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ESTUDO BÍBLICO #21 – DOMINGO, 16 DE AGOSTO DE 2020
TEMA: ONDE ESTÁ HOJE O ANJO QUE REVELOU

A JOÃO O APOCALIPSE?
Dr. William Soto Santiago

Quinta-feira, 13 de maio de 1999
(Segunda atividade)

Las Choapas, Veracruz, México

Escritura base Apocalipse 22:16

O PODER MAGNÉTICO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 27 de novembro de 1977
Cayey, Porto Rico
 Bom, já estamos terminando, ou seja: estamos chegando a uma pausa; eu 
não sei se esta pausa seja longa, já que se as passagens estão preparadas para esta 
próxima semana, sairei de férias.
 Agora, vocês recordem que até as férias que tenho que tirar, que tentei de 
tirar por tantos anos, se Deus quiser usar minhas férias ou essas férias para fazer 
algo, vocês sabem que eu não me oporia; mas se Ele não quer fazer nada estarei 
em breve de regresso aqui. Se Ele quer fazer algo, depois que terminar tudo, nos 
veremos novamente.
Vocês sabem que de uma forma ou outra eu vou regressar, isso vocês não sabem; 
e então, se eu voltar de outra maneira, da outra forma que vocês já sabem; então 
vocês vão ser transformados, porque não virei sozinho, viremos todos os da outra 
dimensão.

LIVRO DOS SELOS
A Brecha - Pág. 80
Rev. William M. Branham
 102. João estava chorando. O que ia acontecer agora? O ancião disse: “João, 
não chore, porque aqui vem o Leão. Ele é quem prevaleceu”. Mas quando João 
olhou, ele viu o Cordeiro ensanguentado que tinha sido imolado. Qualquer um 
que foi morto está cheio de sangue, como quando lhe cortam o pescoço ou outra 
coisa, e então está cheio de sangue. Aqui vinha este Cordeiro imolado, e para que 
se apresentou? Para fazer Sua reclamação sobre a redenção. Amém! Oh, irmão, 
você não tem o desejo de afastar-se só a um canto e chorar por um momento? 
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Aqui vinha um Cordeiro ainda sangrando. Ali estava João e todos os patriarcas, 
mas não havia ninguém que podia fazer a Obra. Então saiu o Cordeiro e Seus dias 
de intercessão tinham cessado; os dias de mediação; então é quando este Anjo 
aparecerá. Espere até que cheguemos aos selos mesmos, e Ele dirá: “O tempo 
não será mais”. Então entra na meia hora de silêncio; e notem bem as coisas que 
acontecerão durante essa meia hora do Sétimo Selo, primeiro Deus.

A OBRA DO SÉTIMO SELO EM TODAS AS DIMENSÕES
Parte II
Pág. 62
O Anjo com o Selo do Deus vivo 
(Reunião de Ministros) 
Dr. William Soto Santiago 
Sábado, 25 de dezembro de 2004 
Cayey, Porto Rico
 Muito obrigado pela sua amável atenção, amáveis amigos e irmãos presentes, 
e que Cristo continue abençoando a todos, e usando a todos grandemente.
 Vamos deixar por aqui o reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar. 
Um momentinho, Miguel, no que… [o irmão William recolhe seus livros]. Se 
quando estivermos transformados tivéssemos que estar assim com livros, eu creio 
que somente recolhendo os livros ou trazendo os livros já conheceriam que seria 
eu o que estaria com vocês, mesmo que estiver em um corpo novo.
 Mas já ao verem isto assim, já saberiam que não é Miguel, porque Miguel não 
faz assim, mas que saberiam que seria eu.
 Mas não se preocupem; vocês também vão estar transformados, e não 
necessitarão ver nenhum sinal, porque já nos conheceremos; no corpo novo nos 
conheceremos tal e como seremos lá.
 Bom, que Deus continue abençoando a todos, e conosco nosso amigo e irmão, 
o reverendo Miguel Bermúdez Marín.

A OBRA DO SÉTIMO SELO EM TODAS AS DIMENSÕES
Parte I
Pág. 31
Aquilo que João escutou 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 23 de dezembro de 1979 
Cayey, Porto Rico
 Na Casa do Pai celestial é adotado esse mensageiro para administrar essa 
dispensação. Corresponde a ele realizar todos os negócios da Casa de Deus 
para essa dispensação; e tudo o que ele faz nessa dispensação, Deus diz: “Está 
bem feito!” Porque depois que Deus adotou um mensageiro dispensacional, 
Deus não se arrependerá; porque antes de Deus adotá-lo, Deus o faz passar por 
todas as provas necessárias para poder entregar em suas mãos os negócios dessa 
dispensação, e ele então deve ser a pessoa responsável por essa dispensação.
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 Ele terá então sobre seus ombros todo esse trabalho dispensacional. Sua 
Mensagem será a Mensagem que governará essa dispensação, será a Mensagem 
que reinará nessa dispensação. E ele então é assinalado como aquele que se senta 
nessa dispensação como instrumento de Deus para fazer tudo aquilo que Deus 
tiver para fazer nessa dispensação; e Deus não fará nada a não ser que seja através 
desse mensageiro dispensacional. Não importa que esteja vivo ou esteja morto.

A OBRA DO SÉTIMO SELO EM TODAS AS DIMENSÕES
Parte I
Pág. 38
A maior bem-aventurança 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 9 de outubro de 1983
Valência, Venezuela
 Se eu tivesse que partir, se tivesse que dormir ou morrer (como dizem algumas 
pessoas), iria tranquilo se Deus me disser que deixará o nosso irmão Bermúdez na 
Terra para ajudar todos vocês aqui e em toda a América Latina. Assim se algum 
dos dois tivesse que ir, eu diria ao Senhor: “Eu quero ir e que ele fique com os 
irmãos levando em frente a Obra”.
 Bom, possivelmente vocês, pois, pensarão: “Bom… Irmão William, pois não 
quer trabalhar mais”. Olhe, aqui somente há os deste tempo. Lá no Paraíso estão 
os das sete eras completas; assim lá há muitíssimo trabalho também.
 Assim que o que eu estiver sem trabalhar, isso não é certo; onde quer que eu 
vá, aí Deus me terá trabalho para realizar; e o mesmo que prego a vocês, pregaria 
a eles lá. Assim não há nenhum problema: a Mensagem então se estenderia para 
outro mundo, para outra dimensão, onde desejaram (no tempo em que viveram), 
desejaram ouvir, ler e ver estas coisas que nós vemos e ouvimos e lemos.
 Nós somos bem-aventurados, temos a maior bem-aventurança, e estaríamos 
dispostos a compartilhá-la com os Santos das eras do passado.
 Eu estaria disposto a viajar até lá no momento que Deus quiser me levar lá. 
Assim como viajo a outras nações, viajaria lá tranquilo, sabendo que é que Ele me 
tem muito trabalho lá também. Ali encontraria ministros também; como encontrei 
aqui, encontrarei lá, os quais receberão a Palavra; e cada mensageiro de cada era 
a receberá para compartilhá-la com seu grupo.
 Assim que não há nenhum problema quanto a isso. Seguramente me 
convidarão a seu grupo para que lhes pregue a Mensagem. E quem sabe se poderão 
se reunir todas as eras de uma vez, para ter uma atividade de todos juntos. Bom, 
essa seria talvez a última, porque depois disso, seguramente, pois todos viríamos 
para cá, para estar de novo com vocês.
 Bom, haverá uma reunião grande algum dia, de todos juntos, como todos 
desejamos.
 Bom, “A MAIOR BEM-AVENTURANÇA”; assim como nós a temos 
prometida, eles também a tem prometida.
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A OBRA DO SÉTIMO SELO EM TODAS AS DIMENSÕES - Parte I
Pág. 40-41
O mistério do Reino de Deus 
Dr. William Soto Santiago 
Sexta-feira, 4 de janeiro de 1985 
Maturín, Venezuela
 Sabemos que neste tempo são colocados os escolhidos nesse lugar do 
Templo do Senhor. É o lugar mais sublime, o lugar mais importante, o lugar que 
Deus sempre vigiou; e é também o lugar onde quem entrar e comer desse Maná 
escondido tem a promessa de não ver morte, a não ser que tenha sido assinalado 
por Deus para partir e em seguida regressar na ressurreição, para ser testemunha 
da ressurreição; porque isso é bom: que alguns dos que estão aqui vão ao Paraíso, 
estejam um tempo lá, e depois retornem na ressurreição. Se ninguém quer ir, eu 
gostaria de ir; e depois, quando regressar, eu creio que vão me conhecer de novo 
e vão, ou seja: que sou eu pelo que vou lhes pregar.
 E eu não me preocupo em ter que ir, quando tiver que ir, se Deus me chamar, 
sabem por quê? Porque aqui temos o nosso irmão Bermúdez, que conhece muito 
bem esses mistérios do Reino de Deus, e pode continuar com vocês, e não vão ter 
nenhum problema.
 Eu disse assim para ele, e ele me diz: “Não, melhor vou eu, e você fica”. 
Assim até nisso… até nisso brigamos ele e eu; porque ele quer, então, pois, ir; mas 
eu creio que a esposa e os filhos não desejariam isso. Assim vamos esperar que 
se Deus tiver que levar algum de nós dois, que me leve e que ele fique com vocês 
aqui lutando e trabalhando, e então me verão de novo quando regressar com todos 
os Santos que estão lá.
 Assim que quem que se for nestes dias não vai estar muito tempo lá; por 
isso é que a pessoa não tem que se preocupar: vai estar muito pouco tempo lá, e 
lá… Se eu prego aqui e prego a vocês todas estas coisas, e lhes falo do livro de 
Apocalipse, do que você crê que eu vou pregar lá? Não é que eu vou buscar que… 
Não é que eu vou buscar pregar, mas que seguramente cada vez que vai um dos 
deste tempo, pois vai ali e em seguida o recebem e lhe dão a oportunidade de falar 
se for ministro, de pregar das coisas que correspondem a este tempo, para eles 
saberem como estão as coisas aqui e saberem quanto tempo lhes resta lá.
 Bom, assim que continuaria pregando; não se preocupem quanto a isso. E 
creio que estaria muito bem lá. Mas sabendo as promessas que há aqui, eu não 
ficaria lá; eu buscaria a forma de sair com todos os que estão lá para vir visitá-los 
aqui.

A OBRA DO SÉTIMO SELO EM TODAS AS DIMENSÕES - Parte I
Pág. 72
O amanhecer glorioso da ressurreição 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 4 de abril de 1999 
Cayey, Porto Rico 
 Antes de uma adoção, o Filho que vai ser adotado tem que ter trabalhado nos 
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Negócios do seu Pai, o qual o vai adotar.
 Ou seja: que uma pessoa não pode vir em um momento e dizer: “Eu quero 
ser adotado. Eu creio. Quero ser adotado”. E isso é tudo. Não, tem que ter crido 
primeiro, e ter trabalhado na Obra daquele que o vai adotar.
 Assim foi com Jesus antes de ser adotado no Monte da Transfiguração: 
trabalhou na Obra do Seu Pai três anos, realizando esse ministério, e em seguida 
foi adotado; e depois de ser adotado, então coroou Seu ministério com Seu 
Sacrifício na Cruz do Calvário. Ele não podia realizar essa Obra de Redenção sem 
ser adotado, e não podia ser adotado sem realizar o trabalho pré-adoção.
 E agora nos encontramos na etapa de pré-adoção, trabalhando na Obra 
de Cristo, que vai adotar todos nós. Nessa Obra de pré-adoção é que eu estou 
trabalhando por muitíssimos anos. E vocês também. Estamos na Era da Adoção, 
que é a Era da Pedra Angular; e na Dispensação da Adoção, que é a Dispensação 
do Reino; e no Último Dia, que é o sétimo milênio, que é o milênio onde serão 
adotados todos os filhos e filhas de Deus; porque a ressurreição dos mortos em 
Cristo em corpos eternos, prometida para o Último Dia, que é o sétimo milênio, e 
nossa transformação, é a adoção para todos nós.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. II
Pág. 35
Cristo no inferno e depois no Seio de Abraão
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 3 de abril de 2010
Cayey, Porto Rico
 Veem como foi quando Cristo morreu? E foi primeiro onde estavam as almas 
encarceradas, depois desceu ao inferno mesmo, e depois subiu e foi ao Paraíso, 
onde estavam Abraão, Isaque, Jacó e todas estas pessoas crentes em Deus da 
antiguidade. Por isso é tão importante entender o que aconteceu lá, porque no 
nosso tempo e para nosso tempo… Na mensagem “Almas em prisão”, de onde li 
que haverá um ministério que fará grandes maravilhas, aí nos fala que o inferno 
vai estar sobre a Terra; porque vai se abrir o inferno, a quinta dimensão, e vai estar 
sobre a Terra.
 Portanto, não terá que ir lá abaixo, vai estar aqui aberto na Terra já (essa 
dimensão) e, consequentemente, assim como o Senhor visitou essas pessoas que 
estavam em espírito, que já não podiam ser salvas, haverá uma visita.
 E vejam, bateu a porta, abriram a porta, e entrou. Isso… Ele saberá como 
abrir a porta, Ele saberá como abrir a porta no meio desse povo, e vai entrar. E o 
veremos, ao Senhor operando nessa Terceira Etapa, que será para o mundo, para a 
Igreja, o cristianismo, e para a Noiva. E também vai cobrir os judeus: Ao cobrir o 
mundo, vai cobrir os judeus. Assim que o verão nesse recorrido operando, o Anjo 
do Pacto, no Último Dia, neste tempo final. E então recordemos que já estava 
profetizado que seria nessa forma e, consequentemente, vai ser nessa forma.
 Recordem que Ele tem as chaves do inferno e da morte; portanto, poderá 
entrar e sair quando Ele quiser.
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 Quando estava abaixo, e desceu lá, bateu e pôde entrar. E por quanto o 
inferno, a quinta dimensão, vai estar aberta e vai estar sobre a Terra, poderá entrar 
também.
 Assim que é importante, porque é paralelo em tudo. O que é preciso, é o quê? 
Saber a localização.
 E como vai fazer para manifestar-se lá? Pois não podia ir no corpo, o corpo 
não pode entrar lá. A essa quinta dimensão, tinha que ir no corpo espiritual, porque 
era no mundo dos espíritos. Mas ao se abrir quinta dimensão aqui na Terra; vão 
estar em corpos físicos os que já não terão oportunidade de salvação, porque o 
Cordeiro já terá saído do Trono de Intercessão.
 Portanto, o cumprimento da Visão da Carpa cumprirá isso também: a Terceira 
Etapa. Isso será o Espírito Santo operando no Último Dia, operando os ministérios 
de Moisés e Elias por meio de carne humana. Tão simples assim.
 Assim será que a Terceira Etapa será para a Igreja-Noiva, as virgens 
insensatas (ou a Igreja, o cristianismo; e o cristianismo inclui as virgens prudentes 
e as virgens insensatas: as que tinham azeite e as que não tinham azeite), e o 
mundo, que já não terá oportunidade de salvação, mas verão o que está prometido 
para este tempo final.
 Já vemos por que a ressurreição dos Santos, dos Santos do Antigo Testamento, 
dependia da chegada de Jesus, do Jesus Cristo, do Anjo do Pacto em corpo 
angelical ao Paraíso.

FIQUE COM A PALAVRA - Parte XII
Pág. 25
O Anjo de Jesus
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 30 de outubro de 1988
São Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, Guatemala
 “Eu Jesus enviei meu Anjo para dar testemunho destas coisas nas Igrejas”1.
 Por isso João, dois mil anos atrás, pôde ver este Anjo nas visões apocalípticas 
que durante dois anos esteve vivendo, tendo; e em seguida se prostrou diante 
desse Anjo para adorar aos seus pés, mas lhe disse: “Olhe que não o faças. Eu sou 
servo contigo e com seus irmãos — adora a Deus —, os que têm o testemunho de 
Jesus, seus irmãos; assim adora a Deus” 2.
 João viu este Anjo, este espírito ministrador, este espírito teofânico, lhe 
mostrando essas visões apocalípticas; por isso João o pôde ver, e pôde ver cada um 
de vocês também em seus corpos teofânicos que cada um de vocês tem; por isso 
ele pôde ver todo o Programa Divino representado naquelas visões apocalípticas.
 Assim podemos ver a forma em que João viu o Anjo do Senhor Jesus Cristo; 
e também assim o viram os profetas do Antigo Testamento e os profetas também 
do Novo Testamento, e os apóstolos e os sete anjos das sete eras da Igreja gentia.
 E quem mais o viu foi o sétimo anjo mensageiro da sétima era da Igreja 
gentia. Até o viu naquela visita dos sete anjos naquela nuvem que foi fotografada 

1  Apocalipse 22:16
2  Apocalipse 19:10, 22:9
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lá no Arizona.
 Quando o sétimo anjo da igreja de Laodiceia subiu a essa constelação, se 
encontrou com que havia, por todos (incluindo ele), oito anjos. E disse que um 
deles era o mais importante, o qual estava olhando para o Leste, e o qual era o 
mais chamativo para ele. E disse: “Este é quem tem o Sétimo Selo: a Segunda 
Vinda do Filho do Homem com Seus Anjos! Este é quem tem o Sétimo Selo, pelo 
qual houve silencio no Céu por quase meia hora! Este é quem tem esse mistério 
do Sétimo Selo”.
	 É	o	Anjo	do	Senhor	Jesus	Cristo	enviado	no	tempo	final,	é	o	Anjo	para	todas	
as Igrejas, é o Anjo para todos os seres humanos, é o Anjo para os gentios e 
também para os hebreus, é o Anjo com o Selo do Deus vivo selando todos os 
escolhidos antes que chegue a destruição dos gentios.
 E por isso Jesus diz: “Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas 
coisas nas Iglesias”.
 Ele é o Anjo que traz a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para 
manifestar aos Seus servos as coisas que breve devem acontecer, e as declarou as 
enviando por meio (de quem?) do Seu Anjo 3.
	 A	revelação	de	Jesus	Cristo,	da	Sua	Segunda	Vinda	no	tempo	final,	somente	
pode ser conhecida por meio do Seu Anjo; porque para isso o Senhor Jesus Cristo 
o	enviou	neste	tempo	final:	para	dar	testemunho	destas	coisas	nas	Igrejas.
 “O ANJO DE JESUS”. Para você, para mim, para todas as Igrejas, para 
todos os seres humanos.
 A Mensagem que eu lhes trago, não é minha, mas de quem me enviou. A 
Mensagem que eu trago para vocês, a recebi desse Anjo ou Espírito teofânico 
que o Senhor Jesus Cristo enviou com essa Mensagem para vocês; e me entregou 
através do Seu Anjo, Seu Anjo Mensageiro e corpo teofânico ou Espírito teofânico 
que me deu; e me enviou para ministrar a vocês a Mensagem da Grande Voz de 
Trombeta. 
 Não a recebi de mim mesmo, mas desse Espírito teofânico ou Anjo do Senhor, 
que	neste	tempo	final	me	foi	enviado	para	ministrar	esta	Mensagem	da	Grande	
Voz de Trombeta e dar testemunho destas coisas a todas as Igrejas.
 Não sou eu, mas o Anjo ou Espírito teofânico que Ele me enviou para que eu 
O deixe ministrar a Mensagem através de mim.
 Cada um de vocês também tem um anjo, tem seu anjo, seu corpo teofânico. 
E quando é uma Mensagem desse Anjo, desse corpo teofânico, desse espírito 
ministrador, esses anjos ou espíritos teofânicos que pertencem aos escolhidos 
a recebem. E em seguida se manifestam esses espíritos teofânicos nas pessoas 
que lhes correspondem. E essas pessoas em seguida entendem essa Mensagem, 
porque é o corpo teofânico de cada pessoa operando em sua mente e em seu 
coração. E isso é a revelação do Céu para cada um dos escolhidos.
 E quem recebeu e creu com todo seu coração, não te revelou isso carne nem 
sangue, mas meu Pai que está no Céu, na forma que Ele tem estabelecido para 
trazer Sua revelação.
 “Eu, Jesus, enviei meu o anjo, para vos testificar estas coisas nas Igrejas”. O 

3  Apocalipsis 1:1
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ANJO DE JESUS dando testemunho destas coisas nas Igrejas, em todas as nações 
e a todos os seres humanos. Isso é e para isso é o Anjo de Jesus em nosso tempo.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 471
Rev. William M. Branham
 [161]. Então me elevou e me colocou em um lugar muito elevado, onde havia 
uma reunião, e parecia uma carpa ou uma espécie de catedral. Eu olhei, e assim 
de um lado parecia que havia uma caixinha, um lugar pequeno. E essa Luz que 
vocês	veem	sobre	a	fotografia,	estava	falando	com	alguém	mais	acima	de	onde	
eu estava. Foi voando de onde eu estava, e foi posar sobre a carpa, e disse: “Te 
encontrarei ali. Isto será a Terceira Etapa, e não dirás a ninguém”.
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