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ESTUDO BÍBLICO #72
SEXTA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 2021

TEMA: TODAS AS COISAS OPERAM PARA BEM
Dr. William Soto Santiago

Terça-feira, 7 de setembro de 1999
Mérida, Yucatán, México

Escritura base: Romanos 8:28-39

LIVRO DOS SELOS
O Sexto Selo - Pág. 342
Rev. William M. Branham
 75. Que introdução tão tremenda! Agora, os cavaleiros, os 
cavalos e as bestas que saíram para fazer frente, tudo isso cessou. 
Depois vemos os mártires debaixo do Trono. Estes mártires 
foram os verdadeiros judeus ortodoxos que morreram em sua 
fé religiosa; eles não eram cristãos. Recordem, Deus cegou os 
olhos deles. E ainda permanecerão cegos por um tempo mais, 
até que seja recolhida a Igreja gentia; porque Deus não lida com 
estes dois povos ao mesmo tempo; é completamente contrário à 
Sua Palavra.
 76. Recordem, Ele sempre lida com Israel como nação. 
Sempre foi assim. Ele lida com os gentios como indivíduos, 
tomando um povo dentre os gentios. Os gentios se compõem 
de todas as demais pessoas do mundo; então de vez em quando 
entra judeu, ou um árabe, ou um irlandês, ou um índio e demais 
raças, as quais compõem este ramo de flores: A NOIVA.
 77. Mas quando se trata de lidar com Israel, nesta última 
parte da semana setenta, Ele luta com eles como uma nação. 
Para esse tempo já teria cessado Sua Obra entre os gentios. A 
hora se aproxima rapidamente, e pode ser até esta mesma noite 
quando Deus se torne completamente dos gentios. Correto. Ele 
assim o disse: “E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que 
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os tempos dos gentios sejam cumpridos”. [Em inglês gentes foi 
traduzido gentios]. Então quando os tempos dos gentios tiverem 
se cumprido: “o que é sujo, suje-se ainda; e o que é justo, 
seja justificado ainda”. E então já não haverá Sangue sobre o 
Propiciatório; e o Sacrifício terá sido tirado do altar. A única 
coisa que restará será fumaça, relâmpagos e juízo. Isso é o que 
será derramado durante esse tempo. O Cordeiro já terá cessado 
Sua Obra de Intercessão sobre o Trono. Temos tipificado isto 
perfeitamente, o Redentor semelhante, e o Cordeiro imolado 
que se apresentou, o qual tinha sido ferido e estava sangrando; 
e ao se apresentar, tomou o Livro da Sua mão. Então os dias de 
intercessão cessarão. Agora vem para reclamar o que redimiu. 
AMÉM! Isso me faz tremer.
 78. Agora, João diz: “E olhei quando ele abriu o sexto selo, 
e eis aqui foi feito um grande terremoto”. Toda a natureza foi 
interrompida. Deus esteve fazendo grandes coisas hoje, como 
curando os doentes, abrindo os olhos dos cegos e grandes 
maravilhas; mas aqui encontramos que a natureza sofreu uma 
mudança.
 79. Note bem no que acontece: houve um grande terremoto 
sobre a terra, o sol ficou negro e a lua também não dava sua luz, 
e as estrelas estremeceram e caíram. Tudo isto aconteceu no 
tempo da abertura deste Sexto Selo, imediatamente depois do 
anúncio dos mártires pela Palavra de Deus e o testemunho que 
eles tinham. Então vocês veem que estamos perto dessa hora 
agora mesmo; poderia ser em qualquer momento porque a Noiva 
está a ponto de empreender seu voo. Recordem: quando estas 
coisas acontecem, a Noiva não estará sobre a Terra. A Noiva 
já se foi; não terá que passar estas coisas. Este é um tempo de 
tribulação e de purificação da igreja. À igreja é dado que passe 
por esse tempo. Não é para a Noiva. Ele tomou Sua Amada para 
que isso não a toque. Ela já é redimida. É de Sua própria eleição, 
como quando qualquer homem escolhe sua noiva.
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TODOS SEREMOS PROVADOS PARA
SERMOS ADOTADOS - VOL. I
Pág. 10-11
Comendo do Pão de vida eterna hoje
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 29 de dezembro de 1974
Ponce, Porto Rico
 Assim que encontramos que teve que nascer em uma 
manjedoura.
 Bom, e por que não havia lugar lá na hospedaria, no hotel? 
Por quê também não havia lugar na prefeitura nem no lugar lá 
principal? Por quê? Porquê o que ia nascer era um cordeiro, 
e os cordeiros nascem onde? Nas manjedouras. Aí onde estão 
as demais ovelhas, aí é que eles nascem; e Ele foi tipificado 
como um cordeiro e tinha que cumprir tudo o que o tipificava; e 
nasceu nesse lugar.
 Assim que você vê que tudo opera para bem. Não havia 
lugar lá, mas havia lugar ali entre as ovelhas; entre os cabritos 
não havia, mas entre as ovelhas sim. Vê? Entre os cabritos de 
dois pés não havia, mas entre as ovelhas de quatro patas sim 
havia.
 Então, você pode ver que todas as coisas operam a bem. 
Assim que você, quando estiver passando por provas e por 
momentos difíceis, não esteja se queixando; olhe a Palavra e 
saiba que todas as coisas operam a bem, e ponha as coisas nas 
mãos de Deus e você vê o benefício que vai receber.
 Não se queixe, tudo opera a bem para os filhos de Deus. 
Tudo! E tudo é tudo. Assim não esteja se queixando. Dê graças 
ao Senhor. E quando virem momentos difíceis diga: “Oh, 
Senhor, que bênção tão grande Você tem para mim! Oh, Senhor, 
converte tudo isto em uma grande bênção espiritual para minha 
alma!” Ele a vai converter em uma bênção muito grande para 
você.
 Agora, muitas vezes nós olhamos as coisas do ponto de vista 
material; e sempre as coisas, as bênçãos de Deus, quando Ele 
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vai dar, você as olhe do ponto de vista intelectual ou material, e 
você diz: “Essa é uma prova tremenda”. Mas quando olhar do 
ponto de vista espiritual, percebe que é uma bênção maior, mas 
que Deus a envia em forma tão simples e humilde que se você 
não tiver os olhos abertos, não percebe a bênção tão grande que 
você pode perder se não a recebe com alegria em seu coração.
 Então, note você, você diz ao Senhor: “Senhor, me dê 
paciência”. E o que é que produz paciência? A prova. Quando 
você estiver na prova diga: “Obrigado, Senhor, que me está 
dando paciência”. Vê?
 Assim temos que dar graças ao Senhor por todas essas 
bênçãos, mesmo que nós as vemos como se fossem provas, mas 
diante do Senhor são bênçãos; e se você as olha do ponto de 
vista espiritual, com a sua fé posta na Palavra de Deus, você não 
se estará queixando nesta Terra.
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