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ESTUDO BÍBLICO #16 – SEXTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2020
TEMA: O MISTÉRIO DO VERBO QUE

ESTAVA COM DEUS E É DEUS
Dr. William Soto Santiago

Terça-feira, 9 de março de 1999
Azul, Buenos Aires, Argentina

Escritura base São João 1:1-14

1 Timóteo 3:16
 16 E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade: 
 Aquele que se manifestou em carne 
	 foi	justificado	em	espírito,	
 visto dos anjos, 
 pregado aos gentios, 
 crido no mundo 
 e recebido acima, na glória.

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, então 
nós o coroaremos como “Rei dos Reis e Senhor dos Senhores”. Correto.
 
LIVRO DOS SELOS
O Quarto Selo - Pág. 277
Rev. William M. Branham
 240. Senhor; quão agradecidos estamos. Estou tão contente, Senhor, e 
tão regozijado por Ti e este Teu povo. Oh, Senhor, compraste a Salvação 
lá no Calvário. Regozijadamente a aceitamos, Senhor. Agora, Senhor, 
nos prove por Teu Espírito, e se há maldade em nós ou incredulidade da 
Palavra; se há pessoa aqui, Pai, que não pode acentuar toda promessa 
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de Deus com um “AMÉM!”, pedimos que o Espírito Santo venha agora 
mesmo, o Cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto Seu Espírito, 
o Espírito de Cristo, entre em confrontação com o anticristo, e Ele chame 
os Seus.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 57
Setenta Semanas do Daniel
Jeffersonville, Ind., 8-6-61
Rev. William M. Branham
 495 - “Aqui Ele vem sobre um cavalo branco – aqueles o seguiram 
sobre cavalos brancos (cavalos – poderes) vestidos de branco, sangue – ou 
vestimenta salpicada em sangue; escrito sobre Ele: ‘O Verbo de Deus’. Ele 
vem, o Poderoso Conquistador (Sim, Senhor!) para estabelecer o Milênio 
– vindo ao Templo. Glória! Ali Ele encontra a esses 144.000”.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. I
Pág. 275
Nos preparando para uma Obra maior
(Reunião de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Quinta-feira, 27 de julho de 2006
Buenos Aires, Argentina
 E temos a promessa de que haverá um lugar muito grande, com um 
auditório muito grande, o qual o reverendo William Branham o descreve 
como uma carpa [tenda] ou uma catedral; um auditório grande onde se 
estará pregando e onde haverá a oportunidade das pessoas virem aos Pés 
do Senhor, e também onde as pessoas doentes poderão também obter sua 
saúde ou cura.
	 Haverá	uma	ordem	para	isso:	haverá	uma	fila	de	pessoas	necessitadas,	
as quais entrarão em certo lugar pequeno de madeira, e sairão por outra 
porta curados; será um algo privado, mas efetivo (privado, para que não 
haja imitações). E aí estará a Coluna de Fogo, o Anjo do Pacto manifestado.
 Haverá um homem também aí, o qual o reverendo William Branham 
viu, o viu ali; e se há um homem, pois há alguém que tenha um nome, há 
algo com um nome. Ou seja: que isso está ligado ao Cavaleiro do cavalo 
branco de Apocalipse 19, que vem com um nome novo que ninguém 
conhecia.
 E isso é; esse Cavaleiro que vem com um nome novo que ninguém 
conhece, o qual é o Verbo de Deus…; vejam, o Verbo, a Palavra, o Anjo 
do Pacto, esse Anjo com esse corpo angelical.
 E o reverendo William Branham disse: “Quando nosso Senhor 
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aparecer sobre a Terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e 
será completamente Emanuel — a Palavra (ou seja: o Verbo; ou seja: o 
Anjo do Pacto encarnado; o Verbo) … a Palavra encarnada (encarnada em 
quem?) em um homem”.

A OBRA DO SÉTIMO SELO EM TODAS AS DIMENSÕES
VOL. III
Pág. 29-30
PROTEGIDOS CONTRA A ASTÚCIA DA SERPENTE
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 27 de junho de 1998
Cartagena, Colômbia
 Agora, vimos que o nome de Elias em sua quinta manifestação e o 
nome de Moisés em sua segunda manifestação e o nome do ministério de 
Jesus em Sua segunda manifestação, será o mesmo nome: será o Nome 
Eterno de Deus, que será escrito sobre a vestimenta que o Cavaleiro do 
cavalo branco de Apocalipse 19 terá.
 Virá o Verbo, que é o Anjo do Pacto, o Verbo, a Palavra encarnada 
em um véu de carne, encarnada em uma vestimenta de carne; assim virá o 
Verbo, a Palavra, o Anjo do Pacto, no Último Dia; e Seu Nome é o Verbo 
de Deus.
 E agora, quando veio o Verbo de Deus dois mil anos atrás, chamava-se 
como? Jesus; e para o Último Dia Ele diz que tem um nome novo. Ele virá 
com Seu Nome Novo.
 O Verbo, o Anjo do Pacto, o Anjo do Senhor (que é o Verbo, que 
estava com Deus e era Deus, e se fez carne dois mil anos atrás), para este 
tempo	final	se	encarnará	novamente	em	um	homem	deste	tempo	final:	no	
Anjo de Jesus Cristo, o Anjo da Era da Pedra Angular e Dispensação do 
Reino; aí virá vestido com uma nova vestimenta, vestido de carne humana; 
mas esse Anjo não é o Senhor Jesus Cristo.
 Esse Anjo também não é Elias e também não é Moisés; mas nesse 
Anjo estará o Anjo do Pacto, o Anjo do Senhor, Jesus Cristo em Espírito 
Santo manifestado, operando o ministério de Moisés pela segunda vez, o 
ministério de Elias pela quinta vez e o ministério de Jesus pela segunda 
vez.
 Esse é o véu de carne, essa é a vestimenta que terá o ministério de 
Moisés,	o	ministério	de	Elias	e	o	ministério	de	Jesus	para	este	tempo	final;	
e por isso aí, nessa vestimenta, estará escrito o nome correspondente a essa 
manifestação de Deus para o Último Dia. Cristo estará escrevendo Seu 
Nome, Seu Nome Novo, no Vencedor, que será o Anjo do Senhor Jesus 
Cristo.
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FIQUE COM A PALAVRA - PARTE X
Pág. 55
Para o quê é a Mensagem de um precursor?
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
São José dos Campos, Brasil
Sábado, 7 de fevereiro de 2004
 O reverendo William Branham é precursor da Palavra vindoura, 
da Palavra que será carne no Último Dia. Apocalipse 19 diz que esse 
Cavaleiro tem por nome: O VERBO DE DEUS, a Palavra de Deus. E 
quando o reverendo William Branham falou em diferentes ocasiões da 
Vinda desse Cavaleiro, vejam o que ele disse na página 256 do livro Os 
Selos em espanhol (pela metade dessa página), diz:
 “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”.
 Isso foi o que ele precursou: a Vinda da Palavra, do Verbo; ele disse 
que o Verbo, a Palavra, virá velada, encarnada em um homem.
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