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Deus, a Família de Deus, trazendo o Alimento à família de Deus; 
cada mensageiro o traz, recebe-o de Deus, passa-o ao povo, os 
ministros o recebem, e em suas congregações se distribui o 
Alimento de Deus.
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ESTUDO BÍBLICO #70
SEXTA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 2021

TEMA: A RECOMPENSA DO SERVO FIEL
E PRUDENTE

Dr. William Soto Santiago
Segunda-feira, 6 de setembro de 1999

Ciudad del Carmen, Campeche, México

Escritura base: São Mateus 24:34-47

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 83 
Senhores, é este o tempo?
Jeffersonville, Ind., 30-12-62 
Rev. William M. Branham
 702 - “Eu rogo por este pequeno rebanho, do qual o Espírito 
Santo me fez cuidador, para alimentá-los. Fiz tudo o que sei fazer, 
Senhor, para alimentá-los no Pão de Vida. Como nessa visão, 
muitos anos atrás, onde a grande cortina estava no oeste, e uma 
montanha do Pão de Vida; o folheto: ‘Eu não fui desobediente à 
visão celestial.’ E aqui vem tudo acontecer, revelado em nossa 
mesma cara.” 

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. IV
Pág. 9
002 COMPAIXÃO PELAS PESSOAS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de janeiro 1981
Cayey, Porto Rico
 Os discípulos do Senhor em Sua Primeira Vinda tinham a 
encomenda de levar o alimento para a multidão faminta; e os 
discípulos do Senhor neste tempo final, os discípulos da Segunda 
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Vinda do Senhor, têm a encomenda de levar esse Alimento ao 
redor do mundo, para que todo o que tenha fome seja saciado.
 Será levado através da imprensa, através da rádio, através da 
televisão, através de filmes em diferentes locais, e em todas as 
formas que estiverem disponíveis; através dos folhetos, através 
de tudo o que for possível.
 Neste tempo, estando em um só local, podemos levar o 
Alimento a muitos locais até sem nos mover, porque temos as 
facilidades para fazê-lo. Portanto, esse é nosso trabalho, esse é 
o trabalho que Deus encomendou em nossas mãos.
 Esse foi o mesmo trabalho que o Senhor encomendou em 
Sua Primeira Vinda aos Seus discípulos, e através de dois mil 
anos estiveram realizando esse trabalho; e quando se fechou 
essa segunda dispensação, então começa o mesmo ciclo.
 E neste ciclo em que estamos vivendo o Alimento, já está 
armazenado; e a ordem do Senhor é que seja levado para que 
as pessoas que estão famintas e estão desfalecendo sejam 
alimentadas. Por quê? Porque Ele tem compaixão das pessoas; 
e como Ele tem compaixão das pessoas, Ele multiplicou o pão 
espiritual, a Palavra, que é o alimento espiritual para a alma e 
o espírito; porque “não só de pão viverá o homem, mas de toda 
Palavra que sai da boca de Deus”. 

LIVRO DE CITAÇÕES Pág. 6B
Era da Igreja do Pérgamo
Jeffersonville, Ind., 7-12-60
Rev. William M. Branham
 58 - “Bom, o que é o maná escondido? O maná que não é 
dado a toda a congregação. A revelação é derramada sobre o 
anjo da igreja, a revelação da Palavra. Veem? A revelação da 
Palavra é dada ao anjo dessa era, porque é escondida de todo 
lugar e revelada (o maná escondido) a… É dada ao anjo da igreja. 
Veem? Captaram-no? É uma revelação um pouco maior sobre o 
que Cristo é, talvez um chamado um pouco mais alto. / O maná 
escondido, essa pequena coisa especial. O que é o especial? Não 
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algo para… As bênçãos do Espírito Santo? Oh, não, isso é para 
toda a congregação. Mas o maná escondido era uma revelação 
especial porque ele a tinha que ensinar aos outros. Veem? Era 
um pouco mais de conhecimento da Escritura, de maneira que 
ele pudesse ensinar aos outros. Está suposto a ser Ele. É isso 
correto? Você nunca poderá viver mas alto que seu pastor. Vocês 
só recordem isso. E assim… porque ele é o pastor que alimenta 
vocês. Se ele for o pastor, ele tem que saber onde está o maná, 
para alimentar a - a ovelha. Isso é correto? Agora, algo especial. 
E observem isto só um minuto, a revelação, o maná escondido”. 

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. II
Pág. 66-67
Ministros colaboradores em ação nos mega projetos divinos
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 15 de janeiro de 2010
Santiago de Chile
 Agora nos corresponde fazer nossa parte, estar ativos, em 
ação, trabalhando no mega projeto divino, o mega projeto 
de Deus, onde está: a evangelização, a obra missionária, o 
estabelecimento de Igrejas, de congregações, a produção 
ou reprodução do alimento espiritual, da Palavra escrita e 
gravada, para alimentar os filhos e filhas de Deus, as ovelhas 
do Senhor. Recordem a parábola dos servos aos quais foi dada 
a oportunidade de dar o alimento a tempo aos filhos de Deus na 
Casa de Deus:
 “Quem é o servo fiel e prudente ao qual seu Senhor pôs 
sobre Sua Casa?” A qual Casa, qual é? A Igreja do Senhor Jesus 
Cristo. Isso é conforme também a Hebreus, capítulo 3, que nos 
diz que a Igreja é a Casa de Deus sobre a qual Deus pôs Jesus 
Cristo, o colocou como Filho sobre Sua Casa, Sua Família.
 E agora, na Casa de Deus, de era em era, pois Deus colocou 
servos fiéis e prudentes, um mensageiro com um grupo de 
ministros colaboradores que trabalham com ele na Casa de 
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