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ESTUDO BÍBLICO #79 – DOMINGO, 7 DE MARÇO DE 2021
TEMA: JEOVÁ-NISI

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 30 de agosto de 1998
Villahermosa, Tabasco, México

Escritura base: Êxodo 17:8-16

LIVRO DOS SELOS
O Quinto Selo - Pág. 292
Rev. William M. Branham
 64. Notem: Assim como o anticristo saiu sobre sua besta (seu ministério), 
ao mesmo tempo Deus mandou uma besta para lhe fazer frente. Então cada 
vez que saiu o anticristo sobre sua besta com seu ministério; Deus ao mesmo 
tempo enviou Sua besta em Sua própria máscara para anunciar a resistência 
que estava lhe fazendo. A Bíblia diz:
 Então, temerão o nome do SENHOR desde o poente e a sua glória, desde 
o nascente do sol; vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do 
SENHOR levantará bandeira contra ele. Isaías 59:19
 65. Então quando o inimigo saiu em forma de anticristo, Deus mandou 
certo tipo de poder para lhe fazer frente. E quando saiu de novo como o 
cavaleiro do cavalo vermelho (outra cor, outro poder, outro ministério), Deus 
mandou outro poder para combatê-lo, e assim reter Sua Igreja. Saiu o terceiro, 
e de novo Deus mandou Sua terceira besta para fazer o anúncio. Saiu o quarto, 
e Deus mandou Seu quarto. Então ali nesse tempo terminou o anticristo e 
também as Eras da Igreja. Agora notem bem, isto aqui é algo tremendo.
 66. Agora, vimos que o diabo mudou de bestas quatro vezes, e essas bestas 
foram seus poderes que revelou ao mundo; e como veio terminar sobre o 
cavalo amarelo, a cor da morte. Agora vejamos os poderes de Deus, as bestas 
que mandou para combater isto.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 121 
A Palavra de Deus requer total separação
Phoenix, Arizona, 21-1-64 
Rev. William M. Branham
 1071 - “Foi falado e dito exatamente as coisas que aconteceriam por toda 
a era, e todos vocês são testemunhas disso, como vocês presenciaram ontem 
à noite no discernimento e tudo isso. E como haveria imitadores, imitações, e 
tudo acontecendo. Mas a última coisa era que uma grande coisa aconteceria. A 
estivemos esperando por anos. E todos sabemos quando aconteceu primeiro, 
quando uma criação veio a existência, na terceira vez, e depois na quarta vez. 
Ontem à noite disse a vocês da quinta vez que aconteceu. E está esperando por 
este Concílio de Igrejas, quando se unificar, e os protestantes. Se eu falo no 
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domingo pela manhã, isso é o que eu quero… Quis dizer, no sábado na manhã, 
isso é sobre o que eu quero falar veem? Agora. E quando isto se juntar, então 
o Espírito de Deus sempre levanta uma bandeira contra eles”.

O HOMEM PRUDENTE
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 30 de julho de 1976
Savana Seca, Toa Baja, Porto Rico
 E essa Era da Pedra Angular edificada sobre o fundamento (sobre o 
fundamento: sobre a revelação da Segunda Vinda do Senhor), virão ventos, 
rios, tempestades, mas não poderá cair.
 O Senhor já diz de antemão, Ele diz que uma casa edificada sobre a rocha, 
o homem prudente que a edificou sobre a rocha, diz que quando vêm então os 
rios, as tempestades e tudo isto, diz que essa casa não caiu.
 Antes de vir o aperto para provar essa Casa, essa Era da Pedra Angular 
que foi construída, antes de vir a prova, o que acontece? O Senhor já diz: “Vai 
passar”.
 Não é isso o que Deus diz através do irmão Branham quando nos fala do 
aperto que vem? O aperto onde seremos provados, onde seremos tentados. 
Vê? Seremos tentados como na tentação lá no Jardim do Éden, para que 
comamos da árvore do conhecimento do bem e do mal, da denominação; mas 
desta ai, o grupo que pertence à Era da Pedra Angular, não vai comer.
 Então o inimigo virá como um rio com o Concílio Mundial de Igrejas; 
porque quando o inimigo se levanta como um rio, Deus levanta bandeira 
contra ele.
 Oh! Tínhamos falado da Estátua da Liberdade, não é? Tínhamos falado 
do Sino da Liberdade; aí tem agora a Bandeira também.
 Deus levanta bandeira em contra o inimigo quando o inimigo vem. Então 
a Bandeira é levantada em Sião.
 Então vemos que quando a Bandeira é levantada em Sião (para que?) para 
combater o ataque do inimigo, isso é o que libera os escolhidos quando vem 
o inimigo como um rio, com o rio denominacional, com o rio para destruir os 
escolhidos.

SADAÇÃO AOS MINISTROS
(Reunião de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 2 de outubro de 2016
Assunção, Paraguai
 Estamos em um tempo em que há Palavra de Deus profética para ser 
cumprida no meio da Sua Igreja, e por meio da Sua Igreja o Espírito Santo 
atuando, cumprindo essas palavras proféticas que correspondem ao tempo no 
qual nos correspondeu viver.
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 Portanto, essa é a bandeira: a Palavra. A Palavra correspondente a cada 
Era é a bandeira que Deus levanta para enfrentar o inimigo de Deus.
 Portanto, neste tempo Deus levanta bandeira: levanta Sua Palavra 
prometida para este tempo, vindicando-a, tornando-a uma realidade e, 
consequentemente, cumprindo o propósito correspondente a este tempo final 
na Igreja do Senhor Jesus Cristo.
 Portanto, quando virmos o cumprimento da Visão da Carpa: a bandeira 
estará bem levantada neste tempo final.
 Que Deus os abençoe e os guarde, e minhas saudações às suas 
congregações; e que todos saibam que já estamos no final: falta muito pouco 
para nossa transformação, falta muito pouco para o arrebatamento da Igreja, 
falta muito pouco para o cumprimento da Visão da Carpa, falta muito pouco 
para o cumprimento de todas as promessas correspondentes a este tempo final.

PRODUZINDO FRUTO COM O SÉTIMO SELO
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Terça-feira, 21 de abril de 1998
Monterrey, Novo Leão, México
 No capítulo 59 de Isaías, versículos 17 ao 21, Deus diz:
 “porque se revestiu de justiça, como de uma couraça, e pôs o elmo da 
salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-
se de zelo, como de um manto (isto é para a Segunda Vinda de Cristo).
 Conforme forem as obras deles (ou seja, como para vingança), assim 
será a sua retribuição; furor, aos seus adversários, e recompensa, aos seus 
inimigos; às ilhas dará ele a sua recompensa.
 Então, temerão o nome do SENHOR desde o poente …”
 Desde onde?
 “Então, temerão o nome do SENHOR desde o poente …”
 No ocidente será o lugar onde Deus estará fazendo a Obra final no meio 
da Sua Igreja; portanto, aí estará manifestado o Nome de Deus.
 “…e a sua glória, desde o nascente do sol; vindo o inimigo como 
uma corrente de águas, o Espírito do SENHOR arvorará contra ele a sua 
bandeira.”
 No tempo final, no Último Dia, é que o inimigo, o anticristo, a besta, vem 
como um rio; ou seja, vem com exércitos, com nações: as nações e exércitos 
dos dez reis que dão seu poder e autoridade; e vem para destruir, vem para 
matar todos os que não estiverem de acordo com ele. E quem não tiver a marca 
da besta não poderá nem comprar nem vender; mas Deus diz que levantará 
bandeira contra ele.
 Essa bandeira levantada contra o inimigo é Jesus Cristo manifestado em 
toda Sua plenitude em carne humana através do Seu Anjo Mensageiro, na 
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manifestação plena do poder de Deus no Último Dia, quando vier o aperto; e aí 
então será vista a Terceira Etapa em toda sua plenitude sendo manifestada; e o 
que foi visto em parte, ou seja, como uma amostra, manifestado no reverendo 
William Marrion Branham, será visto manifestado em toda sua plenitude.
(…) Assim não haverá limitações quanto ao que Deus estará fazendo nessa 
etapa quando vier o aperto.
 Para esse tempo já terá que ter Seu instrumento adotado, porque essa 
é uma etapa já de adoção, onde estará o poder de Deus manifestado em 
toda sua plenitude. Não estará o poder de Deus atado nos rios sectários ou 
denominacionais, mas que estará livre para atuar nesse tempo que virá.
 Agora, vejamos o que a seguir diz (vamos ver):
 “…vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do SENHOR 
arvorará contra ele a sua bandeira.”
 Essa bandeira será a que o povo hebreu verá também, porque essa bandeira 
levantada é o Espírito de Deus manifestado em carne humana, na pessoa onde 
estará a Palavra encarnada em um homem; e esse é o Anjo do Senhor Jesus 
Cristo.
 “E virá um Redentor a Sião e aos que se desviarem da transgressão em 
Jacó, diz o SENHOR.
 Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o SENHOR: o meu 
Espírito, que está sobre ti, e as minhas palavras, que pus na tua boca, não 
se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da 
posteridade da tua posteridade, diz o SENHOR, desde agora e para todo o 
sempre.”
 E agora, vejam essa manifestação poderosa que está prometida para ser 
manifestada no tempo final.
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