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ESTUDO BÍBLICO #40 – SEXTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2020
TEMA: O MISTÉRIO DO LIVRO DOS SETE SELOS

Dr. William Soto Santiago
Segunda-feira, 10 de maio de 1999

(Terceira atividade)
Minatitlán, Veracruz, México

Escritura base: Apocalipse 5:1-14

LIVRO DOS SELOS
A Brecha - Pág. 69
Rev. William M. Branham
 62. O título de propriedade que se perdeu agora está nas mãos do dono 
original, Deus Todo-Poderoso. Quando Adão perdeu o título da Terra e da Vida 
Eterna, as mãos imundas de Satanás não o puderam tomar, então voltou para seu 
dono original, Deus mesmo. Vamos ver estas coisas em seguida, porque Ele está 
ali sobre o Trono com o título na mão. Isso faz me sentir religioso. O título de 
propriedade da Vida Eterna, o título da Vida Eterna, quando Adão o trocou pela 
sabedoria, o qual desejava mais que a fé, então voltou diretamente para as mãos 
do Dono, Deus Todo-Poderoso. Que coisa tão tremenda!
 63. Agora, o que está acontecendo? O título está nas mãos de Deus, esperando 
ser reclamado por meio da redenção. Ele fez um caminho para a redenção, uma 
maneira de voltar, e algum dia o Redentor o tomará de novo. Agora, vê você 
para onde vamos? Note bem, n’Este que está sobre o Trono. Agora bem, está 
esperando a reclamação pela redenção, sua própria redenção. O que é este Livro 
da Redenção, este título de propriedade? É um título que foi examinado até sua 
origem. É como o exemplo que demos esta manhã da gotinha de tinta. Quando 
a tinta caiu no cloro, voltou até sua origem. E quando o pecado foi confessado e 
caiu no Sangue do Senhor Jesus Cristo, oh, irmão! Lhe é dado um título abstrato 
diretamente ao Criador, e você se torna um filho de Deus. O título de propriedade 
está nas mãos do Todo-Poderoso. Sua redenção significa uma posse legítima e 
completa de tudo o que foi perdido por Adão e Eva. Oh irmão! O que deverá fazer 
isso para um cristão renascido? Sua posse legal ao título de propriedade de Vida 
Eterna; significa que você possui tudo o que Adão e Eva perderam. Irmãos, o que 
disto?

LIVRO DOS SELOS
A Brecha - Pág. 88
Rev. William M. Branham
 134. Notem; agora Ele sai e deixa o Trono como Intercessor, como o Cordeiro 
imolado, para ser um Leão, o Rei, para trazer para o mundo inteiro diante do 
tribunal de juízo, o mundo que o rejeitou. Então nosso parente como Redentor é 
Rei sobre tudo. Por quê? Porque tem a ata do título da redenção em Suas mãos. 



- 2 -

Estou tão contente que o conheço. Então Ele reclama Sua herança, a Igreja, ou 
seja: a Noiva. Então Ele joga ao chão Seu opositor Satanás. Ele joga Satanás 
em um lago de fogo junto com todos os que foram inspirados por Satanás para 
rejeitarem Sua Palavra de redenção. Ele agora é Rei.
 135. Hoje ainda há misericórdia, não vá você rejeitar sua oferta. Os cavaleiros 
sabem exatamente quem é você… Seu opositor, quem lhe deu guerra por dois 
mil anos, agora ainda está dizendo: “Posso fazer com eles como quero, ainda os 
tenho, são meus. Eles trocaram o título lá no princípio”. MAS, Ele é o Redentor 
Semelhante. Ele agora está intercedendo por nós, mas algum dia… O diabo diz: 
“Eu os colocarei no túmulo”. Mas Deus disse à Igreja: “Eu os tirarei, mas primeiro 
tenho que ser Intercessor”.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. I
Pág. 239
Cristo na trajetória da raça humana
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 9 de junho de 2002
Cayey, Porto Rico
 Sob os ministérios de Moisés e Elias estará restaurado todo esse poder que 
perdeu Adão e Eva, porque será restaurado o Título de Propriedade, o Livro 
dos Sete Selos e, consequentemente, o Anjo que sobe do nascimento do sol e 
come esse Livro e se faz carne nele e, consequentemente, é adotado esse Anjo 
e, consequentemente, recebe autoridade e poder sobre todas as nações e sobre 
toda a natureza. E por isso haverá uma manifestação plena do poder de Deus, que 
cumprirá a Visão da Carpa que o reverendo William Branham teve.
 Agora, não se pode falar muito de todas estas coisas que estarão acontecendo 
e de como vão estar acontecendo, para que não seja interrompido todo o Programa 
de Deus que está sob o Sétimo Selo, em Cristo na trajetória da raça humana.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. I
Pág. 394
Palavras de Saudação
(Reunião de Pastores)
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 29 de junho de 2008
(Segunda atividade)
Santiago do Chile, Chile
 Portanto, não nos vai assustar o aperto, mas vai nos alegrar a bênção que vem 
nesse tempo. Foi chamada a Terceira Etapa; e a Terceira Etapa é uma manifestação 
(ou haverá uma manifestação) plena de Deus. A Voz de Deus, que são os Sete 
Trovões, estarão falando consecutivamente e Deus estará atuando; tudo por meio 
da Palavra falada.
 Aí está o mistério: será na Palavra falada. Recordem que Cristo falou sobre ter 
fé como um grão de mostarda (isso está por aí por São Marcos, capítulo 11), e diz: 
“Se disseres a este monte: passa-te daqui para lá, passará, e nada será impossível”. 
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São Marcos e São Mateus também falam dessa fé como um grão de mostarda.
 E agora, isso é “se disseres”, ou seja: não é se Deus diz, mas a pessoa; 
certamente que essa pessoa terá a Palavra de Deus em sua boca para a manifestação 
dessa Terceira Etapa que tem que vir. Por isso lhe será dado a comer o Título de 
Propriedade, o Livro dos Sete Selos, e em seguida tem que falar sua Mensagem 
profética para muitos povos, nações e línguas; e sob esse ministério também 
haverá grandes sinais a nível internacional, maravilhas, milagres. E tudo isso, 
disse o reverendo William Branham que corresponde às Duas Oliveiras: a Moisés 
e a Elias.
 E como podem surgir milagres e maravilhas a nível internacional, se estará 
em um só lugar? Através das telas estarão vendo e ouvindo, portanto, vão ocorrer 
muitas coisas desde um só lugar até outros lugares por meio dessa Palavra falada; 
porque a fé vai crescer ao nível em que poderão obter tudo, os que puderem crer.
 A pessoa recebe por fé as bênçãos de Deus; tudo o que puder crer que Deus 
prometeu, pode receber. A pessoa é a que põe limites à bênção que pode receber 
de Deus. Não coloque limites às bênçãos de Deus: creia de todo coração, para que 
receba sem limitações as bênçãos de Deus.

A OBRA DO SÉTIMO SELO EM TODAS AS DIMENSÕES - Parte I
Pág. 92
Crucificação e morte de Cristo
Dr. William Soto Santiago 
Sexta-feira, 6 de abril de 2012 
Cayey, Porto Rico
 Algum dia a Vinda do Senhor se tornará realidade, a Vinda do Senhor será 
aberta à Igreja do Senhor Jesus Cristo, e isso será no cumprimento da Grande 
Carpa Catedral, aí é que será aberto esse mistério do Sétimo Selo; e aí é onde 
completamente haverá um avivamento muito grande, um despertamento muito 
grande, uma manifestação muito grande da parte de Cristo no meio da Sua Igreja, 
chamada essa etapa a Terceira Etapa.
 Para esse tempo, se não terminou no começo da Visão da Carpa, quando 
aparecer, em algum momento em seguida Cristo terminará Sua Obra de 
Intercessão no Céu como Sumo Sacerdote, sairá do Trono de Intercessão, tomará 
o Título de Propriedade e o abrirá no Céu. Esse Título de Propriedade é o Livro 
selado com sete Selos. Isso é porque Cristo já terá completado Sua Igreja com 
todos os escritos no Céu, no Livro da Vida do Cordeiro; e então fará Sua Obra de 
Reclamação: trará os mortos em Cristo que estão no Paraíso, passará pelo Paraíso 
e os trará, os ressuscitará em corpos eternos e glorificados e jovens, e aos crentes 
que estão vivos os transformará; e então seremos à semelhança física de Cristo, 
com corpos glorificados e eternos, imortais e jovens para toda a eternidade.
 Essas pessoas, assim como os que estão no Paraíso, receberão a Vinda do 
Senhor no Paraíso para vir à Terra e tomar corpos físicos e eternos. Os crentes 
em Cristo; verão Cristo vindo por Sua Igreja, verão os ressuscitados em corpos 
eternos, e os vivos em Cristo serão transformados; e isso será a maior reunião 
que tenha se realizado de crentes em Cristo; porque os das eras passadas virão ao 
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nosso tempo para se reunirem com os crentes em Cristo que serão transformados, 
e quando os virmos seremos transformados.
 Para esse tempo haverá uma manifestação muito grande da presença de Deus 
por meio de Cristo; e os judeus, quando virem isso, dirão: “Este é quem nós 
estamos esperando”. Mas Ele não vem por eles, Ele vem por Sua Iglreja-Noiva, 
para transformá-la e levá-la com Ele à Ceia das Bodas do Cordeiro.

A OBRA DO SÉTIMO SELO EM TODAS AS DIMENSÕES - Parte I
Pág. 34
O Livro que um homem comeu
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 21 de março de 1982 
Maturín, Venezuela
 Podemos ver, então, que o Livro da Redenção, o Título de Propriedade dos 
Céus e da Terra, o Título de Propriedade da Redenção dos Céus e da Terra, é 
entregue a um homem. Quando é entregue esse Título de Propriedade a um homem, 
o que é o que acontece? O Título de Propriedade que uma vez Adão tinha obtido e 
o tinha perdido e tinha retornado ao Céu, novamente o Título de Propriedade vem 
à Terra e outro homem toma; e quando toma; já então você saberá as coisas que 
estão ditas desse homem que fará com esse Título de Propriedade em sua mão.
 Ao tomar esse Título de Propriedade em sua mão e comê-lo e levá-lo ao ventre 
e digeri-lo, automaticamente a bênção de Deus veio à Terra, automaticamente o 
que estava longe se tornou perto; o Céu e a Terra se beijaram, o Céu e a Terra se 
uniram.

Impresso em Porto Rico


