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ESTUDO BÍBLICO #57 – DOMINGO, 20 DE DEZEMBRO DE 2020
TEMA: A BATALHA DO SÉTIMO SELO

NO GRANDE MISTÉRIO DO SÉTIMO SELO
Dr. William Soto Santiago

Domingo, 3 de maio de 1998
Veracruz, México

Escritura base: Primeira de Coríntios 15:49-58
    Apocalipse 8:1-5

TEMPO DE LUTA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 9 de maio de 1982
Valência, Venezuela
 Encontramos que o sonho de Nabucodonosor, então também foi correndo desde 
Babilônia até a América, até o continente ocidental. Podemos ver que a última etapa ou 
fase do reino dos gentios estará conectada com a América: os pés de ferro e de barro terão 
uma parte na América.
 Assim podemos ver, então, que na América se cumprirá uma parte dos pés de ferro 
e de barro, terá uma parte nos pés de ferro e de barro. E a esses pés se unirão outras 
nações para fazer bem esses pés de ferro e de barro. Até também têm que ter uma religião; 
porque todos os impérios têm uma religião, como a religião do Estado ou do império. Eles 
buscarão uma religião, eles formarão os pés de ferro e de barro, que será o último dos 
impérios do reino gentio.
	 Mas	estando	vivendo	no	tempo	final,	também	então	a	América	terá	a	parte	importante	
do sonho de Nabucodonosor, que é a Vinda da Pedra não cortada por mãos, que também 
aparecerá, conforme ao sonho de Nabucodonosor, no ocidente. Aparecerá no ocidente para 
ferir a imagem nos pés; porque a imagem do reino dos gentios estará desenvolvendo seu 
trabalho no ocidente também.
 Por isso será que a Vinda da Pedra não cortada por mãos será no ocidente também, 
porque será como o relâmpago que sai do oriente, mas se mostra, se revela, no ocidente. 
Esse relâmpago é a Vinda do Senhor; e essa Pedra não cortada por mãos que vem, é o 
Senhor em Sua Segunda Vinda.
 Haverá então uma batalha, será então um tempo de luta; porque sempre que há 
promessas de liberdade, de liberação, há lutas para obter a liberdade.
 “TEMPO DE LUTA”.
 Não tenham medo, não tenham temor ao ver estas lutas que estão havendo na América 
Latina. Melhor orem a Deus para que Deus defenda a América Latina.
 Se vivêssemos no tempo de Wesley, estaríamos vivendo na Inglaterra; se vivêssemos 
nos tempos de Lutero, estaríamos vivendo na Alemanha; e se algum problema se formava; 
que queriam destruir o continente onde estava nossa era, oraríamos a favor do nosso 
continente, porque esse é o lugar onde em nossa era estaria se vivendo.
 Mas nos correspondeu a América Latina, nos correspondeu o lugar que se encontra em 
trevas e sombra de morte; mas oremos para que a Luz lhe resplandeça, e oremos para que 
Deus defenda nosso continente, defenda o lugar onde nos colocou para Ele desenvolver 
esta era.
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O TEMPO DE ANGÚSTIA E LIBERAÇÃO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 26 de dezembro de 1999
(Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico
 E o inimigo de Deus, o diabo, se levantará contra a Obra que Cristo estará realizando; 
o diabo por meio do anticristo, do homem de pecado, da besta, estará se levantando contra 
essa manifestação de Cristo no meio da Sua Igreja. E o que aconteceu no Céu, onde o 
inimigo de Deus se rebelou contra Deus, e Miguel com Seu Exército batalhou contra o 
diabo e o derrotou, e o lançou por Terra; essa batalha que batalhou no Céu; vejam vocês, 
estará	se	refletindo	na	Terra	neste	tempo	final.
 E o diabo através do anticristo, do homem de pecado, da besta, levantando-se contra 
a Obra de Cristo no Último Dia, será a atualização de Apocalipse, capítulo 12: do que 
aconteceu no Céu acontecendo na Terra no meio do cristianismo e, consequentemente, no 
meio da raça humana.
 O reverendo William Branham em uma ocasião teve um sonho ou uma visão onde 
viu uma serpente perseguindo um irmão dele e amigo dele1; e isso não é outra coisa a não 
ser a serpente antiga, o diabo, Satanás, no Último Dia trazendo esse aperto e perseguindo 
o Ungido do Senhor Jesus Cristo, o Anjo Mensageiro do Senhor Jesus Cristo, e ao grupo 
do Último Dia que estará com o Anjo do Senhor Jesus Cristo. Mas o Anjo de Jesus Cristo 
e o grupo que estará com o Anjo de Jesus Cristo terão do seu lado o Arcanjo Miguel e 
o Arcanjo Gabriel. Ou seja que mesmo que haja uma luta, haverá uma Vitória no Amor 
Divino, a qual está prometida.
 Assim de um momento a outro virá esse aperto. Mas recordem: quando chegar esse 
aperto, recordem que é o tempo para uma grande bênção da parte de Deus ser manifestada 
nos escolhidos de Deus: é para a adoção de todos os escolhidos de Deus que trabalharam na 
Obra de Cristo com o Anjo de Jesus Cristo, e terão terminado o trabalho estando em corpos 
mortais e, consequentemente, continuarão o trabalho estando no corpo eterno, imortal e 
glorificado;	e	em	30	ou	40	dias,	estaremos	 trabalhando	na	Obra	de	Cristo	com	o	corpo	
novo, e realizaremos o trabalho correspondente a esses dias.
 E se nestes corpos mortais trabalhamos na Obra de Cristo e obtivemos êxito, como 
será	no	novo	corpo	que	Ele	nos	dará!	Nos	dará	o	novo	corpo	para	que	trabalhemos	esses	30	
ou	40	dias,	e	depois	ser	levados	com	Cristo	à	Ceia	das	Bodas	do	Cordeiro.

AS RECOMPENSAS DO SÉTIMO SELO
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Quarta-feira, 22 de abril de 1998
Monterrey, Novo Leão, México
	 E	agora,	vamos	ver	(aqui	não	tenho	à	mão	talvez)…	Vamos	ver	página	138	do	livro	Os 
Selos;	vamos	ver	se	aí	há	algo,	já	que	tocamos…	Vamos	ver	o	que	diz	a	página	137	e	138,	
o	precursor	da	Segunda	Vinda	de	Cristo,	nosso	irmão	Branham;	aí	vocês	podem…	Vou	ler	
um	pouquinho	aí	nada	mais	e	não…
 “156. Quero fazer uma pergunta. Depois que Cristo foi tirado da Terra e finalizaram 
os três anos e meio do seu ministério, quem foi quem destruiu o santuário? Quem o 
destruiu? Foi Roma. Certo. Foi Tito, o General romano; ele foi esse príncipe. Agora, 
notem neste tipo. Quando nasceu Jesus, a besta vermelha parou diante da mulher, no Céu, 
para devorar seu filho no momento em que nascesse. Correto? Quem foi quem tentou 
devorar o menino quando nasceu? Roma. Ali está a besta vermelha. Aqui está o príncipe e 

1  Livro de Citações, pág 60, paragrafo. 527
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a besta. Ali você o tem. Tudo exatamente igual. Quis devora-lo, mas Deus o arrebatou ao 
Céu para que se sentasse em Seu Trono. Ali está Cristo agora até o tempo determinado”.
 E agora, vamos deixar isto por aqui tranquilo, porque nunca quis falar abertamente 
sobre	certas	coisas	ainda;	mas	vamos	deixar	o	quietinho…	Para	o	tempo	final	há	três	anos	
e meio que faltam da semana número setenta, onde estarão acontecendo outras coisas, que 
são	as	que	correspondem	ao	tempo	final.
	 Vejam,	quando	a	Igreja,	vamos	ver,	aqui	está	lendo	de	Apocalipse	12:	página	141,	diz:
 “169. Agora notem: No tempo do fim, o final das eras da igreja, ele e seus filhos são 
chamados o anticristo, porque algo que é contra Cristo é anti- Cristo. E quem está contra a 
Palavra, está também contra Cristo porque Cristo é a Palavra. Então ele é o anticristo (ou 
seja	que	está	contra	Cristo,	ele	é	o	anticristo). Em seguida em Apocalipse 12:7-9 (quando 
Satanás é lançado), o espírito, o diabo (ou	 seja	o	 espírito	do	diabo,	Satanás,	 o	diabo), 
o qual está ali agora, o acusador de nossos irmãos… Quando a Igreja é levada para 
cima, então Satanás é lançado; quando a Igreja sobe, Satanás desce. Em seguida Satanás 
mesmo se encarna no anticristo, e é chamado ‘a besta’”.
 E em seguida, o que acontece? A batalha que vimos no Céu, em seguida será aqui na 
Terra.
 E este Selo, Primeiro Selo, é um Selo que contém muitas coisas importantes com 
relação ao que para este tempo estará acontecendo.
	 Vejam	aqui,	na	página	145,	diz,	falando	do	pacto	que	a	besta	fará	com	os	judeus,	e	
com	esse	pacto	ficará	com	o	dinheiro	dos	judeus:
 “[187]. Em seguida ele se converte na besta e acaba com o pacto, arrebata e tira à 
força o que ficou da semente da mulher. Em seguida jogará água da sua boca e faz guerra; 
então haverá o choro e o ranger de dentes. E nesse mesmo tempo, a Noiva está de Bodas 
lá na glória”.
	 Em	seguida	na	página	146	diz,	fala	de	Cristo	e	também	fala	do	anticristo	aqui,	diz:
 “191. Mas quando Cristo vier, uma espada sairá da Sua boca como um relâmpago. 
Sairá e aniquilará seus inimigos, e lançará fora o diabo. Cortará todo o resto e Sua 
vestimenta será tingida em sangue, e sobre Sua coxa estará escrito: ‘O Verbo de Deus’. 
Amém. Ele vem com Seu Exército do Céu”.
 E agora, falando do outro cavaleiro, o do cavalo amarelo, que começou em Apocalipse, 
capítulo	6,	versículo	do	1	em	diante,	apareceu	primeiro	um	cavalo	branco,	depois	passou	
e	foi	mudando	de	cor	seu	cavalo:	cavalo	branco,	depois	(cavalo	o	que,	Miguel?	Negro?)	
vermelho, e depois negro, e depois o amarelo:
 “Esse cavaleiro do cavalo branco esteve na Terra todo o tempo; ele mudará de 
anticristo, e quando o fizer será o falso profeta.
 192. Primeiro foi o anticristo, o espírito; depois foi o falso profeta; depois, quando 
o diabo for lançado, se encarnará nele. São três etapas: primeiro é um diabo, ou seja o 
espírito do diabo, depois é o falso profeta: mestre de doutrina falsa; depois será o diabo 
mesmo encarnado. Vê você? E ao mesmo tempo em que o diabo cai do Céu e se encarna 
em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem”.
 E aí vamos deixar o quietinho, porque isto tem muitas coisas aí, que eu tentei de mantê-
las	o	mais…,	vamos	dizer;	o	mais	tranquilas	possível,	essas	coisas;	“não	alvoroçar	muito	
(como	dizem)	o	formigueiro”	antes	de	 tempo,	mas	deixar	 tudinho	quietinho	aí.	Quando	
chegar o momento, tudo isso que foi profetizado que vai acontecer, vai estar sendo visto: 
vai estar sendo visto manifestado o espírito do anticristo, o diabo, vai ser visto encarnado 
em um homem; e por outro lado, vai ser visto o Espírito Santo, Jesus Cristo, o Espírito 
Santo encarnado em outro homem, o qual será o Anjo do Senhor Jesus Cristo. E aí, pois, 
estarão os que no Céu tiveram essa luta, estarão aqui na Terra.
	 Essa	é	a	luta	de	Apocalipse,	capítulo	17,	versículo	8	ao	18,	onde,	vejam	vocês,	diz,	
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vamos ver [versículo 11]:
 “E a besta que era e já não é, é ela também o oitavo, e é dos sete, e vai à perdição.
 E os dez chifres que viste são dez reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão 
poder como reis por uma hora, juntamente com a besta.
 Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta.
 Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos 
senhores e o Rei dos reis; vencerão os que estão com ele, chamados, e eleitos, e fiéis”.

OS VENCEDORES DO FIM DO TEMPO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de janeiro de 1992
Cayey, Porto Rico
	 Assim,	quais	são	os	vencedores	do	fim	do	tempo?	Aqui	estamos	nós;	e	por	isso	é	que	
estamos sendo bem alimentados com a Palavra, porque Deus não permite que venha uma 
perseguição,	que	venha	um	aperto,	que	venha	uma	luta,	se	Seus	filhos	não	estiverem	bem	
preparados, bem treinados para essa batalha que virá.
 Não saia nem um pouquinho da Palavra, da Mensagem, e obterá a Vitória do Amor 
Divino. Não esteja discutindo com ninguém, nem brigando com ninguém, mas se mantenha 
na Palavra.
	 Quem	deseja	 a	 Palavra	 que	 você	 tem,	 faça	 a	 chegar	 por	 folhetos,	 por	 vídeos,	 por	
fitas	cassete;	e	falando	também	pessoalmente;	e	em	atividades,	diferentes	atividades	que	
estamos realizando, e outras que realizaremos também; e assim que todos conheçam a 
Mensagem	do	fim	do	tempo,	a	Mensagem	do	Evangelho	do	Reino,	com	a	qual	obteremos	
a Vitória do Amor Divino.

LIVRO DOS SELOS
O Sexto Selo - Pág. 368
Rev. William M. Branham
 188. E isso não é somente neste país, mas por todo mundo. Tudo está poluído, o mundo, 
toda a natureza. Deus tenha misericórdia! O mundo inteiro está com dores de parto. O 
mundo está fazendo o esforço, está em angústia, como disse Isaías. Mas por quê? É que 
está	 tratando	de	dar	à	 luz	um	mundo	novo	para	o	Milênio,	onde	não	existirá	o	pecado;	
está	 tratando	 de	 dar	 à	 luz	 um	mundo	 novo	 para	 um	povo	 novo	 que	 não	 pecará	 nem	o	
corromperá. Correto. Tudo está em angústias. 
 189.	Por	isso	nós	também	estamos	em	angústia.	A	Noiva	está	em	angustia	para	dar	à	
luz a Cristo Jesus. Tudo está em angústia gemendo, porque algo está a ponto de acontecer. 
E este Sexto Selo dá lugar a todo isso. Oh, irmão! Será um tempo quando acontecerão 
todos os terremotos, as estrelas cairão do céu, haverá erupções vulcânicas, e nisso a Terra 
se renovará. A lava vulcânica brotará do centro da Terra e então regará por todos os lados 
enquanto a Terra gira.
 190. E lhes asseguro isto: Um amanhecer destes, quando Jesus e Sua Noiva vierem de 
novo	à	Terra,	encontrarão	um	Paraíso	de	Deus,	tão	perfeito.	Os	guerreiros	da	batalha	da	fé	
caminharão por tudo isso junto com seus amigos e seus seres queridos; se ouvirão por todos 
os	lados	os	doces	cânticos	das	hostes	celestiais.	Então	Ele	dirá:	“Oh,	bem,	bom	servo	e	fiel!	
Entrem, pois no gozo de seu Senhor que foi preparado para ti, desde lá, antes que Eva, pelo 
pecado,	colocasse	a	perder	este	assunto”.	Amém.

Impresso em Porto Rico


