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ESTUDO BÍBLICO #73 – DOMINGO, 14 DE FEVEREIRO DE 2021
TEMA: A NECESSIDADE DE REVELAÇÃO

Dr. William Soto Santiago
Quinta-feira, 2 de julho de 1998
Villavicencio, Meta, Colômbia

Escritura base:  São Mateus 11:25-27

LIVRO DOS SELOS
O Terceiro Selo - Pág. 212
Rev. William M. Branham
 104. E essa é a mesma razão por quê os avivamentos que devemos ter hoje… 
Agora, tivemos avivamentos denominacionais, mas não tivemos uma verdadeira 
sacudida. Não, não senhor. Não pense que temos avivamentos, porque não 
os temos. Há milhões e milhões de membros de Igrejas, mas não há nada de 
avivamento. A Noiva ainda não teve um avivamento; ainda não houve ali nenhum 
avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir à Noiva. Estamos 
esperando isso. Serão necessários esses Sete Trovões misteriosos para despertá-
la. Ele os mandará, o prometeu.

LIVRO DOS SELOS
O Quarto Selo - Pág. 254
Rev. William M. Branham
 106. Agora, ontem à noite vimos que vinha com sua grande espada para 
matar, e também vimos que ele será morto com a Espada — a Espada da Palavra. 
A Palavra de Deus é uma espada de dois fios que o matará. Espere você até que 
esses Sete Trovões pronunciem suas vozes; e aquele grupo que na verdade pode 
tomar a Palavra de Deus e colocá-la bem, então cortará e partirá; poderão fechar 
o céu, poderão fazer isto ou aquilo ou o que quiserem.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 472
Rev. William M. Branham
 164. Notem bem a Mensagem do tempo do fim (este Selo)… Ele nos revelou os 
seis Selos, mas não diz nada do sétimo. O Selo do tempo do fim, quando começar 
será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso… 
Recordem Apocalipse 10:1-7: que ao fim da Mensagem do sétimo anjo TODOS 
os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim — a abertura 
do Sétimo Selo.
 165. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando 
sobre: “Sede humildes, sede humildes, recordem que Deus atua em coisas 
pequenas”, na verdade não percebia o que estava falando, mas agora o vejo 
bem. Será de uma maneira tão humilde. As pessoas pensariam que uma coisa tão 
tremenda seria revelada lá no Vaticano, melhor, vem como veio João Batista, vem 
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como o nascimento do nosso Senhor, lá em um estábulo! GLORIA A DEUS! A 
hora está à mão! Aqui estamos! Oh irmão!

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. I
Pág. 70-73
Deus atraindo Seu profeta
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 20 de março de 1977
Cayey, Porto Rico
 Ele apresentaria as Trombetas com as Taças e as Pragas; e ele, até 65, esteve 
desejando abrir uma Carpa [uma tenda]; para que? Para realizar essas reuniões; e 
na Carpa era que ele ia pregar sobre as Trombetas, as Taças, as Pragas, os Trovões 
e tudo isso, vê você?
 Ou seja, que a Mensagem correspondente para a pregação no cumprimento 
da Visão da Carpa…, em palavras mais claras, a Mensagem correspondente para 
estar sob Carpa é a Mensagem do que? Os Trovões, as Trombetas, as Taças, as 
Pragas, tudo isso é a Mensagem que corresponde pregar sob Carpa. Não há outra 
Mensagem.
 Então, vemos que conforme a promessa, conforme a promessa é que Deus 
tem que se mover, que Deus tem que atuar. E aí você pode ver, note, aí você pode 
ver que ninguém pode ocupar o lugar do outro; até nem um profeta ocupar o lugar 
de outro profeta. O que Deus vai fazer através de um, se outro tenta de fazê-lo, 
Deus não permite.
 Assim vemos então que Deus é muito ciumento nisto, e Deus não permite que 
nada disso seja realizado sem ser o tempo.
 E imagine… note, página 26 do livro de Citações, olhe uma das coisas que se 
realizaria na Visão da Carpa: parágrafo 216 diz:
 216 - “… isso foi prometido que viria a existência no tabernáculo aqui, antes 
de chegar à carpa. Bom, agora o mais que eu sei, ali não havia nada, não mais 
que só – tão pronto quando entrar ali, o Espírito do Senhor, entrou e só começou 
discernindo os espíritos e dizendo às pessoas dos seus problemas… e parecia 
como que talvez continuaria por um tempo, até que essa carpa chegue…”
 Ou seja, o discernimento continuaria até que a Carpa chegasse. Como? Por 
quê? Diz o irmão Branham: “Entrei em quartinho”, ele entrou em um quartinho 
lá no tabernáculo de Jeffersonville, Indiana, para ver se Deus cumpria a Visão da 
Carpa nesse quartinho que ele tinha visto na Carpa; para ver se conforme àquele 
quartinho que ele viu, Deus fazia nesse quartinho que havia no tabernáculo. Se 
Deus chegasse a fazer assim, então o cumprimento da Visão da Carpa estaria 
completo ali.
 Então na Carpa que ele viu seria aquele tabernáculo, então… mas diz que 
quando entrou, ao invés dele ver o que viu na Visão da Carpa, no quartinho 
pequeno, o que ele viu foi que o Espírito de Deus continuou discernindo como 
estava fazendo em público, entro no quartinho e continuou a mesma coisa. Então 
o irmão Branham diz:
 “… e parecia como que talvez continuaria por um tempo, até que essa carpa 
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chegue…”
 Agora, encontramos que na Visão da Carpa não vemos em nenhum lugar que 
o irmão Branham visse que estava se realizando algum culto de discernimento, 
mas o que ele viu que estava se realizando era algo privado em um quartinho; 
nada em público; e não era discernimento, porque ele viu os pacientes quando 
saíram. E ele diz que isso era o que? A Terceira Etapa.
 Vê você que a Terceira Etapa, que é a Palavra falada (a qual está em um 
idioma desconhecido), o último que falta da Terceira Etapa é o que? É sob Carpa, 
em um idioma desconhecido, e é a Palavra, vê? Então, vem tudo pela Palavra 
falada; e a Palavra falada viria em um idioma que não era o inglês. Bom:
 “… acima, sob o mesmo ministério que tive, porque nas entrevistas hoje 
houve quatro grandes visões fora o estabelecido, que tomaram lugar - em - nas 
entrevistas. Assim que parece talvez eu continuarei em frente até talvez que a 
carpa comece…”
 Ou seja, que ele seguiria em frente com esse ministério e com discernimento 
até que a Carpa começasse; e ele sempre esteve dizendo que o discernimento um 
dia seria tirado e viria algo maior. Diz:
 “… até talvez que a carpa comece ou o que for que ELE ESCOLHEU PARA 
INICIAR A DECLARAR SEU NOME EM UMA MANEIRA NOVA (a declarar o 
que? Seu Nome Novo). MAS QUANDO A FIZER, SERA SÓ TÃO PERFEITO 
COMO OS OUTROS, SERA TÃO… e estou confiando em Deus que será maior 
que os outros, não por causa – do nosso ministério, mas por causa dos doentes e 
pessoas necessitadas. Há tanta necessidade na terra hoje”.
 Então será maior que as outras duas partes da Terceira Etapa, a última parte 
será maior que as duas primeiras partes da Terceira Etapa, vê? Então vemos que 
será tão grande que ele sempre desejou entrar nessa última parte da Terceira Etapa, 
e ele soube que essa última parte seria sob Carpa, e que o Nome Novo do Senhor 
seria proclamado, de uma maneira nova o Nome do Senhor, seria proclamado de 
uma maneira nova, como? Um Nome Novo.

A ENTRADA TRIUNFAL DO FILHO DO DAVI EM JERUZALÉM
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 23 de março de 1997
São José dos Campos, Brasil
 Por isso é que em Apocalipse, capítulo 10, Cristo descendo do Céu clama 
como quando ruge um leão; porque vem como Leão da tribo de Judá, como Rei 
dos reis e Senhor dos senhores, e Sete Trovões emitem suas vozes. É a Voz de 
Cristo nos falando uma Mensagem completa, uma Mensagem dispensacional, 
com a qual nos revela o mistério da Sua Vinda, o mistério da Vinda de Cristo 
como o Leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em Sua 
Obra de Reclamação.
 Agora, as coisas que Cristo prometeu realizar no Último dia, estará 
realizando por meio do Seu Ungido; por meio do Seu Ungido será que veremos o 
cumprimento das promessas divinas correspondentes ao Último Dia.
 Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao 11, nos diz o apóstolo São João:
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 “Eu fui arrebatado em Espírito, no dia do Senhor,…”
 Em que dia estava? No Dia do Senhor, ou seja, que foi transportado: da 
década de 90 do quinto milênio, foi transportado a este tempo final. Ou seja, que 
foi transportado ao Último Dia para ver e escutar as coisas que ele viu e escutou 
nestas visões apocalípticas; visões e coisas que viu e ouviu. E quem as mostrou? 
Vamos ler o que João diz, e que ele mesmo nos diga quem lhe mostrou estas 
coisas. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6 ao 10, nos diz:
 “E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos 
santos profetas, enviou o seu anjo (esse Anjo é o Ungido de Jesus Cristo para o 
Último Dia. Agora, para que o envia?), para mostrar aos seus servos as coisas 
que em breve hão de acontecer”.
 Ninguém poderá compreender estas coisas que em breve devem acontecer 
a não ser por meio da Mensagem do Anjo do Senhor Jesus Cristo, porque é 
enviado para revelar estas coisas. Ele é o único que entenderá estas coisas, e 
depois as poderão entender aqueles que o receberão; porque estarão recebendo 
sua Mensagem, e em sua Mensagem estarão reveladas estas coisas que em breve 
devem acontecer, e estarão identificadas as que já aconteceram. Continua dizendo:
 “Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da 
profecia deste livro”.
 Por que são bem-aventurados? Porque estas palavras são as palavras de Jesus 
Cristo enviadas por meio do Seu Anjo Mensageiro. Este é o Anjo Mensageiro que 
traz a revelação de Jesus Cristo.
 “E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e 
visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar”.
 Quem lhe mostrou todas estas coisas do Apocalipse ao apóstolo São João? O 
Anjo do Senhor Jesus Cristo.
 E João quis adorá-lo, mas ele o proibiu; porque o Anjo do Senhor Jesus Cristo 
não é o Senhor Jesus Cristo. O Anjo do Senhor Jesus Cristo é o profeta mensageiro 
da Dispensação do Reino, que vem com a revelação de Jesus Cristo para o Último 
Dia, para ter o ministério do Último Dia, do sétimo milênio; e através do Seu 
Anjo Mensageiro Jesus Cristo se manifestar e falar à Sua Igreja todas estas coisas 
que devem acontecer. Ou seja, que por meio do Seu Anjo Mensageiro é que Jesus 
Cristo em Espírito Santo estará se manifestando e estará falando à Sua Igreja 
todas estas coisas que em breve devem acontecer; e estará chamando e juntando 
todos Seus escolhidos com a Mensagem da Grande Voz de Trombeta, que é a 
Mensagem do Evangelho do Reino; a Mensagem do Evangelho do Reino, que 
gira ao redor da Segunda Vinda de Cristo vindo a Jerusalém celestial e o Israel 
celestial, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo.
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