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ESTUDO BÍBLICO #56 – SEXTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2020
TEMA: AMPLIA O LUGAR DA TUA CABANA

E NÃO SEJAS ESCASSA
Dr. William Soto Santiago

Domingo, 27 de junho de 1999
Cartagena, Bolívar, Colômbia

Escritura base: Isaías 54:1-5

TEMPO DE ACOPLAMENTO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 15 de dezembro de 1991
Santafé de Bogotá, Colômbia
 Esperamos que a América Latina e o Caribe se acoplem ao Programa 
Divino, porque é o tempo de acoplamento; e se acople ao Programa Divino 
que Deus tem com os escolhidos, com Seus filhos. Que não vá se acoplar 
ao programa da besta e da imagem da besta, e desses dez reis que darão 
seu poder à besta, mas que se acoplem ao Programa Divino que Deus tem 
com Seus escolhidos, com Seus filhos, para passá-los ao glorioso Reino 
Milenial com corpos eternos.
 Eu espero que em alguma ocasião Deus me dê uma mensagem mais 
clara para toda a América Latina e o Caribe; já não somente para os 
escolhidos, mas para o resto das pessoas, tanto políticos, governantes, como 
o resto dos latino-americanos e caribenhos; porque há uma oportunidade 
grande para alcançar misericórdia diante de Deus; não somente para os 
escolhidos, mas para todos os latino-americanos e caribenhos.

A HERANÇA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de agosto de 1990
Cúcuta, Colômbia
 Já estamos para regressar à Casa do nosso Pai celestial, já estamos 
para receber em toda sua plenitude nossa herança, tudo o que nos pertence, 
que por tantos milhares de anos esteve fora das mãos dos filhos de Deus
 Agora, o ministério do fim do tempo nessa etapa aonde virá os juízos 
divinos, se vê claramente que é um ministério com a Herança, com 
o Título de Propriedade e a Herança, e utilizando bem essa herança, e 
ordenando essa herança fazer o que convém no Reino de Deus; porque 
com esses juízos divinos que cairão durante a grande tribulação, esses 
vulcões explodindo, esses maremotos e terremotos e todas essas coisas, a 
Terra vai se renovando e vai se preparar para o glorioso Reino Milenial.



- 2 -

APRESSA-TE PORQUE RAIA A ALVA
Dr. William Soto Santiago
Terça-feira, 18 de abril de 2001
Houston, Texas, Estados Unidos
 Haverá para este tempo final algum território ou territórios que 
escaparão dos juízos divinos? Esperamos que a América Latina e o Caribe 
escape dos juízos divinos; mesmo que suas costas sejam afetadas, mas que 
seja lugar de refúgio para as virgens insensatas. Não para nós, por quê? 
Porque nós iremos daqui. Mas para o grupo das virgens insensatas, mesmo 
que serão perseguidas e serão mortas pela besta, pelo anticristo, mas que 
haja lugar onde possam fugir muitas pessoas.
 Agora, desejamos que os latino-americanos e caribenhos (em 
sua maioria) possam entrar no Reino Milenial de Cristo; e mais ainda, 
gostaríamos que todas as virgens insensatas latino-americanas e caribenhas 
pudessem entrar no Reino Milenial, que não morressem, esse seria 
nosso desejo; e que o Reino Milenial fosse cheio de latino-americanos e 
caribenhos.

A TRAJETÓRIA DA DIVINDADE ATÉ NOSSO TEMPO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 14 de outubro de 1990
Cayey, Porto Rico
 Na América Latina estão se cumprindo as promessas da Vinda do Filho 
do Homem com Seus Anjos, chamando e juntando todos os escolhidos.
 Não é uma obra humana, mas a Obra da Divindade em nosso tempo, 
como Ele prometeu; e em breve os corpos em Cristo, das eras passadas, 
têm que ressuscitar e têm que aparecer no meio dos escolhidos deste tempo 
final; e nós ao ver os escolhidos ressuscitados, nós seremos transformados, 
e estaremos em corpos eternos. E todos unidos, todos juntos, teremos 
uma temporada de 30 a 40 dias, na qual acontecerão coisas grandes e 
maravilhosas com os filhos de Deus adotados como filhos de Deus, com 
todos seus direitos e com todo o poder conferido por Deus, restaurado, aos 
filhos de Deus.
 Sabe o que isso significa? Isso significa que cada filho de Deus estará 
novamente como esteve Adão no Jardim do Éden, e como esteve o Senhor 
Jesus Cristo aqui na Terra nos dias de Sua visita terrena. Assim será uma 
temporada maravilhosa; será uma temporada onde já estaremos adotados; 
será uma temporada onde essa manifestação gloriosa dos filhos de Deus 
será uma realidade.
 Assim neste tempo estamos sendo preparados. A Obra da Divindade 
é uma Obra para preparar cada um dos filhos de Deus para a adoção e 
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transformação de cada filho de Deus, de cada escolhido, de cada um dos 
Seus filhos que têm seus nomes escritos no Livro da vida do Cordeiro. 
A Divindade neste tempo está preparando a todos nós para receber a 
transformação dos nossos corpos.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. I
Pág. 505
PALAVRAS DE SAUDAÇÃO ÀS DAMAS
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 25 de outubro de 2008
Assunção, Paraguai
 Eu também estou braço a braço com Porto Rico, junto com o 
missionário Miguel Bermúdez Marín nesse grande projeto. É um projeto 
baseado na Palavra.
 Assim como Moisés construiu um tabernáculo e Salomão construiu 
um templo; e também o reverendo William Branham viu a culminação da 
Igreja, a parte culminante, em uma Carpa Catedral; trabalhamos para que 
venha a existência isso que foi visto pelo reverendo William Branham.
 Para que se torne realidade, Deus tem que usar pessoas para esse 
trabalho. Ele esteve usando Sua Igreja com Seus ministros através de todos 
estes dois mil anos; e neste tempo tem ministros e tem escolhidos em Sua 
Igreja, para Ele realizar os trabalhos correspondentes; ou seja para deixar-
se usar por Deus, para que se tornem uma realidade todas as promessas 
correspondentes a este tempo final na etapa da Era da Pedra Angular, neste 
entrelace dispensacional.
 É um privilégio trabalhar braço a braço com Deus, como sócios de 
Deus, porque isso é o que somos: sócios de Deus; por isso nas parábolas 
das minas e também dos talentos, Ele deu talentos (e na outra, deu minas), 
e tudo isso é dinheiro para trabalhar no projeto que Deus tinha; e cada 
um trabalhou: uns multiplicaram o que Deus tinha dado, o que o Pai de 
Família tinha dado, e outro (um deles) não o fez, e perdeu a bênção de 
Deus, e quem tinha foi tirado e foi dado ao que tinha mais.
 E aos que trabalharam e multiplicaram o que tinha sido dado, não foi 
tirado; quando pedem conta e cada um presta contas a Deus, foi deixado 
tudo a essas pessoas. Aí se descobre que tudo o que trabalharam era para 
eles mesmos.
 Assim é como trabalhamos na Obra com os talentos que Deus nos dá; 
e em seguida, no juízo de distribuição dos galardões… Porque “Ele vem e 
Seu galardão vem com Ele para recompensar a cada um conforme seja (o 
que?) sua obra”.
 E eu espero que os recompensados com as maiores bênçãos sejam 



- 4 -

os do nosso tempo. Temos o conhecimento de tudo o correspondente a 
cada era, mais nosso conhecimento, do nosso tempo, que não tiveram 
em outras eras. Portanto, temos muito mais vantagens que os de outras 
eras e, consequentemente, podemos trabalhar mais amplamente na Obra 
do Senhor. E eu espero que o grupo da nossa era seja o das maiores 
recompensas, e quem estiver ao lado do Senhor, o mais próximo ao Senhor 
em Seu Reino Milenial.

O AMOR DIVINO MANIFESTADO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 11 de outubro de 1992
Santa Cruz de la Sierra, Bolívia
 Agora, a bênção, como sempre eu disse, nunca se perde uma bênção; 
e o talento o dá ao que tem mais.
 Ao que tinha cinco ou dez, porque tinha ganhado…, cinco foram dados 
e cinco ganhou, assim tinha dez; e depois foi dado mais um, portanto tinha 
onze; e em pouquinho tempo já o iria multiplicar; e quando voltassem a 
pedir conta, já isso teria vinte e dois ou teria muito mais.
 Porque ao que tem, lhe será dado mais; ao que trabalha; lhe será dado 
mais: mais bênção de Deus, mais talentos de Deus, para que trabalhe, 
porque é fiel no Reino de Deus; e aos preguiçosos é tirado o que têm, e são 
tirados do Programa de Deus, são tirados da Obra de Deus.
 Porque um preguiçoso é um estorvo na Obra de Deus: ao invés de 
animar os que trabalham; o que fazem é desanimá-los; mas um homem 
trabalhador no Reino de Deus, enche de ânimo os demais.
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