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ESTUDO BÍBLICO #63 – DOMINGO, 10 DE JANEIRO DE 2021
TEMA: DEUS MOVENDO-SE NO MEIO DA SUA OBRA

Dr. William Soto Santiago
Quinta-feira, 18 de junho de 1998

Risaralda, Caldas, Colômbia

Escritura base: Gênesis 1:1-5

LIVRO DOS SELOS
O Primeiro Selo - Pág. 104
Rev. William M. Branham
 37. Também achamos no estudo das Escrituras, que cada mensageiro 
sempre vem ao final da era. Paulo veio ao final da era, e achamos que 
aconteceu o mesmo com Irineu, com Martim e com Lutero, o qual veio 
ao final da Era Católica. Wesley veio ao final da Era Luterana; Pentecoste 
veio com o batismo do Espírito Santo ao final da era da santificação. 
Ao final da Era Pentecostal, segundo a Palavra de Deus, e que Deus me 
ajude nesta noite para lhes mostrar, devemos receber um mensageiro que 
tomará todas as coisas que eles deixaram sem terminar e revelará todo 
segredo de Deus para equipar a Noiva para o Rapto. Depois vêm sete 
trovões misteriosos que nem estão escritos. Correto. E eu creio que por 
meio dos Sete Trovões será revelado nos últimos dias o que é necessário 
para equipar a Noiva para ter a fé do rapto; porque com o que temos agora 
não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para nos equipar, porque 
como estamos agora apenas podemos ter fé suficiente para a Cura Divina. 
Temos que ter fé suficiente para sermos transformados em um momento e 
sermos tirados desta Terra. E veremos mais adiante (Deus primeiro), onde 
está isto escrito.

AS PROFECIAS DO FIM DO TEMPO - Parte III
Pág. 55-56
A restauração de todas as coisas
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 22 de dezembro de 1991
Cayey, Porto Rico
 Por essa causa Adão podia fazer o que ele queria fazer; e Deus colocou 
Adão com livre-arbítrio, para fazer conforme ele desejava fazer. Foi dado 
o livre-arbítrio, e por essa causa somente Deus lhe revelou os perigos 
que estavam aqui na Terra, advertiu como continuar vivendo por toda a 
eternidade, e também advertiu como sair da eternidade, cair da vida eterna 
e se tornar mortal. E disse: “Não faça isto, porque o dia que o fizeres, esse 
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dia tu vais morrer.”1 Porque Deus o que deseja é que Seus filhos vivam 
eternamente.
 Portanto, o conselho de Deus sempre foi, é, e será, que permaneçam 
no Programa Divino para que vivam eternamente, e não saiam a outro 
programa. Mas Eva saiu do Programa de Deus ao programa do diabo 
através da serpente, e isso ocasionou a queda da raça humana.
 E estes três elos da Criação, estes três elos que estiveram aqui na Terra, 
desapareceram; e encontramos que a serpente como uma raça desapareceu; 
mas será restaurada essa raça.
 Mesmo que, enquanto chega a restauração dessa raça, encontramos 
que a semente da serpente produzirá, esteve produzindo e produzirá, 
instrumentos através dos quais o diabo se manifestará. Produziu Caim, 
produziu também Ninrode, produziu inúmeros de personagens da história 
bíblica, produziu também Judas Iscariotes; e produzirá o anticristo, no 
qual o diabo se encarnará e será a besta, será o último produto da semente 
da serpente no qual o diabo se encarnará. E em seguida essa raça terá uma 
restauração, e terá alma.
 E como será tudo isto? Vejamos, a raça será restaurada na restauração 
de todas as coisas; e essa posição que ocupava a raça da serpente, será 
ocupada por seres humanos que — quando terminar o Juízo Final — 
passarão à vida eterna. Aí estão inclusos gentios e também hebreus.

AS PROFECIAS DO FIM DO TEMPO - Parte III
Pág. 20-21
O estabelecimento do Reino de Cristo
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 7 de outubro de 1990
São Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, Guatemala
 Agora, vimos como será esse glorioso Reino Milenial. Estivemos 
vendo como virão juízos divinos sobre as nações que se unirão ao reino do 
anticristo, ao reino da besta.
 E nos perguntamos: E que posição ocupa a América Latina em todos 
estes eventos proféticos que correspondem ao tempo final? E que relação 
tem a América Latina com o glorioso Reino Milenial? Que posição ocupa 
a América Latina no Reino Milenial?
  Disse que todas as nações onde se realizou alguma das eras da Igreja 
gentia, por quanto não receberam o mensageiro, por quanto a nação como 
nação não o recebeu, e não se estabeleceu na nação a Mensagem do 
mensageiro para ser ensinada, e não se estabeleceu (pelo Governo) essa 
Mensagem em todos os campos dessa nação, essas nações o que têm é 
1  Gênesis 2:16-17
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juízo divino assinalado.
  Agora, podemos ver que também vão se unir no reino da besta, aí 
completarão para receberem o juízo, as pragas divinas; porque o reino 
dos gentios será tirado e estabelecido o Reino de Cristo. Diz a Escritura: 
“Porque os reinos do mundo vieram a ser os reinos do nosso Deus e do Seu 
Cristo”2.
  Agora, a América Latina, sendo um lugar onde não se cumpriu 
nenhuma das sete eras da Igreja gentia, e não houve um mensageiro para 
a América Latina com uma Mensagem de alguma das eras, a América 
Latina então tem um privilégio: tem o privilégio que não rejeitou nenhuma 
das sete Mensagens das sete eras da Igreja gentia, e tem o privilégio de ter 
a oportunidade de receber no Programa Divino o maior que Deus tem.
  A América Latina no Programa Divino foi escolhida e assinalada para 
o nascimento da terceira dispensação. Sempre uma dispensação teve um 
lugar onde nasce.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 34
Elias e a oferenda de farinha
Phoenix, Arizona, 11-3-60 
Rev. William M. Branham
 284 - “Sob Lutero eles creram por fé. Sob a Santificação eles gritaram. 
Sob Pentecoste eles falaram em línguas como um dom. Mas agora o 
negativo é positivo. A tampa vem sobre a Pirâmide e já é o tempo do fim. 
Cristo e Sua Igreja são tão parecidos que isso vai chamar os mortos dos 
metodistas, luteranos - todos eles lá atrás - e haverá uma ressurreição”.

AS PROFECIAS DO FIM DO TEMPO - Parte III
Pág. 16-17
A Herança
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de agosto de 1990
Cúcuta, Norte de Santander, Colômbia
 Haverá multidão de pessoas que viverão nesse Milênio; e essas são as 
pessoas que terão um tempo para viverem durante o Milênio, e se cumprirá 
neles o que diz: “A criança morrerá de cem anos, e o pecador aos cem anos 
será maldito”.
 Assim Deus estabelecerá um tempo de vida às pessoas que desta 
geração passarem vivos, continuarem vivendo, e as pragas que cairão não 
os afetem, porque haverá oportunidade, ao receberem a Palavra, haverá 
oportunidade para passarem ao Reino Milenial.
2  Apocalipse 11:15
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 Assim veremos algumas pessoas ou muitas pessoas desta geração, e 
principalmente da América Latina, no glorioso Reino Milenial. Para eles, 
estará condicionada sua vida no Milênio; mas será um Reino de paz, de 
harmonia. O que em tantos milhares de anos a raça humana não viveu, o 
viverá nesse glorioso Reino Milenial.
 Mesmo que seja 10 anos que viva uma pessoa das que vai entrar, mas 
que não pertence aos escolhidos, 10 anos aí no Milênio é o mais glorioso 
e maravilhoso de tudo; mas poderão viver muito mais. Tudo isso estará 
condicionado a esse Reino e à administração do Reino, como se realiza no 
glorioso Reino Milenial.
 Assim que esperamos que muitas pessoas da América Latina entrem 
nesse glorioso Reino Milenial. E meu desejo seria que toda a América 
Latina entrasse no glorioso Reino Milenial! E para que seja possível que 
muitas pessoas entrem no glorioso Reino Milenial, mesmo que não sejam 
dos escolhidos, estamos nós aqui presentes neste tempo final, para pedir a 
Deus que abra o coração das pessoas e elas possam receber a Água da Vida 
Eterna, possam receber a Palavra, possam receber essa Mensagem Final 
de Deus, a Mensagem do Evangelho do Reino.
 E onde leva a Mensagem do Evangelho do Reino? Ao Reino do Senhor 
Jesus Cristo, ao glorioso Reino Milenial. Essa é a Mensagem que o povo 
hebreu receberá, e essa é a Mensagem para toda a América Latina, para 
dar a oportunidade que entre no glorioso Reino Milenial. É uma grande 
oportunidade que a América Latina tem; e em nossas mãos está a Palavra, 
e em nossa boca está essa Palavra para levá-la por toda a América Latina.
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