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ESTUDO BÍBLICO #68
SEXTA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2021

TEMA: O JOVEM TRAZENDO À VIDA A 
PALAVRA DE DEUS NO ÚLTIMO DIA

Dr. William Soto Santiago
Quinta-feira, 2 de setembro de 1999

Villahermosa, Tabasco, México

Escritura base: Isaías 55:3-13

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 120
Shalom
Serra Vista, Arizona, 12-1-64
Rev. William M. Branham
 1065 - “Ele era a Luz vindicada desse dia. Vê? Mas 
há mais Palavra para ser vindicada. Ele tem que vindicar 
mais Palavra. E quando a última Palavra for vindicada, 
então a morte é sorvida com vitória e os mortos em Cristo 
se levantarão, e entrará o Milênio, e haverá uma grande 
Paz, Shalom”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 35
O Rei Rejeitado
Jeffersonville, Ind., 15-5-60
Rev. William M. Branham
 296 - Translação ao Paraíso dito parcialmente:
 “Eu estava deitado ali, e assim, e disse: ‘Bom, eu só 
penso no que será o outro lado. Eu tenho já cinquenta 
anos e ainda fiz nada. Se só pudesse fazer algo para ajudar 
ao Senhor…’. E eu olhei e ouvi algo que continuava 
dizendo: ‘Só está começando. Segue a batalha. Só segue 
em avanço…’. E aqui vem Hope - essa era minha primeira 
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esposa. Ela correu e nunca disse: ‘Meu esposo’. Ela disse: 
‘Meu precioso irmão’. E quando ela me abraçou, havia 
outra mulher parada ali que me abraçou, e depois Hope 
abraçou a esta mulher, e cada uma… Eu pensei: ‘Isto tem 
que ser algo diferente, não pode ser. Há algo…’. Oh!, eu 
jamais gostaria voltar para essa casca velha outra vez. Eu 
olhei ao redor e pensei: ‘O que é isto?’. Eu me olhava 
muito bem e eu disse: ‘Eu não posso entender isto’. Mas 
Hope parecia ser como uma… Ou uma hóspede de honra. 
Ela não era diferente mas como uma hóspede de honra. 
E ouvi uma voz então que falou comigo, que estava no 
quarto; disse: ‘Isto é o que pregaste que era o Espírito 
Santo. Este é amor perfeito. E nada pode entrar aqui sem 
isso’. Estou mais determinado que nunca em minha vida, 
que se necessita o amor perfeito para entrar ali… E eles 
gritaram a uma voz: ‘Se não tivesse ido, não estaríamos 
aqui’. Eu vi ao redor e pensei: ‘Bom, não o entendo’. Eu 
disse: ‘Onde está Jesus? Eu o quero ver tão urgentemente’. 
Eles disseram: ‘Agora, Ele está um pouco mais alto, aqui 
por este lado’. Disseram: ‘Algum dia Ele virá a ti’. Veem? 
Disseram: ‘Tu foste enviado como um líder e Deus virá, 
e quando vier Ele te julgará de acordo com o que tu os 
ensinaste, primeiro; se entrarão ou não. Nós entraremos 
de acordo com teus ensinamentos…’. E essa gente gritou 
e disse: ‘Nós sabemos isso e nós sabemos que vamos ir 
contigo algum dia de volta à Terra’. Disse: ‘Jesus virá e 
você será julgado de acordo com a Palavra que você nos 
pregou. E então, se você é aceito nesse tempo, que sim 
será’, e disse: ‘Então tu nos apresentarás a Ele como troféus 
do seu ministério’. Disse: ‘Tu nos guiarás a Ele e todos 
juntos iremos de volta à Terra para viver para sempre”.
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AS PROFECIAS DO FIM DO TEMPO - Parte 6
Pág. 6-7
Quem pode destruir a morte
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 3 de setembro de 1999
(Terceira atividade)
Villahermosa, Tabasco, México
 E com essa manifestação de Cristo, onde Ele 
ressuscitará os mortos em Cristo em corpos eternos e nos 
transformará, destruirá a morte física para os filhos e filhas 
de Deus; porque então teremos um corpo eterno e imortal 
e incorruptível.
 Agora vejam, do aspecto físico, esse é o momento onde 
se materializará essa promessa divina para os escolhidos 
de Deus. Não para todo mundo: o resto dos seres humanos 
continuará vivendo em corpos mortais, corruptíveis e 
temporários. Mas os escolhidos, já desse momento em 
diante, já estaremos imortais fisicamente; porque teremos 
o corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, e 
jovenzinho para toda a eternidade.
 Agora, já no espiritual, a morte já foi destruída para 
nós, nós ao obtermos o Espírito de Cristo e assim obter 
o novo nascimento; já temos vida eterna. Por isso é que 
vivemos uma vida tranquila na Terra, sabendo que se 
nosso corpo terreno, nossa casa terrena morre, se destrói, 
temos um edifício não feito por mão, um corpo teofânico 
da sexta dimensão, ao qual vamos viver. E depois, para o 
Último Dia, temos a promessa de uma ressurreição para os 
que partiram e uma transformação para nós os que estamos 
vivos. Tendo tais promessas, pois, nossa vida aqui na Terra 
é uma vida de paz. “Minha paz vos deixo, minha paz vos 
dou; não como o mundo a dá eu a dou”.
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 E agora, tendo tais promessas, nos mantemos servindo 
a Cristo e nos mantemos recebendo Sua Palavra, Sua 
revelação divina para nosso tempo; e assim sendo 
preparados para esse grande evento onde a morte física 
será destruída nos filhos e filhas de Deus; e todo gene de 
morte que nosso corpo tiver, vai desaparecer; e todo o 
corpo físico vai ser transformado: vamos ser mudados em 
nossos átomos; e no novo corpo, pois não haverá átomos 
de morte: todos de e com vida eterna.
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