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ESTUDO BÍBLICO #49 - DOMINGO, 22 DE NOVEMBRO DE 2020
TEMA: O TEMPO DE REDENÇÃO PARA ISRAEL

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 8 de fevereiro de 1998 - Cayey, Porto Rico

Escritura base: Romanos 8:14-23

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. III - Pág. 363-364
Nasceu o Rei (Introdução)
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 23 de dezembro de 2016 - Cayey, Porto Rico
 Na Visão da Carpa, em seu cumprimento, vamos ver o cumprimento do Sétimo 
Selo e o cumprimento das Duas Oliveiras para o povo hebreu, os quais amamos de 
todo coração.
 Porque o povo hebreu, os judeus, vão receber a maior bênção que tenham 
recebido em tempo algum: vão receber a bênção do Rei dos judeus, do Filho de 
Davi, para sentar-se no Trono do Davi e reinar no Reino do Davi por mil anos, e 
trazer a paz a Israel e a todas as nações que se unirão a esse Reino do Filho do Davi, 
o qual será um Reino judeu.
 E de Jerusalém, que será a capital desse Reino do Filho de Davi, o qual é 
herdeiro ao Reino e Trono de Davi, daí reinará sobre Israel e sobre todas as nações. 
Aí é onde Israel recebe a paz permanente, porque recebe o Reino de Deus, o qual é 
estabelecido nesta Terra. Assim que os judeus têm uma grande bênção no Programa 
Divino.
	 E	 neste	 tempo	 final,	 na	 cristalização	 ou	materialização	 ou	 cumprimento	 da	
Festa das Trombetas de Levítico, capítulo 23, versículo 24 e 25, surge o chamado 
aos judeus, aos judeus ou hebreus de todas as tribos de Israel, surge o chamado 
para	 colocá-los	 a	 salvação	 neste	 tempo	 final;	 porque	 será	 no	 tempo	 para	 Deus	
julgar	a	todas	as	nações;	mas	Israel	terá	a	bênção	que	entrará	no	Reino	de	Deus	e,	
consequentemente, entrará no Reino de Davi, ao Reino do Filho de Davi, que se 
sentará no Trono de Davi e reinará e trará a paz a Israel e a todas as nações. Tão 
simples assim.
 Portanto, os judeus verão a Vinda do Rei de Israel, do Rei dos judeus, primeiro 
em meio dos escolhidos dentre os gentios, e depois o verão no meio deles, porque 
dirão: “Este é quem nós estamos esperando. por que com os gentios?”
 Esse mistério vai ser esclarecido quando se cumprir a Visão da Carpa. Aí é 
onde todos estes mistérios serão abertos, e concluirá a Dispensação da Graça, e será 
introduzida a Dispensação do Reino para os judeus.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. I - Pág. 387
A Mensagem para todas as nações (Reunião de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 27 de junho de 2008
São Paulo, Brasil
 Vejam vocês, essa Sétima Trombeta são as Duas Oliveiras com a Mensagem 
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Final de Deus, soando a Trombeta, a Mensagem de Deus. Isso é no cumprimento da 
Festa das Trombetas de Levítico, capítulo 23, versículo 24, e isso corresponde ao 
ano	novo	no	meio	dos	judeus;	ou	seja:	que	nos	fala	de	algo	novo,	um	ano	novo.
	 Mas	 essa	 Festa	 das	 Trombetas	 contém	 esse	 mistério;	 e	 quando	 se	 tornar	
realidade	tudo	isso,	estaremos	na	Festa	das	Trombetas	desfrutando	do	som	dessa	
Trombeta,	a	Voz	de	Cristo	falando	à	Sua	Igreja	e	ao	povo	hebreu.
 Recordem que o reverendo William Branham queria pregar sobre as Trombetas, 
das	taças	e	das	pragas,	mas	ele	queria	fazê-lo	em	uma	Carpa,	uma	Grande	Carpa	
que	ele	viu;	unam	isso	à	Visão	da	Carpa,	está	ligado	ao	cumprimento	da	Visão	da	
Carpa.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 129
Festa das Trombetas
Jeffersonville, Ind., 19-7-64
Rev. William M. Branham
 1152 - “Ele disse, em… ‘La Grande Trombeta soaria’. A Grande Trombeta! 
Não	Trombetas	agora,	a	festa	das	Trombetas;	há	dois	deles,	Moisés	e	Elias,	para	
chamar a Trombeta. Mas, sob ‘a Grande Trombeta’, a Vinda do Senhor, para 
anunciar o regresso de José, veem? Para que todas as nações se congreguem em 
Jerusalém. Amém. A pessoa encontra isso no livro de Isaías. Acabo de dar a vocês 
faz	um	momento,	um	desses	capítulos	que	lemos;	isso	está	em	Isaías	18:1	e	3.	E	em	
Isaías 27:12 e 13, é onde Ele soa essa ‘Trombeta’, e todas as nações reconhecerão 
Israel em sua terra, a Deus com ela. Em seguida a Noiva deverá estar com o Noivo, 
e	 o	Noivo	 com	a	Noiva;	 e	 em	 seguida	 o	 grande	Milênio,	 depois	 de	 que	 todo	 o	
mundo é destruído por meio do poder atômico. E haverá ‘um céu novo e uma terra 
nova’, que viverá para sempre”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 130
Cisternas rompidas
Jeffersonville, Ind., 26-7-64
Rev. William M. Branham
	 1164	-“Recordem	que	‘os	que	estão	vivos	e	ficarem;	não	impedirão	os	que	estão	
dormindo;	porque	a	Trombeta	de	Deus,	essa	última	Trombeta…’	A	sexta	acaba	de	
tocar.	E	essa	última	Trombeta,	como	o	último	Selo,	será	a	Vinda	do	Senhor.	‘Tocará,	
e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Só descansando até esse tempo”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 128
Festa das Trombetas
Jeffersonville, Ind., 19-7-64
Rev. William M. Branham
	 1143	-“Sob	a	Sétima	Trombeta,	é	para	Israel	o	mesmo	que	o	Sétimo	Selo	foi	
para a Igreja. Encontramos sob o Sétimo Selo, que quando estas almas que estavam 
ali sob o altar, que receberam vestimentas… Deu-lhes vestimentas, não porque as 
ganharam, porque eles estavam na dispensação em que Deus com graça estava 
tratando	ainda	com	os	gentios,	não	com	os	judeus.	/	Quão	perfeitos	são	a	Sétima	
Trombeta	e	o	Sétimo	Selo,	juntos	perfeitamente,	a	perseguição	dos	judeus.	Notem	
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em	Apocalipse	o	capítulo	9	e	o	versículo	13	(agora,	notem	muito	bem),	sob	a	Sexta	
Trombeta.	Apocalipse	9:13,	sob	a	Sexta	Trombeta,	notem,	havia	200.000	cavaleiros	
que	tinham	estado	atados	no	rio	Eufrates,	que	foram	desatados	sob	a	Sexta	Trombeta.	
Agora,	não	há	200.000	cavaleiros	no	mundo;	mas	havia	200.000	cavaleiros.	Notem	
nisso. Quero que o anotem, para que o possam ler. Esses não eram cavalos naturais. 
Respiravam	fogo,	e	 tinham	couraças	de	 jaspe,	 e	 tinham	caudas.	E	o	extremo	da	
cauda	parecia	uma	serpente,	tinha	a	cabeça	de	uma	cobra	no	extremo	dela,	picando.	
Veem? Eram cavalos espirituais, diabos espirituais, cavalos de guerra, que tinham 
estado	atados	no	Eufrates	todos	estes	anos,	diabos	sobrenaturais”.
	 “O	que	é?	O	velho	Império	Romano	sendo	revivido;	a	perseguição	dos	judeus.	
/	 Vocês	 recordam	 sob	 o	 Sexto	 Selo,	 como	 cada	 um	 dos	 mártires,	 de	 acordo	 à	
Palavra de Deus, receberam vestimentas. / Agora, ele desatou contra, estes 200.000 
demônios	espirituais,	sob	esse	Sexto	Selo,	começando	em	Roma,	Alemanha–Hitler.	
E notem na Bíblia, onde eles receberam, nunca… Eles receberam poder como os 
reis,	mas	não	tinham	coroa.	Um	ditador	não	é	um	rei	coroado;	só	recebe	poder	como	
um rei”.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 472
Rev. William M. Branham
 165. No	domingo	passado,	faz	uma	semana	hoje,	quando	estava	pregando	sobre:	
“Sede humildes, sede humildes, recordem que Deus atua em coisas pequenas”, na 
verdade	não	percebia	o	que	estava	falando,	mas	agora	o	vejo	bem.	Será	de	uma	
maneira tão humilde. As pessoas pensariam que uma coisa tão tremenda seria 
revelada lá no Vaticano, mas o melhor, vem como veio João Batista, vem como o 
nascimento	do	nosso	Senhor,	lá	em	um	estábulo!	GLORIA	A	DEUS!	A	hora	está	à	
mão! Aqui estamos! Oh irmão!

LIVRO DAS ERAS
A Era de	Pérgamo	-	Pág.	188
Rev. William M. Branham
 62.	Agora,	nos	mantenhamos	firmes	como	Josué	e	Calebe.	Nossa	terra	prometida	
está	aparecendo	até	como	a	deles.	Agora,	Josué	significa	‘Jeová–Salvador’,	e	ele	
representa	o	 líder	da	última	era	que	virá	à	 Igreja	como	veio	Paulo	como	o	 líder	
original.	Calebe	representa	aqueles	que	permaneceram	fiéis	com	Josué.	Recorde,	
Deus tinha posto Israel inicialmente como uma virgem junto com Sua Palavra, 
mas	 eles	 desejavam	 algo	 diferente,	 assim	 como	 também	 a	 igreja	 do	 último	 dia.	
Note	como	é	que	Deus	não	moveu	Israel	ou	não	o	deixou	entrar	na	terra	prometida	
até	 que	 fosse	 em	Seu	 próprio	 tempo	 designado.	Agora,	 o	 povo	 teria	 podido	 ter	
pressionado sobre Josué, o líder, dizendo: “A terra é nossa, avancemos a tomá-la. 
Josué, você está acabado, talvez perdeu sua comissão, não tem o poder que tinha 
antes.	Antes	ouvia	de	Deus	e	conhecia	a	vontade	de	Deus	e	atuava	eficazmente.	
Algo	anda	mal	contigo”.	Mas	Josué	era	um	profeta	enviado	por	Deus	e	ele	conhecia	
as promessas de Deus e nelas esperava. Ele esperava até obter uma decisão clara 
e	definitiva	de	Deus.	E	quando	chegou	o	tempo	para	se	mover,	Deus	colocou	nas	
mãos	de	 Josué	 a	direção	 completa,	 porque	 ele	ficou	 com	a	Palavra.	Deus	podia	
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confiar	em	Josué,	mas	não	nos	demais.	Assim	se	repetirá	neste	último	dia.	O	mesmo	
problema,	as	mesmas	exigências.

LIVRO DAS ERAS
A Era de Filadélfia - Pág. 354
Rev. William M. Branham
 128. “E escreverei sobre ele meu nome novo”. Meu Nome novo. Quando 
TUDO	se	tornar	novo,	então	Ele	também	terá	um	Nome	novo;	e	esse	Nome	também	
será	o	nome	da	Noiva.	O	que	 aquele	Nome	é;	 ninguém	 se	 atreve	 a	 conjecturar.	
Teria que ser uma revelação do Espírito dada tão conclusivamente que ninguém se 
atreveria	a	negá-la.	Mas	sem	dúvida,	Ele	deixará	aquela	revelação	para	o	dia	em	que	
Ele	deseja	mostrar	o	Nome.	É	suficiente	conhecer	que	este	Nome	será	ainda	mais	
maravilhoso do que nós jamais poderíamos imaginar.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 448
Rev. William M. Branham
 48. Então o oitavo capítulo somente revela a cena do Sétimo Selo, e além da 
cena	não	há	outra	coisa	revelada;	e	isto	não	tem	nada	que	ver	com	o	capítulo	7.	A	
revelação do Sétimo Selo é completamente sem palavras, e se tivesse o tempo (quero 
ver	alguns	exemplos)	poderia	mostrar	como	é	que	de	lá,	de	Gênese,	este	Sétimo	
Selo vem sendo anunciado. Estes Selos apareceram desde o princípio. Lembram 
como vimos as coisas esta manhã? E agora notem bem como apresentamos isto, e 
acharemos que ao chegar ao Sétimo Selo ali termina.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 466
Rev. William M. Branham
 143.	Mas	tão	certo	como	eu	estou	em	pé	aqui	na	plataforma	esta	noite,	tive	a	
revelação que o revelou, e é em uma maneira tripla. E agora com a ajuda de Deus 
quero	falar	de	uma	parte	disso.	Então	vocês…	Primeiro	vejamos	isto.	Aqui	está	a	
revelação para dar começo, porque quero dizer o que é. O que aconteceu é: Aqueles 
Sete	Trovões	que	ele	escutou	e	que	foi	proibido	escrever,	esse	é	o	mistério	atrás	
desses Sete Trovões consecutivos que saíram.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 168
Nas asas de uma pomba branca
Shreveport, A., 28-11-65
Rev. William M. Branham
	 1496	-	“Por	que	eu,	sendo	um	homem	velho,	e	tendo	sofrido	toda	minha	vida,	
por que Ele me curou agora? Creio que cavalgarei este caminho outra vez, tenho 
que	trazer	uma	Mensagem!	E	digo	a	meu	Pai	esta	noite	(como	Júnior	viu	em	um	
sonho outra noite das asas desta pomba se movendo nestas janelas aqui): Senhor, 
Teu	servo	se	reporta	para	serviço.	Amém;	estou	pronto!”.
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