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ESTUDO BÍBLICO #55
DOMINGO, 13 DE DEZEMBRO DE 2020

TEMA: O MISTÉRIO DAS COISAS
QUE EM BREVE DEVEM ACONTECER

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de abril de 1998

(Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico

Escritura base: Apocalipse 1:1-3

LIVRO DOS SELOS
A Brecha - Págs. 57-58
 17. Agora, se você notar bem, notará que esta pessoa é Cristo, 
porque até no Antigo Testamento Ele foi chamado o Anjo do Pacto; 
e Ele agora vem diretamente aos judeus porque a Igreja chegou a seu 
fim. Bem, agora continuando:
 …e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo.
 18. Recordam o Anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. 
Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? 
A Igreja está a ponto de ser raptada, Ele vem por Sua Igreja. Agora 
note bem:
 E tinha em sua mão um livrinho aberto,…
 19. Agora, aqui estava fechado e selado, mas agora está aberto. Já 
foi aberto desde que foi selado. Entraremos nisso à noite. Mas agora 
o Livro está aberto.
 E tinha em sua mão um livrinho aberto: e pôs seu pé direito 
sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra; E clamou com grande voz, 
como quando um leão ruge (sabemos que Ele é o Leão da tribo do 
Judá. Aqui era o Cordeiro, mas aqui é o Leão): e quando clamou, 
sete trovões falaram suas vozes. (Agora, a João foi comissionado 
escrever o que ele visse, portanto o apóstolo e profeta tomou sua 
pena para escrever).
 E quando os sete trovões falaram suas vozes, eu ia escrever, e 
ouvi uma voz do céu que me dizia: Sela as coisas que os sete trovões 
falaram, e não as escrevas.
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LIVRO DO APERTO
Pág. 126
Davi, o rei de Israel, o oitavo filho de Jessé
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de agosto de 1995
Medellín, Colômbia
 Estamos esperando a materialização das Suas grandes promessas 
para a Igreja e para o povo hebreu; e para isso, diz Jesus em 
Apocalipse, capítulo 22, versículo 16:
 “Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas 
nas Igrejas”.
 A quem envia? O Seu Anjo Mensageiro para dar testemunho 
destas coisas, destas coisas que devem acontecer no Último Dia.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. IV
Pág. 82-84
031 O Sétimo Selo e o sinal do fim do século
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Quarta-feira, 18 de março de 1998
São José dos Campos, São Paulo, Brasil
 E agora, no Templo do Senhor Jesus Cristo, encontramos o Maná 
escondido, o Maná da revelação da Segunda Vinda de Cristo. Esse 
alimento espiritual ninguém o comeu, porque ninguém o encontrou 
nas eras passadas. Esse Maná escondido é o que Deus nos está dando 
neste tempo final.
 Podemos ver que esse é o alimento espiritual que foi tipificado 
em outros tempos, como a farinha da viúva; em cada ocasião em que 
aparece o profeta Elias, ou seja: no ministério de Elias, há bênção de 
Deus, e Deus provê essa farinha, esse alimento espiritual.
 E agora, para este tempo final, vejam vocês, nós estamos 
recebendo esse alimento espiritual. E não haverá chuva nem orvalho 
para as sete etapas que transcorreram, já não há nem orvalho para 
eles; mas eles (se desejarem) podem receber alimento aqui encima, 
na Era da Pedra Angular. Se o descobrirem, os terão por suas Igrejas 
pedindo alimento espiritual.
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 E nós, pois compartilhamos com todos; as bênçãos de Deus. Deus 
nos deu em abundância. É a única era que tem alimento espiritual 
em abundância para todo o sétimo milênio e para toda a eternidade.
 Agora, podemos ver onde nos encontramos neste tempo final. 
E ninguém poderá compreender todos estes mistérios do Reino de 
Deus correspondentes a este tempo final, exceto aqueles que estarão 
escutando a Voz de Cristo por meio do Seu Anjo Mensageiro, 
revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer.
 Agora, primeiro entram os escolhidos de Deus e recebem 
a Mensagem, depois se abrirá a oportunidade para as virgens 
adormecidas ou virgens insensatas; e também o mundo verá uma 
manifestação poderosa de Deus em nossa era. Porque a Terceira 
Etapa é para a Igreja-Noiva, para a Igreja nominal e para o mundo; 
ou seja: disse nosso irmão Branham que a Terceira Etapa é para a 
Noiva, a Igreja e os perdidos.
 Primeiro os escolhidos de Deus recebem a bênção de Deus. 
Quando já estivermos transformados, as virgens adormecidas ou 
insensatas verão o que estará acontecendo no meio da Igreja (das 
virgens prudentes), e então buscarão, buscarão a Mensagem, a 
pedirão; e isso as vai ajudar bastante; mesmo que não possam ir 
no rapto, mas vai ajudar para dar suas vidas por Cristo na grande 
tribulação.
 Podemos ver que essa manifestação do poder divino será 
visto muito em breve manifestado, onde coisas muito grandes 
(literalmente) hão de acontecer. Mas agora está acontecendo algo 
muito grande, que é o mais importante para os escolhidos de Deus, 
o qual nos prepara para sermos transformados e raptados.
 Esta é a etapa onde Ele está cumprindo as coisas relacionadas 
ao Sétimo Selo. Antes de ser aberto esse mistério ao mundo, é 
aberto à Igreja, aos escolhidos de Deus, é revelado este mistério e 
é identificada a Obra que o Sétimo Selo está fazendo à medida que 
vão passando os anos. E em seguida, mais adiante, a nível mundial a 
humanidade saberá sobre este mistério, deste Sétimo Selo que Deus 
esteve cumprindo.
 Agora podemos ver que esta parte que esteve se cumprindo 
atualmente é para Sua Noiva, Sua Igreja, pois está chamando e 
juntando todos os Seus escolhidos neste tempo final.
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 Estamos na etapa mais gloriosa de todas as etapas, porque é a 
etapa que culminará com nossa transformação e a ressurreição dos 
mortos em Cristo. Depois que já estivermos com o novo corpo, 
já não haverá limitações quanto às coisas que hão de acontecer 
conforme as promessas divinas. Já estando no novo corpo cada filho 
de Deus já está adotado, ao ter o novo corpo; e terá todo o poder 
divino que perdeu Adão e Eva na queda; e terá um corpo eterno, terá 
sido restaurado à vida eterna fisicamente também.

A OBRA DO SÉTIMO SELO EM TODAS AS DIMENSÕES - 
Parte II - Pág. 46-47
O Enviado de Jesus Cristo para fazer a Obra de Cristo para o 
Último Dia, e o homem com a missão celestial
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 6 de agosto do 2000 
Cayey, Porto Rico 
 Em alguma outra ocasião veremos esse Anjo fazendo algumas 
outras coisas antes de vir em carne humana no Último dia. À medida 
que Deus nos permita aprofundar mais no mistério desse Anjo, 
veremos todos os detalhes desse Anjo, e veremos que tudo é mais 
simples do que podíamos imaginar. Mas enquanto isso, desfrutemos 
da Obra que realizou o Homem com a missão celestial (Jesus Cristo), 
e desfrutemos também a revelação de todas estas coisas que em 
breve devem acontecer, as quais estão sendo reveladas neste tempo 
final, para o qual Jesus diz:
 “Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas 
nas Igrejas”.
 Esse é o Enviado de Jesus Cristo para fazer a Obra de Cristo, 
tanto revelar as coisas que em breve devem acontecer como também 
fazer a Obra de Cristo nos demais aspectos da Obra que Deus 
prometeu realizar neste tempo final.
 Vimos que houve um mistério no Homem com a comissão 
celestial, e que há um mistério no Anjo de Jesus Cristo, o Enviado 
por Jesus Cristo para fazer a Obra de Cristo; esse mistério à medida 
que vai sendo manifestado; vai realizando a Obra do nosso amado 
Senhor Jesus Cristo.
 O Arcanjo Gabriel anunciou a Primeira Vinda de Cristo (diz 
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o reverendo William Branham), pois a anunciou a Maria. E diz 
o reverendo William Branham: “Anunciará a Segunda Vinda de 
Cristo”. Anunciou à virgem Maria a Primeira Vinda de Cristo e 
anunciará à Maria espiritual, a Igreja do Jesus Cristo, a Segunda 
Vinda de Cristo.
 Vimos que há um mistério aí grande no Anjo do Senhor Jesus 
Cristo, que eu espero que em breve esteja aberto totalmente, ou 
pelo menos a metade; pois ainda, ainda não chegamos à metade do 
mistério deste Anjo; mas vamos chegar em algum momento, e então 
veremos claramente quem é esse Anjo na sexta dimensão, e quem 
é esse Anjo nesta dimensão terrena sendo enviado por Jesus Cristo 
para dar testemunho destas coisas nas Igrejas.

LIVRO DE ROMANOS 8:22-23 - Pág. 57
As coisas que devem acontecer
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 30 de agosto de 1992
Cayey, Porto Rico
 Agora revela as coisas que devem acontecer na Dispensação 
do Reino. Que coisas devem acontecer? A Vinda de Cristo como 
Leão da tribo do Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores 
em Sua Obra de Reclamação; e assim revelando todo o Programa 
Divino do Senhor Jesus Cristo como Leão da tribo de Judá, como 
Rei dos reis e Senhor dos senhores, e Sua Obra de Reclamação, para 
assim dar a fé para serem transformados e raptados; porque a fé para 
serem transformados e raptados está nos sete trovões de Apocalipse, 
capítulo 10, que é ou que são a Voz de Jesus Cristo, a Voz da Grande 
Voz de Trombeta, a Mensagem do Evangelho do Reino revelando 
as coisas que devem acontecer: as coisas que devem acontecer 
neste tempo final, as coisas que devem acontecer na Dispensação 
do Reino, as coisas que devem acontecer na Era Eterna da Pedra 
Angular.
 E assim, revelando estas coisas, os escolhidos de Deus são 
preparados para serem transformados e em seguida serem raptados, 
ou seja: transladados a outra dimensão; enquanto acontece a ira, ou 
seja: a grande tribulação, que durará três anos e meio, onde os juízos 
divinos estarão caindo sobre esta Terra, onde virá uma destruição, e 
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uma destruição atômica; e também os vulcões explodirão, e também 
os terremotos estarão manifestados, grandes terremotos acontecerão.
 Há um deles do qual diz que nunca houve um igual desde que 
os homens estão sobre a Terra. A América do Norte receberá desses 
juízos divinos; e encontramos que Hollywood e Los Angeles, 
Califórnia, afundarão; isso é parte dos juízos divinos que cairão 
sobre a América do Norte; e a América do Norte explodirá; será um 
tempo muito terrível para a América do Norte.
 Uma décima parte da América do Norte desaparecerá, ficará sob 
água. E uma décima parte é bastante; porque uma décima parte de 
10 é 1, mas uma décima parte de 50 são 5. A América do Norte 
tem cinquenta e poucos estados. E uma décima parte equivale a 5 
estados da América do Norte.
 E o resto da América do Norte estará com grandes explosões, 
terremotos, maremotos, e vulcões explodindo também; não somente 
na América do Norte, a não ser ao redor do mundo; porque a Terra, 
nesses três anos e meio da grande tribulação, estará renovando-se.
 Será a Terra com dores de parto para dar a luz ao glorioso Reino 
Milenial. Estará a Terra preparando-se para receber Jesus Cristo e 
os Santos que foram raptados, recebê-los novamente aqui na Terra, 
para o começo do glorioso Reino Milenial.
 Não há esperanças para a raça humana, exceto a Vinda de Cristo 
como Leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores 
em Sua Obra de Reclamação. Aí é onde unicamente há esperança.
 Fora da promessa da Vinda de Cristo como Leão da tribo do 
Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores vindo em Sua Obra 
de Reclamação para e por Sua Noiva, para leva-la no rapto… 
Depois que se produzir a ressurreição dos mortos em Cristo das 
eras passadas e a nossa transformação, em seguida iremos, seremos 
raptados enquanto acontece a ira, enquanto acontece a grande 
tribulação que estará se realizando aqui na Terra.
 Agora, isto que tem que ocorrer no planeta Terra e aos que estão 
vivendo na Terra não nos assusta. Por quê? Porque a Escritura diz: 
“Mas vós não sois filhos da noite, mas do dia; filhos do dia, não das 
trevas”.
 Portanto, não somos filhos para maldição, mas para receber 
as bênçãos de Deus. Ele nos guardará nesse tempo, como Ele 
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prometeu, Ele nos guardará em outra dimensão, Ele nos levará a 
outra dimensão.
 E enquanto nós estivermos em outra dimensão, o Senhor Jesus 
Cristo, a Coluna de Fogo, estará chamando do meio do povo hebreu 
144.000 hebreus através do ministério de Moisés e Elias no Anjo do 
Senhor Jesus Cristo, o Anjo de Apocalipse, capítulo 7, que vem com 
o Selo do Deus vivo para chamar e juntar 144.000 e selá-los em suas 
testas com o Selo do Deus vivo.
 Assim que esse Anjo vem com o Espírito Santo, vem com a 
Coluna de Fogo para chamar e juntar 144.000 hebreus, depois que 
Ele tiver terminado Seu trato com os escolhidos dentre os gentios. 
Depois que os escolhidos de entre os gentios tiverem recebido a 
bênção que Deus lhes prometeu, então se tornará ao povo hebreu.
 Mas antes de se tornar ao povo hebreu, estando tratando com os 
escolhidos dentre os gentios, estando Ele no meio dos escolhidos 
dentre os gentios na Era da Pedra Angular, na Dispensação do Reino, 
onde Ele vem por Sua Noiva, Sua Esposa, para buscá-la, o povo 
hebreu vai perceber que o que eles estão esperando, os escolhidos 
dentre os gentios já o estão recebendo; e eles dirão: “Este é quem 
nós estamos esperando!”
 Porque eles estão esperando a Coluna de Fogo, o EU SOU, o 
Jeová do Antigo Testamento; mas não sabem que é o mesmo Jesus 
Cristo do Novo Testamento, e que, depois de Sua morte, ressurreição 
e ascensão ao Céu, Ele desceu em forma de Coluna de Fogo à Terra; 
e assim está neste tempo final, na Era da Pedra Angular: como Leão 
da tribo do Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores.

LIVRO DO APERTO
Pág. 171-172
A evangelização fundamentada na Palavra de Deus para o 
Último Dia
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 12 de maio de 2001
Villahermosa, Tabasco, México
 Agora, para este tempo final, diz o reverendo William Branham 
na página 119 do livro de Citações, parágrafo 1054:
 1054 – “Quando esta perseguição vier; não te assustes…”
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 É que virá um aperto, uma perseguição, como aconteceu em eras 
passadas. Tudo o que aconteceu em eras passadas em seguida se 
cumpre em uma forma maior no Último dia.
 1054 – “Quando esta perseguição vier; não te assustes; há uma 
luz que diz que levará Seus filhos. Ela não passará pela tribulação. 
Ela nunca o fará. Ele disse que ela será levantada”.
 A Igreja-Noiva do Senhor Jesus Cristo será raptada, será 
levantada.
 (…) O aperto virá, a perseguição virá, mas não tema, Igreja do 
Senhor Jesus Cristo! Porque eis aqui um Homem que pode acender 
a Luz: Cristo, o Espírito Santo, o Anjo do Pacto, neste tempo final.
 Portanto, Ele está e continuará conosco em nossa Era. Ele é 
quem acendeu a Luz do Último dia na Era da Pedra Angular, e Ele 
é quem nos transformará, e Ele é quem nos levará à Ceia das Bodas 
do Cordeiro. É Cristo, o Anjo do Pacto; mas Ele terá um Mensageiro 
na Terra, ao qual lhe revelará todos estes mistérios e através do qual 
Cristo nos falará todas estas coisas que em breve devem acontecer.
 Mas esse Anjo Mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele seria 
nosso irmão, um do Corpo Místico do Senhor Jesus Cristo; porque 
sempre Deus escolhe para mensageiro, um do mesmo povo.
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