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ESTUDO BÍBLICO #35
DOMINGO, 4 DE OUTUBRO DE 2020

TEMA: CARA A CARA VENDO E OUVINDO DEUS
Dr. William Soto Santiago

Domingo, 11 de janeiro de 1998
Cayey, Porto Rico

Escritura base: 1 Coríntios 13:8-13

FIQUE COM A PALAVRA - Parte VI
Pág. 30
Os valentes do Sétimo Selo
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 9 de maio de 1998
(Quarta atividade)
Villahermosa, Tabasco, México
 E para o Último Dia estará usando Seu Anjo Mensageiro 
na Era da Pedra Angular e Dispensação do Reino, e estará 
manifestado em Seu Anjo Mensageiro, estará manifestado 
em carne humana em Seu Anjo Mensageiro; e estaremos 
vendo o Anjo do Senhor cara a cara, mas velado em carne 
humana em Seu Anjo Mensageiro.
	 Isso	 é	 para	 o	 tempo	 final	 estar	 vendo	 cara	 a	 cara:	
estar vendo quem esteve através da história bíblica se 
manifestando de era em era e através das diferentes 
dispensações, e se manifestando por meio de carne humana 
nos diferentes profetas mensageiros que Ele enviou; e em 
Jesus se manifestou em toda Sua plenitude.
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LIVRO DOS SELOS
O Primeiro Selo - Pág. 146
Rev. William Marrion Branham
 192. Primeiro foi o anticristo, o espírito; em seguida 
foi o falso profeta; depois, quando o diabo for lançado, 
se	encarnará	nele.	São	 três	etapas:	primeiro	é	um	diabo,	
ou	seja:	o	espírito	do	diabo,	em	seguida	é	o	falso	profeta:	
mestre de doutrina falsa; em seguida será o diabo mesmo 
encarnado. Vê você? E ao mesmo tempo em que o diabo 
cai do Céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo 
sobe e vem encarnado em um homem. Oh, irmão, que 
tempo tão maravilhoso!

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 59
Um Sinal verdadeiro que é passado despercebido
Jeffersonville, Ind., 12-11-61
Rev. William Marrion Branham
 519 - “Em Malaquias o capítulo 4 e também em 
Apocalipse, o capítulo 3, nos diz que estará aqui nos dias 
últimos, esse mesmo que parará na brecha pelas pessoas com 
um rebanho pequeno que Deus lhe dará. Ele virá nos dias 
últimos, Deus disse. Ele será um sinal a esta nação gentia, 
que seu tempo já não é. E lembrem-se, quando ele aparece 
em cena, o tempo está à mão. Oremos que Deus o mande. 
O tempo está à mão. Tão pronto como seu ministério foi 
acabado, o Messias se apresentou Ele mesmo. Em seguida 
que esta grande pessoa que virá nos últimos dias acabará 
seu ministério, o Messias se apresentará Ele mesmo”.
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LIVRO DOS SELOS
O Segundo Selo - Pág. 175
Rev. William Marrion Branham
 105.	Ele	disse:	“Ouvireis	de	guerras	e	rumores	de	guerras	
e demais coisas, mas tudo isto ainda não é. E voltarão e os 
levarão diante do Concílio e demais coisas”. Isso ainda 
não aconteceu. Mas quando chegou a responder suas 
perguntas	quanto	ao	fim	do	mundo:	“Quando	serão	todas	
estas	coisas?	Quando	será	que	não	haverá	uma	pedra	sobre	
outra?	Qual	será	o	sinal?	Quando	virá	o	fim	do	mundo?”.	
Perguntaram três coisas. E quando Ele chegou a responder 
estas	perguntas	do	fim	do	mundo,	disse:	“Quando	virem	
a	 figueira	 reverdecer,	 então	 saberão	 que	 o	 tempo	 está	 à	
porta, e em verdade vos digo que esta geração não passará 
até que tudo seja cumprido”.
 106. Agora, ao incrédulo, sem a interpretação correta, 
lhe	 encanta	 falar	 disso.	 Ele	 disse:	 “Esta	 geração”.	 Não	
foi a geração à qual estava falando, mas a geração que 
veria	o	reverdecimento	da	figueira.	Agora	quero	fazer	uma	
pergunta. Vejamos esta coisa cara a cara. Israel agora é 
uma nação pela primeira vez em dois mil e quinhentos 
anos. A bandeira mais antiga de todo o mundo se encontra 
sobre Jerusalém hoje mesmo. Israel está em sua própria 
pátria. Houve uma vez aqui um irmão que queria ir como 
missionário	aos	judeus.	Disse-lhe:	“Talvez	algum	dia”.
 107. As pessoas têm muitas ideias, mas não senhor. 
Israel será convertida como uma nação inteira, não como 
indivíduos. Uma nação nascerá em um dia. Isso é Israel. 
Todo Israel será salvo. Recordem isso porque assim disse 
Paulo	(Romanos	11:26).
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LIVRO DAS ERAS
A Era da Tiatira - Pág. 266
Rev. William Marrion Branham
 98. Se em alguma ocasião alguma pessoa teve necessidade 
de uma promessa de uma terra onde não houvesse noite, 
foram as pessoas da Era do Obscurantismo. E por isso é que 
o Espírito está prometendo a Estrela da Manhã. Ele lhes 
está	dizendo	que	a	Estrela	Maior,	Jesus,	Quem	mora	em	
uma Luz a qual nenhum homem pode se chegar, no reino 
futuro os iluminará por meio da Sua presença pessoal. Ele 
já	não	estará	utilizando	as	estrelas	(mensageiros)	para	dar	
Luz na escuridão. Será Jesus mesmo falando com eles cara 
a cara, enquanto Ele compartilha Seu Reino com eles.
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