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ESTUDO BÍBLICO #81 – DOMINGO, 14 DE MARÇO DE 2021
TEMA: UM POVO TRAZIDO SOBRE AS ASAS DE ÁGUIA

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 30 de agosto de 1998

(Segunda atividade)
Villahermosa, Tabasco, México

Escritura base:  Êxodo 19:1-11
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Hebreus, Perguntas e Respostas Núm. 3, Págs. 486-487
Jeffersonville, Ind., 6-10-57
Rev. William M. Branham
 176 - “E ali estão essas duas testemunhas. E quando elas 
atormentarem o mundo com suas pregações, e reunirem outra vez 
os judeus, trazendo-os para arrependimento, trazendo-os outra vez 
para que creiam… Quando virem Jesus Cristo vindo pela Noiva, 
eles dirão: ‘Olhem, este é o Deus a quem esperávamos. Este é Ele!’ 
Mas Ele não vem por eles, vem por Sua Noiva. E Sua Noiva… 
quando José foi ao Egito, ele não levou seus irmãos com ele, mas 
ele tinha sua noiva ali. Quando se revelou aos seus irmãos, não 
havia ninguém presente. Está exatamente bem. E quando se der Ele 
mesmo a conhecer a estes judeus, não vai haver ninguém ali, só os 
judeus. Ali estão esses que mataram José, parados ali. E disse: ‘Bom, 
eu sou José, seu irmão’, e chorou. E disseram: ‘Agora sabemos que 
estamos expostos a isso, porque o matamos’. A mesma coisa, esses 
judeus vão ter o grande tempo de batalha antes da vinda, agora, da 
perseguição correndo-os outra vez à pátria natal. Os leva como um 
montão de ovelhas outra vez ao Monte Carmelo lá. Quando o Senhor 
Jesus Cristo vier por sua Noiva, e eles o virem ele, eles dirão: ‘Esse 
é quem esperamos, ali está Ele’. Ele se levantará com cura em Suas 
asas”.
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LIVRO DOS SELOS
O Sexto Selo - Pág. 354
Rev. William M. Branham
 118. E quanto a estes judeus regressando à sua pátria, quando 
foram pela primeira vez a distintos países para levá-los, os queriam 
devolver a Israel e devolver seu terreno onde deviam estar. E 
recordem: Todo o tempo que Israel não estiver em sua terra, estará 
fora da vontade de Deus; como aconteceu com Abraão, a quem foi 
dada a terra. Então estes judeus não queriam subir no avião porque 
nunca tinham visto nada como isso. Então saiu um rabino e disse: 
“Nosso profeta disse que quando Israel regressasse à sua terra, seria 
sobre as asas de uma águia”. Imediatamente subiram e regressaram 
a Israel. Ali estão agora mesmo, edificando-se. A figueira está 
reverdecendo. AMÉM! Na bandeira está a antiga Estrela de Davi 
com as seis pontas.

LIVRO DOS SELOS
O Sexto Selo - Pág. 362
Rev. William M. Branham
 154. Sim, irmão, Deus estará em cena então. Eles terão o poder 
para fechar os céus para que não chova durante o tempo da sua 
profecia — o ministério de Elias. Ele sabe como fazer isso, porque o 
fez antes. Amém! Moisés também sabe como fazê-lo, porque o fez 
antes. Por essa razão, estes dois foram reservados para este tempo. 
Amém!
 155.  Aqui eu poderia dizer algo muito tremendo, mas creio que 
seria melhor deixá-lo para amanhã. Bem. E terão poder sobre as 
águas para as converter em sangue, e também poder para ferir a 
Terra com as pragas quantas vezes quiserem. O que é? Que outra 
coisa fora a Palavra pode produzir estas coisas? Eles poderão fazer 
com que a natureza faça o que eles quiserem.
 156. Aqui está! Eles são os que produzem este Sexto Selo. O 
descobrem e o abrem; é o poder de Deus para interromper a natureza. 
O Sexto Selo é totalmente uma interrupção da natureza.
 157. Me entendem? Ali está o Selo. Quem o faz? São os profetas, 
do outro lado do Rapto. Eles com o poder e a Palavra de Deus 
condenarão a natureza. Poderão produzir terremotos, converter a lua 
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em sangue, ou fazer descer o sol; enfim, algo que eles demandem, 
isso vai acontecer. Amém!
 158. Ali o têm. Veem como os Selos se abrem junto com as Eras da 
Igreja, e como mostra os mártires? E agora vemos os dois profetas 
parados ali com a Palavra de Deus para fazer com a natureza o que 
desejarem; e até podem sacudir a Terra. Mostra exatamente quais 
fazem isto, são Moisés e Elias, porque esses são seus ministérios se 
repetindo. O podem ver? Podem ver o que é o Sexto Selo? São esses 
dois profetas.
 159. Agora, notem bem e não deixem que isto lhes escandalize: 
Notem os que abriram este Selo: Profetas. Amém! Ali o têm. Oh, 
irmão! Estamos vivendo no dia da Águia! Eles abriram o Sexto Selo 
porque tinham o poder para fazê-lo. AMÉM. Ali está se abrindo o 
Sexto Selo.

TAIS ADORADORES BUSCA O PAI
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 5 de maio de 1974
Ponce, Porto Rico
 O Senhor está como Águia.
 Vocês recordam o filme do profeta, onde ele estava explicando 
sobre a águia, quando ele esteve olhando uma águia com seus dois 
filhotes de águias? E ele veio e desceu, e os deixou brincando ali (a 
águia os deixou brincando ali), e se foi a uma montanha, ao pico de 
uma montanha; e de lá os olhava.
 E os dois filhotinhos de águia, brincando ali eles dois, Oh!, 
Alegrando-se nas bênçãos de Deus; mas ele vigiando como uma 
águia de cima.
 Então diz que de momento percebeu que vinha uma tempestade; 
quando percebeu, percebeu esse vento forte que vinha, que podia 
fazer mal aos seus filhotinhos de águia, o que fez? Desceu a uma 
velocidade tremenda, desceu onde eles estavam, tomou sobre suas 
asas, levantou voo e os levou. O que muito quer dizer isso para nós 
hoje!
 O Espírito Santo, diz o profeta…; diz que estamos nos 
alegrando, mas diz: “Mas deixe que Satanás tente fazer algo a um 
destes pequeninos, e verá como o Espírito Santo desce em forma de 
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Águia!” Desce! Aleluia! Para que? Para defender Sua Noiva, Seus 
escolhidos. E depois o que faz? Os leva daqui.
 Quando percebe esse vento forte, essa tempestade que vem, 
que vai destruir os filhos de Deus, à Noiva; quando percebe essa 
perseguição que vem por aí contra o povo de Deus; o Espírito Santo 
desce em forma de Águia sobre Seu povo. E o que faz? Os defende! 
E depois o que faz? Os leva daqui no rapto.
 Agora, recordem que o profeta disse: “Dois filhotinhos de 
águia, dois filhotes de águia”, e então tomou um em cada asa e os 
levou. Dois filhotinhos de águias: os que estamos vivos e os que 
ressuscitarão. Seus dois filhotinhos de águias, porque quando o 
Senhor levar Seus escolhidos daqui, estarão os vivos que fomos 
transformados e os mortos que ressuscitaram, dois filhotinhos de 
águias. Aleluia! Lançará, passará essa tempestade através desses 
dois filhotinhos de águias e desaparecerá.

CAMINHANDO SOBRE AS ÁGUAS COM JESUS
Dr. William Soto Santiago
Quinta-feira, 25 de maio do 2000
Cidade do Panamá, Panamá
 “O Sol nascendo” é a Segunda Vinda de Cristo. Cristo é o Sol de 
Justiça nascendo.
 Cristo vindo como o Sol de Justiça é Cristo vindo como Rei, 
porque o sol é o astro rei, e Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos 
senhores.
 “… a vós os que temeis meu nome, nascerá o Sol de justiça (ou 
seja, virá a Segunda Vinda de Cristo aos que temem o Nome do 
Senhor), e em suas asas trará salvação…”1

 Agora, o sol literalmente não tem asas; mas Cristo, o Sol de 
Justiça, tem asas, e são Seus Anjos; porque em São Mateus, capítulo 
16, versículo 26 ao 28, Cristo diz que o Filho do Homem virá com 
Seus Anjos, e então recompensará a cada um conforme suas obras. 
Suas Asas são Seus Anjos.
 Por isso  no  Monte da  Transfiguração, no capítulo 17 de São 
Mateus, quando mostra a Vinda do Reino de Deus e o Filho do Homem 
vindo em Seu Reino, aparecem no Monte da Transfiguração: Jesus 
transfigurado, com  Seu  rosto  resplandecendo  como  o sol (aí o têm 
1  Malaquias 4:2
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vindo como o sol), Suas vestimentas resplandecentes como a luz, e 
a cada lado de Jesus duas pessoas: de um lado Moisés e do outro 
lado Elias, esses são os Anjos do Filho do Homem; os ministérios 
dos Anjos do Filho do Homem são os ministérios de Moisés e Elias. 
São as Duas Oliveiras que aparecem em Apocalipse, capítulo 11, 
versículo 3 em diante; e também em Zacarias, capítulo 4, versículos 
1 ao 14.
 E agora:
 “… a vós os que temeis meu nome, nascerá o Sol de justiça, e 
em suas asas trará salvação; e sairão, e saltarão como bezerros da 
manada.
 Pisarão os maus, os quais serão cinzas sob as plantas dos seus 
pés, no dia em que eu atue, disse Jeová dos exércitos”.

AS SETE RECOMPENSAS AO VENCEDOR:
A RECOMPENSA DO SERVO FIEL E PRUDENTE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 23 de julho do 2000
Cidade da Guatemala, Guatemala
 Assim nunca olhem para trás; porque quem põe sua mão no 
arado e olha para trás, não é apto para o Reino de Deus.
 Siga em frente, não importa que tenha lutas, problemas. Não 
importa o que aconteça em sua vida, siga sempre em frente. E até 
se cometer algum erro, falta ou pecado, confesse-o a Cristo, porque 
o Sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado e está 24 horas 
disponível para cada um de vocês e para mim também. Cristo ama a 
todos nós, e Ele não perderá nenhum dos Seus escolhidos, nenhuma 
das Suas ovelhas se perderá.
 Portanto, você caminhe em frente no Programa de Jesus Cristo; 
siga em frente servindo a Cristo com toda sua alma, e não se detenha 
pelos seus problemas ou de outras pessoas; não tropece com os 
problemas de outras pessoas nem com os seus.
 Siga em frente sempre, porque você é parte de um Programa 
Divino, o qual Cristo está realizando; e o importante é que cheguemos 
à meta. Quando formos transformados veremos que os problemas 
que tivemos no caminho eram tão pequenos que não podem se 
comparar com a glória vindoura que em nós se manifestará quando 
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tivermos o novo corpo.
 Portanto, não se detenha; siga sempre em frente.
 Seja uma pessoa cheia de amor divino, pois estamos na Era 
do Amor Divino; e mantenha bom companheirismo com todos os 
irmãos.
 Mesmo que algum o ofenda, perdoe-o, e siga em adiante. E se 
você ofender, peça perdão a seu irmão, e que ele então o perdoe; e 
ele e você sigam em frente.
 Não se detenham por problemas. Não digam: “Até aqui cheguei, 
isto era o que faltava!; e agora eu não sigo para frente servindo ao 
Senhor”. Bom, e quem é quem vai perder? Pois você.
 Assim não se detenha. Recorde que há um Programa Divino 
no qual você está incluído. Siga em frente, porque depois todos os 
problemas da vida desaparecerão: no novo corpo já não haverá nem 
memória dos problemas, Deus enxugará toda lágrima dos nossos 
olhos.
 O importante é que caminhemos sempre adiante, com a fé 
firme em Cristo, esperando nossa transformação. E quando formos 
transformados, teremos chegado à meta. Essa é minha meta. E a 
meta de quem mais? A meta de cada um de vocês também.
 Portanto, não se detenham na vida; sigam em frente sempre, 
servindo a Cristo nosso Salvador.
 Alguns poderão dizer: “É que eu tenho muitos problemas, ou 
muitas faltas, ou cometi muitos erros, ou pequei”. Se alguém pecou: 
Advogado temos2: a Jesus Cristo o Juiz e Advogado, o Filho de 
Deus, o qual com Seu Sangue nos limpa de todo pecado.

FRENTE AO JORDÃO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de janeiro de 1987
Cayey, Porto Rico
 Mas as pombas que desceram do céu, para a saúde do corpo do 
sétimo mensageiro… Por isso ele está tão agradecido de que tenha 
essa letra, que lhe chama seu amigo.
 As pombas fizeram a letra corretamente, para a saúde do corpo 
do sétimo mensageiro, o qual representava (esse corpo representava) 
o Corpo Místico do Senhor Jesus Cristo, que é Sua Igreja.
2  1 João 2:!
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 Agora vejam, a letra feita direita é para saúde, para vida, para 
sanidade espiritual; a letra feita ao contrário é para morte da serpente 
e dos que estão com ele: morte espiritual.
 Assim que nós cremos e recebemos a Mensagem que vem 
com essa letra direita, na forma correta; e não recebemos nenhuma 
mensagem que vier com essa letra, dizendo-a e citando-a ao contrário; 
porque quem a cita para atacar o amigo do sétimo mensageiro, 
sempre a citará nessa forma, fazendo crer que quem faz a letra é o 
dono da letra; mas o dono da letra, se a fizer, a tem que fazer direita, 
em forma correta, porque conhece essa letra; mas o inimigo, pois a 
faz ao contrário para tratar de atacar à pessoa que está perseguindo.

ONDE SE CONGREGARÃO AS ÁGUIAS?
Dr. William Soto Santiago
Segunda-feira, 13 de setembro de 1976
Savana Seca, Toa Baja, Porto Rico
 Portanto, então, o que dizia mamãe águia? “Mova tuas asas”. 
“Move Elias e Moisés, e verá que pode voar”. Então (então o que?) a 
essa águia, que estava aí na Era de Laodiceia, para poder chegar à Era 
da Pedra Angular, quem o leva aí? Suas duas Asas, Elias e Moisés 
são os que se movem (porque são as águias as que se movem), e 
então chega ao lugar que lhe corresponde.
 E recorde que sempre o lugar das águias é o que? O topo da 
montanha, a parte acima onde está a rocha, onde o Senhor disse: 
“De modo que te rejuvenesça como a águia”.3

 É aí em cima onde se pode rejuvenescer como a águia, porque 
aí é que está (o que?) a Pedra Angular, a Pedra afiada, onde se pode 
sacudir as penas velhas, penas denominacionais: dogmas, credos e 
tradições, e se rejuvenescer. Vê você?
 Então, aí é a Era, aí é o tempo e o lugar onde seremos (o que?) 
rejuvenescidos; com a Palavra que há aí seremos rejuvenescidos. Não 
se preocupe que você esteja ficando já anciãozinho ou anciãzinha, 
que seu cabelo já esteja embranquecendo; não se preocupe com isso, 
aqui em cima seremos rejuvenescidos como a águia.
 Vê você que somos representados pela águia? Se a águia 
rejuvenescer aqui acima, então os que aqui acima voam, e estacionam 
aqui em cima, é para se rejuvenescerem. E este é tempo de se 
3  Salmos 103:5
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rejuvenescer, então começa esse rejuvenescimento no espiritual. 
Oh, cansado de comer lá comida de galinha, de frango, mas agora 
aqui acima comendo comida de águia: a carne fresca desta hora, 
daqui; e isso então vai se materializando. E o que é isso? A Palavra 
vai se encarnando em nós.
 Então chegará um tempo em que todos seremos transformados; 
e depois o mais fácil é ir daqui. Por quê? Porque depois que cada 
um de nós já formos a Palavra encarnada em toda Sua plenitude, não 
há limites quanto ao que Deus possa fazer através de um escolhido; 
então também não há limites de distância, nem de dimensões.
 Assim que nós podemos ir, depois disso, daqui; podemos ir desta 
dimensão, podemos ir a qualquer momento para a outra dimensão, 
vê você? Então isso é somente uma translação, ser transladados de 
uma dimensão a outra. Assim como as pessoas viram que de outra 
dimensão vêm esses que chamam discos voadores, vêm de outra 
dimensão e aparecem aqui; mas de momento passam outra vez para 
lá.
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