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etapas (Lutero, Wesley, Pentecoste); exatamente. Veem? Não cabe dúvida. Não pode 
se interromper a natureza.
138 Agora vejam; a cada três anos depois que uma Mensagem foi enviada de Deus, 
eles se organizam. Isto leva vinte anos e não há nenhuma organização; não o fará. 
Veem? Agora a casca tem que se separar, dando ao Trigo oportunidade de permanecer 
diante do Filho para que amadureça; a Mensagem regressando novamente à Igreja, 
formando o Corpo de Jesus Cristo como o Original e primeiro que foi enterrado. 
Agora, para ver a – a Vida Eterna.
139 A Vida; certamente, o – o caule aqui atrás transportou a Vida; seguramente que 
sim. Mas vejam, quando chegou a ser o caule e tinha terminado, a organização, a 
Vida passou diretamente a Wesley; saiu imediatamente, entrando. E uma vez, cada um 
deles… Um, a folha grande não se parece com o grão. Mas quando chega o pequeno 
pólen, igual a… com a – a casca… ou no caule, o pólen do pendão se parece muito ao 
grão. Mas quando vai chegando a essa casca, já quase está ali.
140 Não disse Jesus: “Nos últimos dias” (Mateus 24:24) que “os dois seriam tão 
parecidos que enganariam aos próprios gens, predestinados, aos Escolhidos, se fosse 
possível?” Seria tão parecido ao genuíno, veem? Assim seria, nos últimos dias. Então, 
vejam, agora é o tempo do trigo; está chegando o tempo da colheita. Esta não é a era 
de Lutero, esta não é a era pentecostal, esta é a era da Noiva.
141 Como Moisés chamou uma nação para sair de uma nação, Cristo hoje está 
chamando uma Igreja para sair de uma igreja (veem vocês?); o mesmo, em tipo, 
levando-os à gloriosa Eterna Terra Prometida.
142 Agora, ao rejeitar essa Pessoa que está fazendo o chamamento, Cristo, não importa 
que você seja pentecostal, metodista, luterano, o que você for; você tem que… Esta 
era! Nada contra eles, em absoluto, mas nesta era agora você tem que aceitar (como 
fizeram eles nessa era) à Pessoa de Cristo que é a Palavra!
 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
 E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós,…
 … o mesmo ontem… hoje, e pelos séculos.
 Hebreus 13:8. Vejam, vocês têm que aceitar essa Pessoa da Vida Eterna!
143 Agora, a Vida que Lutero tinha era justificação. Wesley tinha santificação 
acrescentado a isso. Em Pentecoste voltou a restauração dos dons, acrescentando-se a 
isso. Mas agora está se completando no corpo, o veem? As três etapas disso, e dali… 
Agora, quando vier a ressurreição, a Vida que viveu naqueles luteranos que depois 
saiu, a Vida que viveu nos metodistas depois saiu, a Vida que esteve nos pentecostais, 
será toda raptada da terra no Corpo da Noiva para ser levada diante de Jesus Cristo. 
Glória a Deus! Oh, é emocionante! É a Verdade!
144 Viramos a esquina! Estamos olhando para o Céu, esperando a vinda da Coroa da 
Pirâmide, como diríamos; Seu regresso! A Igreja deve ser ressuscitada breve, e nós 
devemos nos preparar.

Impresso em Porto Rico

- 1 -

ESTUDO BÍBLICO #54 - SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020
TEMA: LANÇA TUA FOICE E CEIFA,
PORQUE A SEARA ESTÁ MADURA

Dr. William Soto Santiago
Sábado, 26 de junho de 1999

(Segunda atividade)
Cartagena, Bolívar, Colômbia

Escritura base: Apocalipse 14:14-20
LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 64
A Palavra falada é a Semente original
Jeffersonville, Ind., 3-18-62
Rev. William M. Branham
 562 - “Moureh, moureh - a chuva, chuva temporã, chuva reclamadora, foi para 
frente. Agora, o que tinha acontecido? A chuva temporã estava sendo plantada. A 
chuva tardia caiu. O que aconteceu? - Sodoma e seus sodomitas queimados. Abraão 
recebeu o filho prometido. Jesus disse: ‘Deixem-nos crescer juntos. Os joios serão 
ligados, amarrados e queimados. O trigo irá ao celeiro’, veem? A chuva tardia está 
à mão… Não veem vocês as duas ceifas vindo acima aqui? Recebendo seu último 
aguaceiro. Elas vieram durante esse último aguaceiro. Veem? Então o que acontece? 
Os anjos e o Senhor desaparecem. Então a chuva tomou lugar”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 171
Liderança
Covina, Calif., 7-12-65
Rev. William M. Branham
 1532 - “Agora, vejam vocês, é o tempo do trigo agora. Está chegando o tempo de 
colheita. Esta não é a era de Lutero, esta não é a era de Pentecoste; esta é a era da Noiva. 
Como Moisés chamou uma nação fora de uma nação, Cristo hoje está chamando uma 
Igreja fora de uma igreja, vejam vocês, a mesma coisa em tipo, levando-os à gloriosa 
Terra Prometida Eterna”.

LIVRO DAS ERAS
A Era de Laodiceia - Pág. 409
Rev. William M. Branham
 155. O trigo e o joio, que desde a primeira era até agora cresceram juntos, são 
colhidos. O que Niceia se propôs fazer, por fim chegou a acontecer. Com todo o poder 
da organização, a igreja falsa se separa de qualquer raio de verdade, e com o poder 
político se fortalece, com o respaldo do Estado, e se propõe a erradicar para sempre o 
verdadeiro crente; mas quando parece que seu plano já teve êxito, o trigo é juntado no 
celeiro. Jamais crescerão juntos o trigo e o joio e o joio jamais receberá as bênçãos de 
Deus por causa da presença do trigo, porque o trigo estará no celeiro, e a ira de Deus 
será derramada no Sexto Selo, terminando com a completa destruição dos malvados.
 156. Agora, um pouco atrás eu disse que à videira falsa vem a uma fruição1 
completa nesta era. Seu fruto amadurecerá. Isso é correto. Esta igreja de espírito tão 
malvado, cheia de iniquidade, será manifestada como a semente de mostarda que 

1  Fruição: complacência, regozijo
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cresceu se tornando uma árvore na qual moravam todas as aves do céu. Sua cabeça será 
o anticristo, o mistério de iniquidade. TUDO ISTO É VERDADE. E se isto é verdade, 
então também tem que ser verdade que a Igreja verdadeira, a Noiva, amadurecerá; e 
seu amadurecimento será a identificação com seu Senhor por meio da Palavra. E sua 
Cabeça, quem virá por ela, é o Mistério da Piedade, Cristo Jesus. E quando a igreja 
falsa vier contra a Videira verdadeira, com todo poder astuto e diabólico, produto da 
força política, física e dos demônios das trevas; a Videira verdadeira com a plenitude 
do Espírito e da Palavra; fará as mesmas obras de poder que Jesus fez. Em seguida, 
ao aproximar-se da sua Pedra Coroadora, se tornando como Ele por meio da Palavra, 
Jesus virá e assim se unirá como a Noiva e o Noivo para sempre.

A semente de discrepância2 
18 de janeiro de 1965 
Phoenix, Arizona, E.U.A.
Rev. William M. Branham
 Eu escolhi nesta noite, um texto curto, ou uma leitura curta, primeiro Deus, Ele 
nos dê o conteúdo disto, de São Mateus capítulo 13, de 24 ao 30. E depois, também, 
quero ler desde o 36 ao 40 em uns quantos momentos. Agora, São Mateus, capítulo 
13, e começando com o versículo 24, do capítulo 13 de São Mateus. Escutem bem à 
leitura da Palavra. Minhas palavras falharão, mas as d’Ele não falharão.
 Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem 
que semeia boa semente em seu campo;
 Mas dormindo os homens, veio seu inimigo, e semeou joio entre o trigo, e se foi.
 E como a erva saiu, e fez fruto, então apareceu também o joio.
 E chegando os servos do pai da família, disseram-lhe: Senhor, não semeou boa 
semente em seu campo? De onde, pois, tem joio?
 E ele lhes disse: Um homem inimigo tem feito isto. E os servos lhe disseram: 
Queres, pois, que vamos e o colhemos?
 E ele disse: Não; porque colhendo o joio, não arranqueis também com ele o 
trigo.
 Deixem crescer junto um e o outro até a sega; e ao tempo da sega eu direi aos 
colhedores: Colhei primeiro o joio, e atem em molhos para queimá-lo; mas recolham 
o trigo em meu celeiro.
2 Notaram, “colham primeiro o joio em molhos [feixes]?” Agora, lendo isto, houve 
algo estranho que me chegou enquanto estava lá em cima da montanha Catalina, na 
outra noite em oração. E pensei, de onde poderia tirar uma palavra para usar, para o 
que quero falar nesta noite?
3 E em seguida fui e busquei a palavra discrepância. E peguei o dicionário e busquei 
o que significava a palavra discrepância. E significa: “semeando discórdia” ou “sendo 
contrário”, conforme diz Webster; “semeando uma discórdia, algo distinto”, ou 
“sendo contrário ao já estabelecido”. Então pensei que no texto nesta noite, colocaria: 
A Semente de Discrepância. E confiamos que O Senhor abençoe Sua Palavra, agora 
enquanto chegamos a Ela.
4 E também sabemos que Ele a interpretou no versículo 36 ao 43, como foi que esta 
semente amadureceu. E enquanto estamos aqui, leiamos isto também, do versículo 36 
ao 43:

2  Fonte: branham.org
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 Então, despedidas as pessoas, Jesus veio a casa; e chegando-se a ele seus 
discípulos, disseram-lhe: declara-nos a parábola do joio do campo.
 E respondendo ele, disse-lhes: O que semeia a boa semente é O Filho do homem;
	 E	o	campo	é	o	mundo;	e	a	boa	semente	são	os	filhos	do	reino,	e	o	joio	são	os	filhos	
do mal;
 E	o	inimigo	que	a	semeou,	é	o	diabo;	e	a	sega	é	o	fim	do	mundo,	e	os	colhedores	
são os anjos.
	 De	maneira	que	como	é	colhido	o	joio,	e	queimado	no	fogo,	assim	será	no	fim	
deste século.
 Enviará o Filho do homem seus anjos, e colherão do seu reino todos os 
escândalos, e os que fazem iniquidade.
 E os lançarão no forno de fogo; ali será o choro e o ranger de dentes.
 Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai: O que tem 
ouvidos para ouvir, ouça.
 Esse é Jesus mesmo, dando a interpretação da parábola, portanto já sabemos o 
que significa a interpretação. E agora, enquanto nos chegamos a isto, o plantio desta 
semente, e–e a ceifa, agora Ele o interpreta. E em seguida eu creio que Jesus estava 
falando esta parábola em Seu dia, mas queria significar para o fim do mundo, ou seja: 
o fim da era, o qual é este dia. E creio que este texto nesta noite é muito apropriado 
para a hora em que estamos vivendo, porque Jesus claramente nos disse, que “a ceifa 
seria no fim do mundo”. Então seria o fim, a ceifa do trigo, e também a ceifa e a 
queima do joio, e o recolhimento do trigo ao Reino. Eu creio que foi desta maneira.
 E outra Escritura que me indica a que creia desta maneira, que tenho escrita aqui, 
é Mateus 24:24, onde diz, falando da semente – a semente de discrepância, Jesus disse 
que “as duas seriam tão semelhantes que enganaria os próprios escolhidos, se fosse 
possível”. Quase exatamente iguais.

Liderança3 
7 de dezembro de 1965
Covina, Califórnia, E.U.A.
Págs. 17-19
Rev. William M. Branham
136 O primeiro grão de trigo, o Noivo, teve que cair na terra para poder se levantar 
de novo. Também a primeira Noiva, que nasceu em Pentecoste, teve que passar por 
essas eras do Obscurantismo, como qualquer outra semente, ser enterrada. Eles tinham 
que morrer; tinham que fazê-lo. Mas aquilo começou a brotar de novo de novo com 
Lutero, na primeira reforma. Não se parecia com a semente que tinha entrado, mas 
era a Luz daquele dia. O caule depois entrou na borla, Wesley; e da borla entrou no 
Pentecostes, a casca.
137 Quando a pessoa examina o trigo, quando brota o grão de trigo (um homem que 
cultivou trigo), a pessoa sai e vê esse trigo formando-se ali, se parece exatamente ao 
grão. Mas se você pegar umas pinças e se senta e pega esse trigo e o abre, ali não há 
grão, em absoluto; só é a casca. E logo o que é? — Se forma ali, para sustentar ao grão. 
Veem? E logo, de repente a vida abandonou o — o caule para entrar no pendão [parte 
superior da planta]; abandonou ao pendão para entrar na casca; abandonou a casca e 
entra no trigo. São três etapas (veem?) disso. E depois forma o Trigo além das três 

3  Fonte: branham.org
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