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ESTUDO BÍBLICO #65 – DOMINGO, 17 DE JANEIRO DE 2021
TEMA: A TRAJETÓRIA DA LUZ

Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 19 de junho de 1998

(Segunda atividade)
Armênia, Quindío, Colômbia

Escritura base:  Gênese 1:1-5

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 18 - Hebreus, capítulo 3
Jeffersonville, Ind., 1-9-57
Rev. William M. Branham
 138 - “Aqui estava o pilar de fogo por cima deles. Eu não sei se todos o viram ou 
não, ao menos Moisés o viu, e estava sobre eles e eles o observaram. E o pilar de fogo 
foi enviado a Moisés; e Moisés foi enviado aos filhos de Israel. E eles deveriam seguir 
Moisés. Eles podiam ver Moisés, e Moisés viu a Luz”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 44 - Era da Igreja de Pérgamo
Jeffersonville, Ind., 7-12-60
Rev. William M. Branham
 377 - “E quando os… Quando os nicolaítas levantaram seu líder e puseram uma 
pedra de mármore a seus pés (vê?) Deus mandou o Seu líder cheio do Espírito Santo 
para Seu grupo cheio do Espírito Santo, Seu anjo, e pôs sobre ele um selo de um nome; 
mas não o revelará. O terá que guardar para si mesmo, vê? Nenhum homem sabe a não 
ser ele mesmo. Maná escondido, uma pedra com um novo nome, com um nome novo 
que nenhum homem sabe a não ser ele mesmo, e foi dirigido ao anjo da Igreja. Eu me 
pergunto se Lutero sabia ou se Wesley sabia, eu me pergunto se… Se os outros grandes 
anjos, pergunto-me, ao vir o grande anjo de Luz a nós, para nos tirar, com grande poder 
sob o Espírito Santo, e nos levar ao Senhor Jesus Cristo. Ele provavelmente não saberá, 
mas aqui estará um destes dias, Deus o manifestará; ele não terá, de se fazer por si 
notório, mas Deus mostrará quem”.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. I - Pág. 124-126
A trajetória e Obra da Coluna de Fogo
Dr. William Soto Santiago
13 de agosto de 1989 
Cayey, Porto Rico
 Vimos a trajetória e a Obra da Coluna de Fogo através das eras, passando de uma 
era a outra através do mensageiro de cada era, recolhendo assim os escolhidos de cada 
era, e formando assim a era correspondente para cada tempo.
 E quando se chegou ao final da era da Igreja gentia, a vimos no mensageiro da 
sétima era da Igreja gentia, onde até essa Coluna de Fogo se deixou fotografar sobre 
o mensageiro da sétima era da Igreja gentia, se identificando assim, em Sua trajetória 
nesse tempo, na sétima etapa da Igreja gentia, sobre o mensageiro dessa era, realizando 
a Obra correspondente para esse tempo; e em seguida já concluindo seu trabalho, seu 
ministério, neste sétimo mensageiro.
 Quando o sétimo mensageiro foi rejeitado pela sétima era, ele ficou fora da sétima 
era, ele ficou entre a sétima era e a oitava era, a Era da Pedra Angular; e aí também estava 
essa Coluna de Fogo realizando a Obra de precursar, através do sétimo mensageiro, a 
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Segunda Vinda do Senhor, para a Era da Pedra Angular. Precursou a Segunda Vinda do 
Senhor e a Era da Pedra Angular, na qual a Segunda Vinda do Senhor seria manifestada.
 Por essa causa, em visão, o sétimo mensageiro viu quando essa Coluna de Fogo que 
o acompanhava, o deixou e foi mais acima; e estava falando com outra pessoa, e estava 
realizando uma Obra em e através de outra pessoa; correspondente ao cumprimento da 
Visão da Carpa, onde ele viu tudo isto. E essa é essa Terceira Etapa onde o Senhor Jesus 
Cristo, a Coluna de Fogo, realiza Sua Obra final, para assim selar todo esse trabalho 
que Ele esteve realizando.
 Encontramos que quando o Senhor Jesus Cristo terminava Seu trabalho em uma 
era, através de um mensageiro, esse mensageiro e seu grupo tinham que descansar, 
partir; e depois a Coluna de Fogo passava a outro mensageiro e lhe trazia a revelação, 
a Mensagem correspondente a essa nova era, por revelação divina, e começava a se 
manifestar através desse novo mensageiro; e assim se formava essa nova era.
 Assim foi neste tempo. Depois da sétima era, e até dessa brecha entre a sétima e 
oitava era, o Pilar de Fogo, conforme as promessas divinas, tem uma Obra para realizar 
em uma nova era, em uma nova dispensação. Portanto, ao terminar Seu trabalho através 
do sétimo mensageiro, tinha que voar a uma nova era e a um novo mensageiro, para 
realizar a Obra do Sétimo Selo, realizar a Obra correspondente à Era da Pedra Angular, 
realizar a Obra que corresponde à meia hora de silêncio no Céu.

LIVRO DOS SELOS - O Quinto Selo - Pág. 301
Rev. William M. Branham
 106. Notem bem: No tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, Ele 
mandou uma águia. Quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia. Não 
crê você que quando João estava na Ilha de Patmos, esta Mensagem era tão perfeita 
que ainda não podia ser confiada a um anjo? Agora, um anjo é um mensageiro, mas 
você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Creem? Vamos prová-lo. Vejamos 
Apocalipse 22:9 para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas 
era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro de Apocalipse. Agora 
vejamos o que João viu:
 Eu João sou o que ouviu e viu estas coisas. E depois que tive ouvido e visto, 
prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava estas coisas.
 E ele (o anjo) disse-me: Olhe que não o faça (nenhum verdadeiro profeta receberia 
adoração, ou mensageiro algum): porque eu sou servo contigo, e com seus irmãos os 
profetas, e com os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 
22:8- 9

LIVRO DOS SELOS - O Sétimo Selo - Pág. 472
Rev. William M. Branham
 166. O podem ver? A verdade da visão de Deus, os sete anjos me trazendo do 
ocidente (vinham do ocidente) para o oriente para esta mensagem nesta noite! Agora, 
a Voz daquele trovão e a missão que foi trazida, tudo foi revelado e provado que era 
de Deus. Pense bem: Eu não conhecia estes Selos. Foram revelados nesta semana. 
Alguém pensou nos sete anjos, e este sendo a mensagem que teria que sair, e os anjos 
me trazendo para isso? Recordem, o sétimo Anjo foi o mais notável para mim. Parecia-
me mais importante que qualquer um dos demais. Eu vi que estavam parados assim em 
forma de pirâmide e eu estava parado aqui assim. Agora, lembram-se da visão quando 
vi um grupo de passarinhos, com suas plumas todas abatidas, e eles voaram para o 
oriente? Depois havia outro grupo de pássaros maiores e mais bonitos, que pareciam 
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pombinhas com suas asas tão finas, e elas também voaram para o oriente. Estava 
pensando nessa visão. Ali está a primeira etapa, a segunda etapa, e depois o seguinte 
foram ANJOS.

LIVRO DOS SELOS - O Quinto Selo - Pág. 326
Rev. William M. Branham
 243. Moisés será a mesma pessoa. Achamos o mesmo em Apocalipse 22:8. Isto é 
para concluir isto das almas debaixo do altar, na abertura deste Selo, os quais foram 
assassinados entre o tempo da morte de Cristo e o rapto da Noiva. Estes foram os 
verdadeiros judeus que morreram sob a mão do alemão Eichmann, os que tiveram seus 
nomes no Livro.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 85 - A Brecha
Jeffersonville, Ind., 17-3-63
Rev. William M. Branham
 722 - “Este Livro selado com sete selos é revelado no tempo dos sete trovões de 
Apocalipse 10. Demos leitura ali também para ter um melhor entendimento antes de 
entrar mais profundamente. Agora, isto já é o tempo do fim porque diz assim: ‘E vi 
outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco íris sobre sua cabeça…’. 
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 ao seu fim. Bem, agora continuando: ‘… e seu rosto era como 
o sol, e seus pés como colunas de fogo’. 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 pela Sua Igreja”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 46 - Era da Igreja da Filadélfia
Jeffersonville, Ind., 10-12-60
Rev. William M. Branham
 390 - “Ele disse: ‘Eu sou o Alfa e o Ômega’. Em outras palavras: ‘Eu serei 
supremo no primeiro, e serei supremo no último’. A Luz sai no leste e se põe no oeste. 
Foi um tempo lúgubre e obscuro, mas haverá Luz ao entardecer… Ele revelou Sua 
suprema Divindade à primeira Igreja, Éfeso. Está bem isso? Bom, agora note. Cada 
uma destas Iglesias vindo por aqui, Ele revelou a Si mesmo na Divindade só em Sua 
forma glorificada; mas nesta última, Ele deve ser Z, de novo ao princípio original. Vê? 
O primeiro e o último”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 58 - Perguntas e Respostas
Jeffersonville, Ind., 15-10-61 
Rev. William M. Branham
 507 - “Eu creio que nós ainda temos uma grande Luz que vem em cima agora, que 
inundará a Terra um destes dias por um período curto, pode ser que seja em coisa de 
meses. Mas eu creio que há uma grande Luz que vem”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 69 - Presumindo
Cleveland, Tenn., 8-4-62
Rev. William M. Branham
 585 - “Tenham fé na Palavra. Se essa igreja pentecostal tivesse ficado com isso, 
o Rapto já teria ido. Oh, diz você: ‘Espere um minuto, irmão, agora - agora você disse 
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alguma coisa má’. Não, eu nunca. Não, eu nunca. Eu sei o que eu estou dizendo. Nos 
dias de Noé… A Bíblia disse que como era nos dias de Noé, assim seria na vinda do 
Filho de Homem. Nos dias de Noé, Deus era sofrido e foi mais além do tempo (veem?), 
não desejando que alguém perecesse. Veem? Ele seguiu em frente, em frente e em 
frente, sofrido. A mesma coisa hoje em dia como era nesse dia, esperando pela Sua 
Igreja que venha a reconhecimento da Sua Palavra e Ele”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 99 - O Sétimo Selo
Rev. William M. Branham
 860 - “Então me elevou e me colocou em um lugar muito elevado, onde havia 
uma reunião, e parecia uma carpa ou uma espécie de catedral. Eu olhei, e assim de um 
lado parecia que havia uma caixinha, um lugar pequeno. E essa Luz que vocês veem 
sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. foi voando 
de onde eu estava, e foi pousar sobre a carpa, e disse: ‘Te encontrarei ali. Isto será a 
Terceira Etapa, e não dirás a ninguém’. E lá no Cânion Sabino, Ele me disse: ‘Esta é a 
Terceira Etapa’. Há três coisas muito grandes que acompanham a Terceira Etapa. Uma 
delas se abriu ontem, outra hoje, e resta uma coisa que não posso interpretar, porque 
está em um idioma desconhecido. Mas estive ali parado, e olhei diretamente; e esta é a 
Terceira Etapa, o que vem”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 105 - Por que clamas? Fala!
Jeffersonville, Ind., 14-7-63
Rev. William M. Branham
 907 - “O tempo do Rapto está à mão, e estamos esperando por uma Fé de Rapto, 
que possa tirar a igreja junta e dar alguma força sobrenatural, que possa mudar estes 
corpos em que vivemos. Quando vemos um Deus que pode levantar mortos do chão, 
ou do pátio, e trazê-los para vida e apresentá-los diante de nós, quando vemos um Deus 
que pode tirar um câncer que comeu um homem até que parece uma sombra, e levantá-
lo ser um homem forte e são; isso deveria dar às pessoas Fé de Rapto. Quando essa Luz 
brilhe do céu e a Trombeta soar, o Corpo de Cristo será rapidamente juntado, e mudado 
em um momento e levado ao Céu”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 119 - Há um Homem que pode acender a Luz
Jeffersonville, Ind., 29-12-63
Rev. William M. Branham
 1054 - “Quando esta perseguição vier, não te assuste; há uma luz que diz que 
levará Seus filhos. Ela não passará pela tribulação. Ela nunca o fará. Ele disse que ela 
não, ela será levantada”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 120 - Shalom
Serra Vista, Arizona, 12-1-64 
Rev. William M. Branham
 1062 - “O sol caminhou do leste ao oeste. Estamos na costa oeste. A luz só pode 
fazer uma coisa, voltar para o leste. Vocês entendem isto? A luz só pode devolver ao 
leste outra vez, de onde começou, em Israel”.
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