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ESTUDO BÍBLICO #46
SEXTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2020

TEMA: QUEM TRAZ O TESTEMUNHO VERDAEIRO
Dr. William Soto Santiago

Terça-feira, 18 de maio de 1999
(Segunda atividade)

Pocitos, Candelaria, Campeche, México

Escritura base: São João 8:12-18

LIVRO DE CITAÇÕES – Pág. 45
Era da Igreja de Filadélfia
Jeffersonville, Ind., 10-12-60
Rev. William M. Branham
 389 - “Jesus disse: ‘Quando este evangelho for pregado (este 
evangelho for pregado) a todo mundo, para meu testemunho, então 
virá o fim’. Bom, então, se isso era do que estava falando, espalhando 
literatura, enviando missionários com leitura, escritos e aritmética, e 
repartindo tratados e fazendo as pessoas saudarem de mão e crerem 
que há um Deus, se isso for tudo o que é; então já aconteceu muito 
em Sua vinda. Vê? De modo que ensina que o evangelho… Paulo 
disse: ‘O Evangelho não veio em Palavra somente, mas em poder e 
manifestações do Espírito Santo’. Em seguida quando Jesus disse: 
‘Ide por todo mundo e pregai o Evangelho’, Ele disse: ‘Ide por 
todo mundo e demonstrem!’ Oh, me agrada isso. ‘Demonstrem o 
poder do Evangelho’. Tomando a Palavra, o que diz, e ensinando as 
pessoas o que diz, e fazer manifesto a eles”.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 343
Rev. William M. Branham
 79. Notem bem no que acontece: houve um grande terremoto sobre 
a terra, o sol ficou negro e a lua também não dava sua luz, e as estrelas 
estremeceram e caíram. Tudo isto aconteceu no tempo da abertura 
deste Sexto Selo, imediatamente depois do anúncio dos mártires pela 
Palavra de Deus e o testemunho que eles tinham. Então vocês veem 
que estamos perto dessa hora agora mesmo; poderia ser em qualquer 
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momento porque a Noiva está a ponto de empreender seu voo. 
Recordem: quando estas coisas acontecem, a Noiva não estará sobre 
a Terra. A Noiva já se foi; não terá que passar por estas coisas. Este é 
um tempo de tribulação e de purificação da igreja. À igreja é dado que 
passe por esse tempo. Não é para a Noiva. Ele tomou Sua Amada para 
que isso não lhe toque. Ela já é redimida. É de Sua própria eleição, 
como quando qualquer homem escolhe sua noiva.

FIQUE COM A PALAVRA - Parte XIII - Pág. 34
OS SEGREDOS QUE DEUS GUARDOU
PARA O TEMPO DO FIM
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 9 de setembro de 2001
Bogotá, D.C., Colômbia
 Quando João o apóstolo em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 
ao 10, prostrou-se para adorar o Anjo que lhe mostrava estas coisas, 
o Anjo disse que não o fizesse, que adorasse a Deus, disse que ele 
era servo com seus irmãos os profetas.
 Assim também em Apocalipse 22, versículo 6 ao 10, João quis 
novamente adorar aos pés do Anjo de Jesus Cristo, e o Anjo disse 
que não o fizesse, que adorasse a Deus.
 Por que não recebeu adoração este Anjo quando João quis lhe 
oferecer? Porque este Anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Este Anjo é 
o profeta mensageiro do Senhor Jesus Cristo, enviado à Sua Igreja no 
Último Dia para dar testemunho de todas estas coisas que em breve 
devem acontecer, e assim revelar os secretos que Deus guardou para 
o tempo do fim, os segredos ou mistérios que João quis conhecer e 
escrever, e os segredos que o profeta Daniel quis conhecer.
 Agora, o segredo da Era da Pedra Angular, vejam vocês, não 
estava revelado, mas já foi revelado este segredo que Deus guardou 
para ser revelado no tempo do fim.
 E agora, estamos vivendo no mistério revelado da Era da Pedra 
Angular, onde está se cumprindo o propósito divino correspondente 
ao Último Dia na Igreja do Senhor Jesus Cristo; é aí onde Ele coloca 
Seu Anjo, e é aí onde Cristo coloca Seus escolhidos do Último dia; e 
essa é a Era de Ouro da Igreja de Jesus Cristo, essa é a Era de Ouro, 
a etapa de ouro do Templo espiritual de Cristo.
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LIVRO DOS SELOS
Perguntas e Respostas - Pág. 407- 408
Rev. William M. Branham
 135. Então houve uma ressurreição, e apareceram os justos e os 
injustos, e ambos foram julgados por Cristo e a Noiva. Ele veio à 
Terra com “seus Santos, milhares” (Judas 14). Correto? Essa é Sua 
Noiva.
 136. Então o juízo foi preparado, os livros foram abertos 
(LIVROS), e outro livro foi aberto, o qual é o Livro da Vida. Ele 
ali separou as ovelhas dos cabritos. Correto? Isso não tem nada que 
ver com a Noiva, porque ela está ali de pé, ao lado do Rei; o Rei e 
a Rainha juntos. Ele veio com Seus Santos, e milhões de milhões 
o serviam — Sua Esposa. Então se preparou o juízo, e ali foi a 
separação das ovelhas dos cabritos. Recordam a mensagem da outra 
noite quando lhes citei A meditação de um vaqueiro? Isso foi para 
que entendessem melhor.
 137. A igreja, as pessoas nas denominações que são genuínos 
cristãos e receberam a Mensagem… E eles nunca o verão; nunca 
lhes será pregado. E aqueles que se encontram em uma congregação 
mesclada, onde é pregada a Mensagem, passará despercebido. Assim 
acontecerá com todo aquele cujo nome não foi escrito no Livro da 
Vida do Cordeiro. Mas eles serão gente boa, e serão ressuscitados, 
e serão julgados pelos mesmos que lhes pregaram. Como disse 
Paulo: “Não sabem que os Santos julgarão ao mundo?” Eles ouvirão 
a pregação. Pregarão a eles os mesmos que deram o testemunho 
da mensagem, para que saiam disso. Oxalá isto dê a explicação à 
pergunta.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. I
Pág. 314-315
Palavras de saudação
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 9 de dezembro de 2006
Monterrey, N.L., México - Transmissão via Telefônica
 Entre as coisas que estarão acontecendo neste tempo, foi 
prometido que surgirá uma mensagem e, consequentemente, com 
essa Mensagem se cumprirá a promessa da pregação do Evangelho 
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do Reino, onde Cristo diz em São Mateus, capítulo 24, versículo 14:
 “E será pregado este evangelho do reino em todo mundo, por 
testemunho a todas as nações; e então virá o fim”.
 Portanto, o Evangelho do Reino que Cristo e João Batista 
pregaram no meio do povo hebreu, e que foi rejeitado pelo povo 
hebreu, voltará a ser pregado no meio do povo de Deus, da Igreja de 
Jesus Cristo primeiro, e depois no meio do povo hebreu; e será uma 
mensagem para testemunho para todos os gentios; e em seguida virá 
o fim.
 Portanto, surgirá neste tempo final essa Mensagem do Evangelho 
do Reino, onde estará revelando que estamos no tempo final, no 
tempo onde o Reino de Deus vai ser restaurado na Terra no meio 
do povo hebreu, para desde aí governar sobre todas as nações, o 
qual será a restauração do Reino de David e Trono do David, ao 
qual Cristo é o herdeiro e, consequentemente, Ele estará fazendo 
a reclamação desse Reino e desse Trono, para desde esse Reino e 
desde esse Trono governar sobre o povo hebreu e sobre todas as 
nações.

LIVRO DAS ERAS
A Visão de Patmos - Pág. 53
Rev. William M. Branham
 56. Sua Voz era como o ruído de multidões falando. O que é isto? 
É o juízo. Porque estas são as vozes das multidões de testemunhas, os 
quais por meio do Espírito Santo em todas as eras deram testemunho 
de Cristo e pregaram Seu Evangelho. Será a voz de cada homem 
pronunciando juízo contra o pecador que não fez caso ao aviso. As 
vozes dos sete mensageiros se ouvirão com potência e claridade. 
Aqueles pregadores fiéis os quais pregaram o poder salvador de 
Jesus, o batismo no Nome de Jesus, o batismo e o poder do Espírito 
Santo, aqueles que apreciaram e se mantiveram mais com a Palavra 
que com suas próprias vidas, todos eles foram a voz de Jesus Cristo 
por meio do Espírito Santo através das eras. João 17:20:
 Mas não rogo somente por estes, mas também pelos que crerão 
em mim pela palavra deles.
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FIQUE COM A PALAVRA - Parte II
Pág. 62-63
A Voz do Céu ao final do século
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 26 de maio de 1985
Cayey, Porto Rico
 Essa Mensagem profética de Moisés e Elias estará no Anjo 
Mensageiro do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho destas 
coisas em todas as Igrejas; porque nele estará o ministério de 
Moisés e Elias, estará o ministério dos Anjos administradores, 
administradores da Palavra de Deus, da Voz do Céu para os dias 
finais.
 E todos teremos o privilégio e a bênção de ouvir a Voz do Céu em 
tudo o que se estará falando nestes dias finais. E você e eu teremos 
que estar bem alertas, teremos que ter nosso coração aberto a essa 
Voz do Céu que estará proclamando a Grande Voz de Trombeta, a 
Mensagem Final nesta Terra.
 Todos nós seremos provados neste tempo; porque não é o 
mesmo dizer: “Eu creio”, que crer no coração e de todo coração, e 
não se afastar nem à direita nem à esquerda do que creu por nada 
no mundo. Todos teremos que ser provados para saber se cremos ou 
não cremos na Voz do Céu.
 Virão muitas vozes para falar, para tentar de tirar essa Voz, essa 
Mensagem do Céu, do ouvido e do coração e da mente dos filhos de 
Deus.
 (…) Fora dessa promessa você não encontrará que venha 
outro homem, outro profeta depois do quarto Elias; porque depois 
do quarto Elias vem o quinto Elias com o ministério do segundo 
Moisés.
 Assim no meio do quarto Elias e o quinto Elias e segundo 
Moisés, não há outro mensageiro, não há outro profeta, não há outro 
que diga que a Voz de Deus está nele para falar ao povo.
 Depois do quarto Elias, que veio com a Voz de Deus para a sétima 
era da Igreja gentia, para a Era da Laodiceia, depois dele, o próximo 
será o último profeta: que virá com o ministério das Duas Oliveiras, 
dos Dois Castiçais, o ministério dos Anjos administradores: Moisés e 
Elias. Virá esse profeta final com a manifestação do Filho do Homem.
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LIVRO DAS ERAS
A Era de Éfeso - Pág. 102-103
Rev. William M. Branham
 101. Alguns têm a ideia de que aquelas duas árvores no horto 
eram iguais às demais que Deus tinha posto ali. Estudantes; tenham 
cuidado, saibam que isto não é certo. Quando João Batista clamou 
que o machado estava posto à raiz de todas as árvores, ele não estava 
simplesmente falando de árvores naturais, mas de fundamentos 
espirituais. Agora, em 1ª João 5:11, diz:
 E o testemunho é este: Que Deus nos deu vida eterna; e esta 
vida está em seu Filho.
 Jesus disse em João 5:40:
 E não quereis vir a mim para tenhais vida.
 Assim que o testemunho, a Palavra de Deus, diz claramente que 
Vida, a Vida Eterna, está no Filho. Não está em nenhuma outra parte.
 Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus, 
não tem a vida.
1ª João 5:12
 102. Agora, sendo que o testemunho não pode mudar (tirado de, 
ou agregado a), então o testemunho fica de que a Vida está no Filho. 
Sendo que isto é a verdade, a Árvore da Vida no Horto tem que ser 
Jesus.

A OBRA DO SÉTIMO SELO 
EM TODAS AS DIMENSÕES - Parte II - Pág. 29
Tidos por dignos diante de Deus
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 1 de março de 1987 
Cayey, Porto Rico
 A quem iremos? A quem iremos; se somente no Anjo Mensageiro 
do Senhor Jesus Cristo com a Grande Voz de Trombeta, com a 
Mensagem Final de Jesus Cristo, é onde unicamente há Palavra de 
vida eterna para ser transformado e ser raptado obtendo a fé para o 
rapto?
 Onde vai encontrar a fé para o rapto e para a transformação? 
Onde? Só nos Trovões apocalípticos, que são a Grande Voz de 
Trombeta, a Mensagem do Anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso 
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Ele diz: “Eu envio o meu Anjo”. Não diz: “Eu envio a muitos para 
que os preparem. Eu envio a muitos para que lhes deem testemunho 
destas coisas”. NÃO. “Eu envio meu Anjo para dar testemunho 
destas coisas”.
 Por isso também diz em Apocalipse 1:3: “Bem-aventurado o que 
lê e os que ouvem as palavras desta profecia”, que é a Mensagem 
do Anjo do Senhor. Somente nas palavras desta profecia do Anjo do 
Senhor Jesus Cristo é que está a maior bem-aventurança do fim do 
século.

FIQUE COM A PALAVRA - Parte XI- Pág. 53
A única Voz de Deus
(Reunião de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2002
Cali, Colômbia
 Agora, podemos ver que estando nós no tempo mais glorioso de 
todos os tempos, temos que nos manter escutando a única Voz de 
Deus, para o qual Deus nos permitiu conhecer qual é a única Voz de 
Deus: é a Voz do Anjo do Senhor, de Jesus Cristo nosso Salvador, o 
qual esteve falando de era em era por meio do mensageiro de cada 
era. E para este tempo final, diz:
 “Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para testificar estas coisas nas 
Igrejas”.
 Essa Mensagem dando testemunho destas coisas é a única Voz 
de Deus; porque é a Voz de Jesus Cristo em Espírito Santo falando à 
Sua Igreja no Último Dia através do Seu Anjo Mensageiro, revelando 
todas estas coisas que em breve devem acontecer, neste tempo final.
 Portanto, mantenhamos em nossa alma e em nossas congregações, 
e no coração de cada crente, a única Voz de Deus; para que 
assim, escutando a única Voz de Deus, todos sejamos preparados, 
amadureçamos para sermos transformados e levados com Cristo á 
Ceia das Bodas do Cordeiro.
 O benefício é para todos nós, portanto: “Se ouvir hoje Sua 
Voz (a única Voz de Deus) não endureça seu coração”, como fez 
o povo hebreu lá no deserto, e como fez através das eras quando 
o mensageiro partiu: deixaram de escutar a única Voz de Deus, e 
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escutaram suas próprias vozes, e se denominacionalizaram; e aí 
morreu cada era; essa foi a forma em que morreu cada era.
 Agora, as sete eras já terminaram, já morreram, morreram seus 
mensageiros, e essas eras também morreram espiritualmente; mas 
há uma era que está viva: a Era da Pedra Angular, porque tem a 
única Voz de Deus, a Voz de Cristo, o Anjo do Pacto, o Espírito 
Santo nos falando todas estas coisas que devem acontecer logo.
 E Ele continuará falando e nós escutando; e assim nos manteremos 
vivos espiritualmente, e se manterá viva nossa congregação, e se 
manterá viva nossa era na qual Deus nos colocou.
 A ÚNICA VOZ DE DEUS: essa é uma Voz viva, a qual está 
assinalada para o Último Dia como a Grande Voz de Trombeta. É 
a Voz de Trombeta, a Voz de Arcanjo, é a Voz de Cristo, o Anjo do 
Pacto, no Último Dia, nos falando todas estas coisas que em breve 
devem acontecer, neste tempo final.
 Assim é como chegaremos à nossa transformação: escutando a 
única Voz de Deus; a qual é uma Voz viva que nos fala e nos revela 
todas estas coisas que em breve devem acontecer.
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