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ESTUDO BÍBLICO #77 – DOMINGO, 28 DE FEVEREIRO DE 2021
TEMA: O LIMITE DA PACIÊNCIA DE DEUS:

A PORTA FECHADA
Dr. William Soto Santiago

Quinta-feira, 9 de julho de 1998
(Segunda atividade)

Quito, Equador

Escritura base: Romanos 9:17-24

LIVRO DOS SELOS
Deus em simplicidade - Pág. 42
Rev. William M. Branham
 160. Agora concluindo, me deixe dizer isto: Ao rejeitar a simples 
Mensagem de Deus e Sua maneira tão simples, é escolher a destruição 
eternamente. Agora, isso é quando nós falamos das coisas simples, 
e as pessoas pensam que se pode zombar, dar chutes e fazer o que 
quer com a Mensagem; mas isso é separação eterna de Deus. Aqueles 
que morreram no dia de Noé e não puseram atenção à sua Mensagem, 
pereceram; em seguida Jesus foi pregar nas cadeias das trevas durante 
Sua morte antes de ressuscitar. Ele foi ao inferno e pregou aos espíritos 
encarcerados, que não se arrependeram durante a grande paciência 
nos dias de Noé, quando este homem simples pregou uma simples 
Mensagem de Deus. Ele foi e lhes disse: “Noé pregou que eu viria, 
agora aqui estou”. Correto. 
 161. Aqueles que não atenderam à Mensagem do profeta Moisés lá 
no deserto, o qual recebeu de Deus e o qual foi corretamente vindicado 
com a Coluna de Fogo (foram guiados ao deserto, em seguida trataram 
de se levantarem e fazer uma organização), todos eles pereceram e 
morreram no deserto, com a exceção de dois homens: Josué e Calebe.

LIVRO DOS SELOS
O Quarto Selo - Pág. 261
Rev. William M. Branham
 140. Agora quero lhe dar aqui uma sacudida como indivíduo. Ao 
rejeitar Deus e Seu chamado, chegará o dia quando você fará por última 
vez, igualmente como aconteceu com aquela igreja; então ali será o 
fim. A paciência de Deus não será estendida para sempre ao homem.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 7 
Selo de Deus 
Jeffersonville, Ind., 5-14-54 
Rev. William M. Branham
 54 - “Esses 144.000 permanecerão ali. E um destes dias algum 
Divino, Santo, Ungido, Profeta de Deus, irá lá com sinais e milagres. 
Esses judeus dirão: ‘Isso é o que eu estou buscando. Sim, senhor. E 
Deus batizará 144.000 judeus. E o Rapto virá; a era gentia cessará. As 
bombas atômicas explodirão e tirarão o mundo. E a Igreja Gentia será 
raptada, para estar de pé ali na Presença de Deus”. 

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 46
As Dez Virgens 
Jeffersonville, Ind., 11-12-60
Rev. William M. Branham
 399 - “Agora, 1914, o mundo foi a guerra, e nunca estiveram em 
paz desde então; constantemente oscilando dentro, oscilando dentro, 
oscilando dentro, e ainda estão fazendo a mesma coisa. E o que estavam 
fazendo? Detendo. Oh Deus, tenha misericórdia! Detendo essa grande 
coisa que vi na visão (a coisa inteira chegou à destruição), detendo a 
atômica, detendo as guerras, que não se destruam até que a coisa venha 
a destrui-los; até que Israel retorne para trás e se una; e em seguida a 
Mensagem irá à Israel e ela será selada com o Selo do Espírito Santo”. 

O PLEITO DE NOSSA HERANÇA
NA CORTE SUPREMA CELESTIAL
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 24 de setembro do 2000
(Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico
 O joio, na parábola do trigo e o joio, será atado em feixes e será 
queimado. Isso é o que Cristo fará na grande tribulação: queimar o joio 
com fogo atômico, e demais juízos divinos que cairão sobre a Terra. 
E assim será tirado o joio, os invasores que invadiram a herança dos 
filhos e filhas de Deus.
 Será um tempo duro para a humanidade, o lapso de tempo da grande 
tribulação; porque será o tempo onde Deus do Céu, o Juiz dos vivos e 
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dos mortos, enviará Seus oficiais, enviará Seus Exércitos, para realizar 
o despejo dos que se apoderaram da herança dos filhos e filhas de Deus.
 A grande tribulação e os juízos da grande tribulação será Deus 
enviando os Seus Exércitos celestiais para tirar desta Terra o diabo, o 
anticristo, a besta, o homem de pecado, com todos os que estarão com 
ele.
 A besta e os dez reis, e todos os que estarão com ele, serão tirados 
fora deste planeta Terra, deixarão de existir: serão lançados no lago de 
fogo, em fogo; e até a besta e seu reino e seu trono serão destruídos 
com fogo, fogo atômico, bombas atômicas.
 Será um tempo muito duro para o reino do anticristo. Mas essa é 
a forma em que será despejado o diabo e o instrumento do diabo, que 
será o anticristo, o homem de pecado; e será tirado da Terra o reino das 
trevas, que se apoderou da herança dos filhos e filhas de Deus.

O SINAL DE ESCAPAE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 11 de setembro de 1977
Cayey, Porto Rico
 O presidente dos Estados Unidos sempre foi o presidente da nação, 
a cabeça do que? A cabeça da nação no econômico, no político e no 
militar também. E vocês não sabiam que o é também no religioso, mas 
que alguma vez fez uso disso abertamente? Porque esse cordeiro, que é 
os Estados Unidos da América, tem dois chifres, que é o poder político 
e o religioso.
 Estivemos vendo os Estados Unidos da América em seu ambiente 
político, mas quando, você sabe, aconteça o mesmo que aconteceu com 
a besta, que seu poder político se vai ao chão, então se levantará com 
seu poder eclesiástico através do Concílio Mundial de Igrejas; e então 
sua cabeça, então será o que ordenará.
 Assim que o presidente dos Estados Unidos da América é a cabeça 
desse cordeiro que fala como um dragão; que dará espírito para que 
atue, para que opere; e o mesmo que fez Roma lá, com o que foi 
concedido, assim também fará a imagem da besta, vê você?
 Agora, você pode explicar como os Estados Unidos, depois de uma 
catástrofe como a que o espera, poderá se levantar novamente? Vocês já 
podem ver como será. Nisso fará seu pacto lá com Roma, fará também 
com que os judeus caiam nesse engano. No religioso já estiveram 
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unindo-se, e no político já estiveram dando seus passos e realizando 
todos esses planos; já têm tudo adiantado, têm tudo preparado. E aí 
os judeus perderão todo o dinheiro; e rompe o pacto com os judeus, a 
besta. E então, você pode ver tudo o que acontecerá.
 Em seguida, encontramos que a besta a vai queimar o comunismo. 
Vemos então que a besta faz um pacto com dez reis para governar por 
três dias, ou três dias e meio, e então o irmão Branham diz: “Esses 
dez reis estão falando de comunismo”. Vê você? Assim vai haver um 
controle no aspecto… Ou seja, a coisa vai ser controlada do aspecto 
religioso, abrangendo então o aspecto político; e Roma estará à cabeça 
de tudo isso, e será o quarto império; mas diz que o comunismo, Rússia, 
vai bombardear o Vaticano, vai bombardeá-lo com bombas atômicas e 
o vai queimar.
 Assim que, assim como Deus põe no coração desses dez reis que 
façam um pacto, em seguida põe no coração que se esqueçam do pacto 
e a destruam, e percebam quão má é. Vê você? Então, vocês já podem 
ver… Destas coisas pois temos que gradualmente ir assim recebendo. 
Eu mesmo não sei todas (estas coisas), e o que falamos sobre estas 
coisas lhes disse à medida que Deus me... Foi me dando estas coisas.
 E agora vemos mais claramente quem será o líder da imagem da 
besta. Quando perder sua liderança sobre - como um império político, 
então recorrerá à sua liderança como um império (o quê?) religioso. Ou 
seja, dos dois chifres, então vemos, desses dois poderes, que o último 
que usará abertamente será o poder religioso, o poder eclesiástico; e 
estaremos aqui no começo.
 É para nos perseguir; e depois quando… Você já sabe que nós 
vamos escapar, então continuarão com os que estavam conosco, que 
não eram do grupo escolhido mas que creram e saíram crendo de onde 
estiveram. E se levantarão contra a semente da mulher: os que guardam 
o testemunho de Jesus Cristo, que o reconhecem como Rei dos reis e 
Senhor dos senhores em Sua Segunda Vinda, e sobre os que guardam 
os mandamentos de Deus, que são os 144.000.
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