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ESTUDO BÍBLICO #51 – DOMINGO, 29 DE NOVEMBRO DE 2020
TEMA: A BÍBLIA SE TORNANDO REALIDADE DE ERA EM ERA

Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 3 de abril de 1998

Cayey, Porto Rico

Escritura base: Ezequiel 11:17-21

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 15
Revelação, livro de símbolos
Jeffersonville, Ind., 17-6-56
Rev. William M. Branham
 112 - “Então Daniel, fechando o último ele viu um anjo descer, pôs um pé 
na terra e um no mar, um arco íris sobre sua cabeça. Ele levantou suas mãos e 
jurou pelo que vive para sempre e para sempre, que o tempo não será mais, ao fim 
desse tempo que disse… em outras palavras, este tempo dividido em que estamos 
vivendo agora, do tempo da vinda do príncipe até este dia. E disse: ‘Nesse tempo 
o mistério de Deus será consumado…’ Daniel escutou sete trovões que emitiram 
suas vozes. Daniel tomou sua pena e começou a escrever, e o Anjo disse: ‘Não 
escreva’. Amém. Vocês estão preparados? Vamos entrar nisso, só pelos próximos 
cinco minutos. Faça-o? Escute: ‘Não escrevas’. João viu a mesma coisa e já tinha 
sido escrito fora da Bíblia, e tinha sete selos atrás do Livro que nenhum homem 
podia abrir os selos… Eram essas vozes. Aqui está a Bíblia escrita, que é um 
mistério em si mesma, mas a parte atrás da Bíblia, as revelações, e também assim 
disse Daniel, que contém sete vozes que serão emitidas, que nenhum homem pode 
abrir; nenhum homem sabia o que era. Mas a Bíblia disse, e disse a Daniel e 
também a João, que nos últimos dias estas sete vozes seriam conhecidas pela real 
verdadeira Igreja”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 114
Almas encarceradas hoje
Jeffersonville, Ind., 10-11-63
Rev. William M. Branham
 1002 - “A mulher que vive nesta condição mundana, enquanto vive já está 
morta. E se ela rejeitar a misericórdia; pode cruzar a linha de separação; e então 
já não haverá lugar para ela. Então, onde estará com seus olhos pintados e seu 
cabelo cortado? É que ela cruzou a linha e não há maneira de voltar. E tem que 
haver um ministério que lhe pregue. Mas recordem, para esse tempo tudo já terá 
cessado. É uma coisa horrenda! Haverá um ministério que mostrará grandes 
maravilhas, Joel assim o disse. Mas não haverá tempo para a redenção. Tudo 
então é terminado, porque o Cordeiro já terá tomado Seu Livro e a redenção terá 
cessado. Jesus pregou e foi rejeitado; em seguida prosseguiu para aqueles que 
estavam encarcerados e não podiam se arrepender; já não havia tempo para a 
salvação. Esse mesmo ministério terá que se repetir! Que tal se isso pudesse ser 
a Terceira Etapa, aos que estão perdidos eternamente? Que tal se assim fosse? 
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Tomara que não seja. Mas se é? Pense-o bem por um momento! Que tal se assim 
é? Deus não permita; eu tenho filhos… Mas sim parece estar muito perto”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 114
Almas encarceradas hoje
Jeffersonville, Ind., 10-11-63
Rev. William M. Branham
 1006 - “A primeira foi a cura dos doentes; a segunda foi a profecia que saiu e 
o conhecimento dos segredos, dos pensamentos, a Palavra mesma manifestada; o 
que é tremendo. Mas recordem; o sétimo é o final. Poderia este ser a última etapa? 
Este seria o final. Poderia ser? Pense-o! Pense em onde está. O sete sempre é o 
final. São três etapas. O ministério de Jesus foi em três etapas. Primeiro foi a cura 
dos doentes… / A Segunda foi a condenação das organizações e o profetizar do 
que tinham feito; o que era e o que estava por vir. Assim fez, não é verdade? Mas 
Sua Terceira Etapa foi quando pregou aos perdidos que não podiam ser salvos 
jamais. / Em seguida vemos Sodoma e Gomorra; Jesus mencionou ambos os 
exemplos quando disse: ‘antes da vinda do Filho do Homem será como nos dias 
de Noé; será como nos dias de Sodoma’. Ele se referiu a Noé! Teve três etapas. A 
Terceira foi aos perdidos depois que a porta foi fechada”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 83
O Mensageiro do tempo final
Mesa, Arizona, 16-1-63
Rev. William M. Branham
 705 - “Sempre foi uma luta para o mensageiro, de separar o velho do novo. 
Sempre foi essa luta, para - para o mensageiro que vem que separe o velho do 
novo; mesmo que a Mensagem sempre deva ser escritural. Cada um predisse do 
que tem que vir; por exemplo, tomemos Jesus, quão difícil foi para Ele, vir e 
mudar a Mensagem da Lei à Graça”.

FIQUE COM A PALAVRA - Parte IV
Pág. 67-69
Saúdação os pastores de Porto Rico
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 14 de abril de 2001
Via Telefone a Cayey, Porto Rico
 Mas dessa Terceira Etapa que será manifestada em toda sua plenitude… e 
serão vistas maravilhas como foram vistas no ministério do reverendo William 
Branham; mas que ninguém poderá imitar essa etapa, porque não saberão como 
funciona, não saberão o mecanismo e todas estas coisas; isto será porque será 
algo privado completamente, para proteger essa etapa, e assim proteger a Igreja 
do Senhor Jesus Cristo, que não se metam imitadores no meio dos escolhidos do 
Último Dia.
 E assim tudo chegará a seu fiel cumprimento. Serão pescados os peixes 
grandes; os peixes grandes, pois, dos hebreus (para essa etapa onde haverá grandes 
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milagres e maravilhas, pois são os hebreus, os cento e quarenta e quatro mil); os 
peixes grandes da Igreja, dos escolhidos, pois são os escolhidos do nosso tempo, 
que são pescados com a revelação do nosso tempo; mas que como ninguém sabe 
como funciona para receber, captar, essa revelação, pois ninguém pode imitar.
 E se sai alguém tentando imitar, nada lhe sairá bem; porque não sabe como 
funciona essa etapa, não conhecem o mistério para obter essa revelação; e 
estarão todos confundidos, e não poderão pôr em harmonia todas as promessas 
divinas, todas as Escrituras; e Deus também não os respaldará. Melhor ficam sob 
condenação, sob o juízo divino, as pessoas que tentem imitar.
 Quem tenta imitar; tenta ir em frente, se adiantar, para dizer: “Bom, isso eu 
já tinha dito, isso eu já sabia, e eu já tinha publicado, o tinha pregado”. E isso é 
tentar se adiantar ao mensageiro, como tentaram se adiantar a Moisés e trataram 
de dizer: “Deus também falou por nós”, como disseram Arão e Miriam; e isso foi 
de problemas para eles, foi de juízo da parte de Deus para eles também.
 Diz o irmão Branham no “Terceiro Êxodo” e também em “Por que clamas? 
Fala!” E em outras mensagens, diz que tentar imitar Moisés era morte.
 E assim é também para nosso tempo, porque para nosso tempo temos a 
promessa do ministério de Moisés se repetindo pela segunda vez, e do ministério 
de Elias pela quinta vez, e o ministério de Jesus pela terceira vez ou por terceira 
ocasião.
 Assim que não há por que tentar imitar algo que Deus prometeu. O melhor 
sempre é deixar que seja Deus quem faça o que Ele prometeu, e o faça por meio 
da pessoa que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo, o qual Ele tem que 
enviar para por meio dele cumprir esse Programa; e seja de beneficio para todo o 
povo, para todos os ministros, para todos os colaboradores que Deus terá braço a 
braço com esse mensageiro.
 Ou seja: que não vale a pena tentar imitar ou tentar roubar o lugar que 
corresponde ao mensageiro que Deus prometeu para nosso tempo.
 O mais favorável é estar braço a braço com esse mensageiro, trabalhando na 
Obra de Cristo neste tempo final; e assim seremos contados como colaboradores 
maravilhosos, que Deus colocou ao lado do Seu Anjo Mensageiro correspondente 
a este tempo final; assim como serão reconhecidos os que trabalharam braço a 
braço com o mensageiro de cada era, serão reconhecidos como os maravilhosos 
colaboradores que Deus colocou ao lado de cada anjo mensageiro, e estarão 
junto a esse anjo mensageiro em todas as funções do glorioso Reino Milenial que 
Deus encomendará a cada anjo mensageiro. E assim também será para o Anjo 
Mensageiro de Jesus Cristo, da Era da Pedra Angular, e para os que estiveram 
braço a braço com esse Anjo Mensageiro.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 111 
Fé perfeita
Jeffersonville, Ind., 25-8-63
Rev. William M. Branham
 975 - “Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que toda 
espada de dois fios: e que alcança até partir a alma e até o espírito, e as juntas e 
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a medula, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Pense! Assim 
é a Palavra de Deus: Discerne as intenções do coração. A Palavra encarnada! 
Aleluia! A Palavra atuando em carne humana por meio de sinais físicos, materiais 
e escriturais, tudo perfeito para trazer para vocês uma fé perfeita para um rapto 
perfeito”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 69
A maneira de um verdadeiro profeta
Jeffersonville, Ind., 13-5-62
Rev. William M. Branham
 597 - “E como Elias foi para abaixo 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 porção dupla. 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 regresso com Cristo nós viremos para trás com as duas: ressurreição 
física, e nós já temos ressurreição espiritual; nós então temos uma dupla porção”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 107
Cristo é o mistério de Deus revelado
Jeffersonville, Ind., 29-7-63
Rev. William M. Branham
 931 - “O novo nascimento é uma revelação na qual Deus revela à pessoa este 
grande mistério. Esse é o novo nascimento. Agora, como será quando se reunir 
todo o grupo de uma vez, onde a revelação será perfeitamente em harmonia, e 
Deus expresso por meio da Sua Palavra nas mesmas ações e atos como quando fez 
a Palavra manifesta? Oh, se a Igreja unicamente conhecesse sua posição! Assim 
será algum dia, então acontecerá o rapto, ou seja: quando ela reconheça o que é”.

A OBRA DO SÉTIMO SELO EM TODAS AS DIMENSÕES - Parte I
Pág. 63
José diante do povo para preservação de vida
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 12 de março de 2017 
Austin, Texas, Estados Unidos
 Quando eles apareçam, se revelará a seus irmãos, ou seja: a Israel. Enquanto 
isso haverá um tempo de espera, e haverá um tempo muito importante para Efraim, 
que é tipo e figura da Igreja do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, temos 
que aproveitar bem esse lapso de tempo que resta, diríamos, como uma brecha. O 
que temos que fazer no Programa Divino temos que fazê-lo já!
 Depois, o resto, corresponde aos judeus. O que temos que fazer aqui na Terra; 
porque depois também vamos à Ceia das Bodas do Cordeiro, à Casa do nosso Pai 
celestial para a Ceia das Bodas do Cordeiro.
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