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ESTUDIO BÍBLICO #62 – SEXTA-FEIRA, 8 DE JANEIRO DE 2021
TEMA: O TESOURO ESCONDIDO

Dr. William Soto Santiago
Segunda-feira, 12 de julho de 1999

Casma, Áncash, Peru

Escritura base: São Mateus 13:44-50

LIVRO DOS SELOS
O Primeiro Selo - Pág. 130
Rev. William M. Branham
 127. Você sabe que o nome “Jeová” não é correto? Qualquer um sabe que isso 
é a verdade. Você, Dr. Vayle, sabe isso. Os tradutores não puderam traduzi-lo; 
soletra-se J-V-H-U. Isso não é Jeová, nem sequer se aproxima. Por quanto não 
sabiam a tradução, então puseram “Jeová”, mas esse não é Seu Nome. Notem: 
cada vez que há uma vitória ou que algo significativo acontece, um nome é 
mudado. Notem como foi nos dias de Abraão. Primeiro se chamava “Abrão”, mas 
não lhes podia nascer o filho até que seu nome fosse mudado para “Abraão”; e o 
mesmo com “Sarai”. Ela não teria mais que um ventre morto até que seu nome 
fosse mudado para S-A-R-A.
 128. O nome “Jacó” significa suplantador, alguém que ocupa o lugar de outro, 
um enganador. Isso foi o que ele fez: pôs uma pele de ovelha e enganou a seu pai, 
quem era profeta, para obter a bênção do primogênito. Pôs varas de álamo verde 
na água e as descascou para que se visse o branco da vara, e assim fez que as vacas 
e as ovelhas prenhas parissem bezerros e ovelhas listrados, pintados e salpicados 
de diversas cores (Gênese 30). Era nada menos que um enganador. Mas uma noite 
se encontrou com um algo verdadeiramente real, ele soube que era algo real, e se 
manteve ali até o amanhecer, até que venceu; e então seu nome foi mudado para 
Israel, o qual significa “um príncipe com poder ante Deus”. Correto? Assim foi 
com todos os vencedores.
 129. Simão era um pescador, mas quando sua fé despertou e soube quem era 
Jesus, disse que Ele era o Messias; Jesus também lhe disse seu nome e o nome de 
seu pai; então ele venceu, e seu nome foi mudado de “Simão” a “Pedro”.
 130. “Saulo” era um bom nome. Saul foi rei em uma ocasião em Israel; mas 
esse nome não era apropriado para um apóstolo; podia estar bem para um rei, mas 
não para um apóstolo. Então Jesus lhe mudou esse nome para “Paulo”. Notem nos 
Filhos do Trovão e os demais.
 131. E agora Jesus: Seu Nome sobre a Terra foi Jesus o Redentor, porque 
foi o Redentor quando esteve sobre a Terra; mas quando conquistou o inferno e 
a morte, os venceu e subiu, então recebeu um novo Nome. Por essa razão é que 
gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos Trovões.
 132. Notem no mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar 
esta igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo! Agora notem: Ninguém entendia 
esse nome, a não ser Ele mesmo.
 E estava vestido de manto salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama 
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é a Palavra de Deus.
 E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de 
linho fino, branco e puro.
 E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações; e ele as 
regerá com vara de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da 
ira do Deus Todo-poderoso.
 E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: REI DOS REIS E SENHOR 
DOS SENHORES.
        Apocalipse 19:13-16 
 133. Ali vem o Messias, ali é onde está…

LIVRO DAS ERAS
A Era de Pérgamo - Pág. 230
Rev. William M. Branham
 195. Também diz aqui que Ele vai dar ao vencedor uma pedrinha branca e 
em (não sobre) a pedra um nome novo, o qual somente o dono conhece. Agora, a 
ideia de um nome novo é uma ideia bem conhecida. Abrão foi mudado a Abraão, 
Sarai a Sara, Jacó a Israel, Simão a Pedro, e Saulo a Paulo. Estes nomes trouxeram 
uma mudança ou foram dados por causa de uma mudança. Foi somente depois 
que os nomes de Abrão e Sarai foram mudados pelo Senhor, que chegaram a 
estar preparados para receberem o filho prometido. No caso de Jacó, ele tinha 
que vencer, e depois foi chamado príncipe. No caso de Simão e de Saulo, sua 
mudança veio quando eles receberam ao Senhor. E hoje em dia, cada um de nós, 
os verdadeiros crentes, tivemos uma mudança de nome. Somos cristãos. É um 
nome que é comum entre nós. Mas algum dia teremos outra mudança; certamente 
receberemos um nome novo. Muito bem, pode ser que esse nome seja nosso nome 
original e verdadeiro, escrito no Livro da Vida do Cordeiro desde a fundação 
do mundo. Ele conhece nosso nome, mas nós não. Algum dia, segundo Sua boa 
vontade, nós também o conheceremos.
 196. Uma pedrinha branca. Quão formoso! Aqui está outro quadro onde o 
santo recebe recompensa da mão de Deus por suas aflições na Terra. Você sabe 
que depois de Constantino à igreja falsa foi possível pôr sua mão na tesouraria do 
Estado e por esse meio construir edifícios formosos cheios de estátuas formosas? 
Estas estátuas feitas de mármore branco, na realidade eram ídolos romanos que 
tinham sido nomeados novamente como Santos. As Igrejas e seu conteúdo eram 
excepcionalmente belas, até como se veem hoje em dia, mas Deus não estava 
nelas. Onde estava Deus? Com Seus Santos em algum lar ou em alguma cova 
ou alguma região selvagem na serra, onde estavam escondidos dos membros da 
igreja falsa. Eles não tinham edifícios formosos, nem coros com batas, nem roupa 
fina nem as demais atrações mundanas. Mas agora nesta promessa especial aos 
verdadeiros crentes de todas as eras, Deus declarou que lhes dará recompensas de 
grande formosura e de duração eterna. Deixe que os ricos desprezem os pobres. 
Deixe-os que deem grandes quantidades à igreja para que ela honre ao doador 
fixando uma placa de mármore ou alguma estatua em sua honra, em um lugar 
público, para que todos aplaudam. Algum dia o Deus que vê e sabe tudo, uma 
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vez mais recompensará à viúva por dar tudo, mesmo que seja apenas dois brancas 
[duas pequenas moedas]; e Ele mesmo a recompensará com os tesouros do Céu.
 197. Sim, maná escondido e um nome novo em uma pedrinha branca. Quão 
bondoso é o Senhor para conosco por nos recompensar tão maravilhosamente, 
sendo nós tão indignos! Oh, eu quero estar preparado para a toda hora para fazer 
Sua vontade e para acumular tesouros no Céu!

LIVRO DAS ERAS
A Era de Filadélfia - Pág. 354
Rev. William M. Branham
 127. Quão glorioso! Todas as maravilhosas promessas de Deus são cumpridas. 
Tudo será terminado. A transformação terá sido cumprida totalmente. O Cordeiro 
e Sua Esposa para sempre estarão fundamentados em todas as perfeições de Deus. 
É impossível que alguém possa descrever, mas sim podemos pensar e sonhar e 
ler sobre isso na Palavra. Mas até com estas coisas, somente podemos conhecer 
uma parte imensamente pequena até que chegue aquele grande dia da primeira 
ressurreição quando tudo isto se tornar uma realidade.
 128. “E escreverei sobre ele meu nome novo”. Meu Nome novo. Quando 
TUDO chegue a ser novo, então Ele também terá um Nome novo; e esse Nome 
também será o nome da Noiva. O que aquele Nome é, ninguém se atreve a 
conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito dada tão conclusivamente 
que ninguém se atreveria a negá-la. Mas sem dúvida, Ele deixará aquela revelação 
para o dia em que Ele deseja mostrar o Nome. É suficiente conhecer que este 
Nome será ainda mais maravilhoso do que nós jamais poderíamos imaginar.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. IV
Pág. 166-167
Deus glorifica Seu Nome outra vez
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 19 de setembro de 1999
(Segunda atividade)
Cidade da Guatemala, Guatemala
 Agora, vimos o nome que ele buscava. E vamos ver um pouquinho mais 
desse nome. Para que tenham o quadro claro, vamos à página… Vamos ver que 
página, para que tenhamos esse quadro claro por completo: página 26 do livro 
Citações, versículo 216; para não ler muito lerei ao final, onde diz:
 216 - “… Assim que parece talvez eu continuarei em frente até talvez 
que a carpa comece, ou o que for que ELE ESCOLHEU PARA COMEÇAR A 
DECLARAR SEU NOME EM UMA MANEIRA NOVA”.
 “Declarar Seu Nome em uma maneira nova”, pois é declarar Seu Nome, 
revelar Seu Nome Novo; isso é uma maneira nova. O Nome do Senhor Jesus 
Cristo em uma maneira nova é o Nome Novo do Senhor Jesus Cristo.
 Esperem até que o Anjo de Jesus Cristo seja adotado, e então verão o 
cumprimento da Carpa tomando lugar.
 E para quando será? Será para quando vier o aperto; portanto, aproveitemos 
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bem o tempo comendo alimento espiritual, e crescendo espiritualmente, e 
amadurecendo espiritualmente, como filhos e filhas de Deus, para, quando vier 
o aperto, se não tiverem sido ressuscitados ainda os mortos em Cristo, sejam 
ressuscitados; e nós os que vivemos, se não estivermos transformados ainda, 
sejamos transformados; porque nessa etapa, quando vier o aperto, é que o 
que foi visto manifestado no reverendo William Branham temporariamente e 
parcialmente, será visto manifestado em toda sua plenitude.
 Essa Terceira Etapa estará em toda sua plenitude, e aí estará o Nome Novo 
do Senhor Jesus Cristo. E o Nome Novo do Senhor Jesus Cristo será glorificado, 
como foi glorificado o nome que usou em Sua Primeira Vinda:
 [São João 12:28] “Glorifiquei-o, e o glorificarei outra vez (uma vez mais)”. 
E outra vez, pois é pela segunda vez.
 Agora, nessa Terceira Etapa, a chama o reverendo William Branham “a 
Terceira Etapa” a essa etapa onde a manifestação de Deus em toda Sua plenitude 
estará no meio da Sua Igreja e, consequentemente, acontecerão coisas que nós 
nem imaginamos que seriam possíveis. Mas se Deus prometeu em Sua Palavra, 
tem que ser cumprido tudo o que Ele prometeu.
 Para a ressurreição dos mortos em Cristo tem que vir a Terceira Etapa, e para 
nossa transformação também. E aí vem o Nome Eterno de Deus e Nome Novo do 
Senhor Jesus Cristo, o qual diz que escreverá sobre o vencedor; e esse será quem 
conhecerá o mistério do Nome Novo de Jesus Cristo e o mistério da Sua Vinda.
 E ele será adotado; e quando for adotado então serão vistos os maiores milagres 
e maravilhas de toda a história do cristianismo, a tal grau que estremecerá o povo 
hebreu; e vejam o que o povo hebreu vai dizer: na página 22 do livro Citações, 
versículo 176, ao final, diz:
 176 - “… Quando o Senhor Jesus Cristo vier por sua Noiva, e eles (ou seja 
os hebreus) o virem, eles dirão: ‘Esse é quem esperamos, ali está Ele’. Ele se 
levantará com cura em Suas asas”.
 E Suas asas são os ministérios de Moisés e Elias. Por isso é que o reverendo 
William Branham diz: “Os grandes milagres, esses são sob os ministérios de 
Moisés e Elias”.
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