersonville, Ind., 5-15-60
Rev. William M. Branham
 297 - “E então, se Deus nos enviou para sermos seus 
embaixadores, todo o poder que está no céu, tudo o que Deus é, 
todos Seus anjos e todos Seus poderes respaldam nossa Palavra, se 
estamos corretamente e ordenados, mensageiros enviados às pessoas. 
Deus tem que honrar Sua Palavra. Porque Ele assim solenemente 
escreveu que qualquer coisa que atares na Terra, isso eu atarei nos 
Céus. Qualquer coisa que desatares na Terra, isso desatarei nos 
Céus”.

EXTRATOS DO LIVRO A OBRA DO SÉTIMO SELO
EM TODAS AS DIMENSÕES VOL. I
Pág. 17-18
A ORDEM DA TRANSFORMAÇÃO 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 12 de dezembro de 1976 
Cayey, Porto Rico
 [Os Selos, pág. 271]
 “206. Quem vem sobre o cavalo branco é a Palavra e a Vida, 
vindicado por Seus Santos ressuscitados que vêm com Ele”.
 Com quem vêm os Santos ressuscitados? Com Ele, com 
Apocalipse 19. E Apocalipse 19 é quem? Moisés e Elias. E por que 
vêm com Ele? Porque Moisés e Elias vão à sexta dimensão quando 
o matam, e então regressa com todos eles, e então… Então a coisa é 
pior para o diabo.
 “206. Quem vem sobre o cavalo branco é a Palavra e a Vida, 
vindicado por Seus Santos ressuscitados que vêm com Ele. Agora, 
como vai se desenvolver a batalha? Jesus disse: ‘Quem crer em 
mim, ainda que esteja morto viverá’. ‘Quem vive e crer em mim, não 
morrerá’. ‘Quem crer em mim, o ressuscitarei no último dia e lhe 
darei Vida’. Isso nos prometeu nas Escrituras”.
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 E agora você vê como Ele cumpre essa promessa. Agora, 
continuamos, e diz:
 “207. Agora, aqui vem Satanás pelos quatro ângulos da Terra, 
com os protestantes, os católicos e todos, marchando para a batalha 
do Armagedon. Bem. E por aqui vem Jesus, do Céu, com os Santos 
ressuscitados — a Palavra vindicada”.
 208. Eu sempre disse: ‘Se Deus enviou a alguém, Ele respaldará 
o que ele disser (e Ele envia, a quem? A Moisés e Elias, e Ele o 
respaldará)’. Se você for um embaixador celestial, todo o Céu o 
respaldará; e o Céu consiste da Palavra.
 209. Então Ele vem com os Santos ressuscitados, vindicando que 
Sua Palavra é verdade (vindicando que Sua Mensagem do Reino é 
verdade, vê você?)”.
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