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ESTUDO BÍBLICO #27 – DOMINGO, 6 DE SETEMBRO DE 2020
TEMA: A TÚNICA DE JOSÉ

Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 2 de janeiro de 1998

Cayey, Porto Rico

Escritura base Gênese 37:1-5

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 69
A maneira de um verdadeiro profeta
Jeffersonville, Ind., 5-13-62
Rev. William M. Branham
 597 - “E como Elias foi para baixo ao Jordão um dia e o golpeou (com Eliseu), 
e se afastou para trás e ele cruzou ao outro lado; ele veio de regresso com uma 
dupla porção. E quando nós golpearmos o Jordão (com Cristo), nós temos uma 
porção, mas quando nós regressarmos viremos com duas porções. Nós temos vida 
eterna, ressurreição do pecado agora em retidão com o Espírito Santo, e então no 
retorno com Cristo nós viemos para trás com as duas: ressurreição física, e nós já 
temos ressurreição espiritual; nós então temos uma dupla porção”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 82
Senhores, é este o tempo?
Jeffersonville, Ind., 12-30-62
Rev. William M. Branham
 698 - “Este anjo traz o seguinte anúncio (e um anjo quer dizer mensageiro), 
e desce do céu vestido em um Pilar de Luz… Nuvem, com o arco íris sobre sua 
cabeça; e um arco íris é um pacto. Era Cristo com um pé na terra e um no mar, e 
jurou que o tempo não seria mais”.

EXTRATOS DO LIVRO DE ROMANOS 8:22-23
Pág. 95
O arco íris, sinal do Pacto de Deus
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 10 de julho de 1998
Lima, Peru
 E agora, e onde está se cumprindo a Idade da Pedra Angular? Pois no território 
latino-americano e caribenho.
 Sobre o território latino-americano e caribenho estão as sete cores do arco íris 
em um círculo completo, manifestados na Idade da Pedra Angular.
	 E	por	isso	é	que	Cristo	chama	e	junta	Seus	escolhidos	neste	tempo	final	sob	as	
sete cores do arco íris na Idade da Pedra Angular; e por isso é que temos a promessa 
de que, se permanecermos vivos até que os mortos em Cristo ressuscitem, nós 
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seremos transformados, ainda estando vivos.
 E isso é algo que não ocorreu nas sete idades da Igreja gentia. Por quê? Porque 
eles somente tinham uma cor do arco íris; e dessa cor, somente meio círculo, que 
é um arco. Mas agora, na Era da Pedra Angular, temos o arco íris completo; não 
meio círculo, mas o círculo completo, na Era da Pedra Angular.
 E a Era da Pedra Angular está se cumprindo na América Latina e no Caribe; 
portanto a América Latina e o Caribe também têm a oportunidade para entrar sob 
o Pacto Divino, para entrar no glorioso Reino Milenial de nosso amado Senhor 
Jesus Cristo, sem ver morte a América Latina e o Caribe. E quando digo “sem ver 
morte a América Latina e o Caribe”, isto é, sem ser destruída a América Latina e 
o Caribe.

A OBRA DO SÉTIMO SELO EM TODAS AS DIMENSÕES - Parte II
Pág. 66
O Anjo com o incensário de ouro 
(Reunião de Pastores) 
Dr. William Soto Santiago 
Sábado, 3 de outubro de 2009 
Goiânia, Brasil
 E agora, o mistério da Vinda do Senhor à Terra com o Livrinho aberto em 
Sua mão em Apocalipse, capítulo 10, é o mistério da Segunda Vinda do Senhor 
para realizar a Obra de Reclamação na Terra. Traz o Livrinho aberto em Sua mão, 
clama como quando um leão ruge e sete trovões emitem suas vozes. Esse Anjo 
Forte é o Anjo do Pacto e, consequentemente, vem com o Pacto; por isso vem com 
um arco íris ao redor da Sua cabeça, e vem com o Pacto completo, Pacto eterno, e 
o Título de Propriedade em Sua mão, e esse Título aberto.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. II
Pág. 380-381
A revelação contida nos Sete Trovões que João escutou
e foi proibido escrever
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 7 de abril de 2013
Cayey, Porto Rico
 Lá foi o exemplo. Diz: “O que vocês viram manifestado em parte, verão 
manifestado em toda sua plenitude quando vier o aperto”. Portanto, virá um aperto 
também; como aconteceu no tempo dos apóstolos lá em Israel, e como aconteceu 
no tempo do apóstolo Paulo entre os gentios; houve um aperto muito grande e 
perseguição muito grande naqueles tempos, e voltará um aperto e perseguição 
grande	neste	tempo	final.
 Mas haverá uma visão, a Visão da Carpa, que vai se cumprir no Dia Último, 
neste tempo; e vamos estar escutando Cristo, o Anjo Forte, que vem por Sua 
Igreja em Apocalipse, capítulo 10; do qual o reverendo William Branham, no 
Livro “Os Selos” disse, página 57 desta versão em espanhol:
 “16. Este livro selado com sete selos é revelado no tempo dos sete trovões de 
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Apocalipse 10. Demos leitura ali também para ter um melhor entendimento antes 
de entrar mais profundamente. Agora, isto já é o tempo do fim porque diz assim:
 ‘E vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco celeste 
sobre sua cabeça…’
 17. Agora, se você notar bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque até no 
Antigo Testamento Ele foi chamado o Anjo do Pacto; e Ele agora vem diretamente 
aos judeus porque a igreja chegou a seu fim. Bem; agora continuando…”
 Ou seja: que quem vem aos judeus é este Anjo Forte que desce do Céu; mas 
vejam, mas por quanto a Igreja do Senhor Jesus Cristo está sob o Novo Pacto, tem 
que vir primeiro à Sua Igreja. Vamos vê-lo; diz:
 “… Bem, agora continuando:
 ‘… e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo’.
 18. Recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é 
um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A Igreja está a ponto de 
ser raptada, Ele vem por Sua Igreja”.
 Ou seja: que quem vai receber Israel, vem primeiro pela Igreja do Senhor 
Jesus Cristo; portanto, vai ser visto primeiro no meio da Igreja do Senhor Jesus 
Cristo: nessa Terceira Etapa vai ter uma manifestação muito grande, que vai 
impactar e estremecer o mundo inteiro.

LIVRO DAS ERAS
A Revelação de Jesus Cristo - Pág. 34-35
Rev. William M. Branham
 125. Agora, voltando para a história de José encontrando-se com seus irmãos, 
você recordará que nem todos os irmãos vieram. José sabia isso e insistiu para 
que todos os irmãos aparecessem diante dele, ou ele não podia se fazer conhecer 
diante	deles.	Por	fim	trouxeram	o	que	 tinha	faltado,	Benjamim.	Foi	o	pequeno	
Benjamim, o irmão de sangue puro, que fez arder sua alma. E quando nosso José, 
Jesus, vier ao povo que guardou os mandamentos de Deus, os quais regressaram à 
Palestina,	Sua	alma	arderá.	O	pequeno	Benjamim	tipificava	os	144.000	israelitas	
de toda a Terra, que voltaram para a Palestina para sua redenção. Eles estarão ali 
preparados para o receber, Quem conhecendo acertadamente é Vida Eterna. Eles 
dirão: “Este é nosso Deus a Quem esperamos”. Então verão o que transpassaram. E 
eles lhe perguntarão: “De onde vêm estas feridas tão terríveis? Como aconteceu?”. 
E chorarão e se lamentarão cada família por si, todos por si na angústia da sua 
tristeza.
 126. Agora, onde estará a Noiva gentia enquanto Jesus está se revelando a 
seus	 irmãos?	Recordem	 que	 a	 noiva	 de	 José,	 junto	 com	 os	 dois	 filhos,	 estava	
no palácio, porque José tinha ordenado: “Façam sair todos da minha presença”. 
Assim que a noiva gentia estava segura no palácio de José. Aonde irá a Noiva 
gentia no rapto? Ao Palácio. A Noiva será tirada da Terra. Ela será levantada 
antes da grande tribulação para encontrar seu Senhor no ar. Por três anos e meio, 
enquanto a ira de Deus é derramada sobre a Terra, ela estará na grande Ceia das 
Bodas do Cordeiro. Então Ele voltará, deixando Sua Noiva na “Casa do Seu Pai”, 
para se revelar aos seus irmãos. Neste tempo, o pacto do anticristo que os judeus 
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fizeram	com	Roma,	 será	quebrado.	Então	Roma	e	 seus	 aliados	mandarão	 suas	
tropas para destruir todos os judeus quem temem a Deus e que se mantêm com 
a Palavra. Mas ao chegar à cidade para destruí-la, aparecerá nos céus o sinal da 
Vinda do Filho do Homem com Seus Exércitos poderosos, para destruir a aqueles 
que estiveram destruindo a Terra. Com o inimigo derrotado, Jesus vem e se 
apresenta	aos	144.000.	Tendo	visto	Suas	obras	poderosas	de	salvação,	chegaram	a	
conhecer Seu poder. Mas também vendo Suas feridas e sabendo que eles o tinham 
rejeitado até esse mesmo momento, causa-lhes pranto na agonia do terror e temor, 
assim	como	fizeram	seus	irmãos	quando	vieram	diante	de	José:	se	atemorizaram,	
pensando que ele lhes daria morte. Mas como disse José: “Não vos pese de 
haver-me vendido para cá. Está bem. Deus estava em tudo isto. Ele o fez para 
preservação da vida”. Assim mesmo Jesus falará palavras de paz e amor.

Impresso em Porto Rico


