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ESTUDO BÍBLICO #83
DOMINGO 21, DE MARÇO DE 2021
TEMA: SANTIFICAI-VOS PARA

O ENCONTRO COM DEUS
Dr. William Soto Santiago

Segunda-feira, 31 de agosto de 1998
Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México

Escritura base:  Êxodo 19:1-20

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 100
Jesus Cristo é o mesmo
Rev. William M. Branham
Tucson, Ariz., 4-6-63
 870 - “Eu creio que estamos vivendo na sombra da vinda do 
Senhor Jesus, quando esta igreja veio por justificação por meio de 
Lutero, santificação por meio de Wesley, ao batismo do Espírito 
Santo, e se tornando uma Igreja perfeita sem mancha e sem ruga, 
para que por essa Igreja Deus possa redimir os Santos lavados em 
Seu Sangue e levá-los até o fim”.

LIVRO DOS SELOS
O Primeiro Selo - Pág. 102
Rev. William M. Branham
 31. Agora, o Cordeiro durante o tempo de intercessão conhece 
os que têm seus nomes no Livro da Vida desde antes da fundação 
do mundo; e até que todos eles venham ser manifestados nesta 
Terra, Ele não pode deixar esse lugar. Entendem? Ali está 
perfeitamente a predestinação, Ele tinha que ficar ali porque Ele 
veio morrer por todos aqueles que Deus tinha ordenado para Vida 
Eterna. Ele os viu por Seu conhecimento prévio, não por Sua 
própria vontade, porque Sua vontade é que não se perca nenhum, 
mas por Seu conhecimento antecipado, Ele sabia quem seria salvo 
e quem pereceria. Então, enquanto faltasse um só nome para ser 
declarado na Terra, Cristo teria que ficar ali como Intercessor para 
redimir esse indivíduo; mas depois que esse último nome tiver 
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sido lançado no cloro, então os dias de intercessão terminam. “O 
que é sujo, suje-se ainda; e o que é santo, seja santificado ainda”. 
Então Ele deixa o santuário, e esse lugar se converte em tribunal 
de juízo. Ai de todos aqueles que estão fora de Cristo nesse tempo!

UMA IGREJA ACORDADA NA QUARTA VIGÍLIA
Dr. William Soto Santiago
Terça-feira, 3 de julho de 2001
Chicago Illinois, Estados Unidos
 E agora, na Era da Pedra Angular é onde se vive o tempo da 
manhã, onde sai o Sol de Justiça, e onde Cristo estaria cumprindo 
Suas promessas à Sua Igreja.
 A Era da Pedra Angular não é uma era correspondente às sete 
eras da Igreja, não é uma era correspondente às sete etapas da 
Igreja durante o tempo da noite, mas que a Era da Pedra Angular é 
uma era correspondente à manhã de um novo dia dispensacional 
e à manhã de um novo dia Milenial.
 Por isso o chamado é para despertar: despertar cada pessoa 
como indivíduo, despertar cada crente como indivíduo, e despertar 
o Corpo Místico de Cristo como Igreja do Senhor Jesus Cristo.
 Quando a Igreja como Corpo Místico de crentes veio passando 
por suas diferentes etapas passadas: esteve passando por etapas 
correspondentes à noite e teve um guarda, um mensageiro 
vigiando pela Vinda do Senhor; e manteve o povo acordado, 
para que não durma espiritualmente, mas que estejam acordados 
espiritualmente, e tenham a Luz de Cristo em suas vidas.
 E agora, para o Último Dia o Guarda (recordem que sempre é 
o Espírito Santo em um homem), o Guarda será o Anjo do Senhor 
Jesus Cristo, e estará proclamando que a manhã veio, que estamos 
em um tempo onde está raiando a alva do sétimo milênio e a alva 
do dia da Dispensação do Reino; está raiando a alva, a manhã de 
um novo dia dispensacional e de um novo dia Milenial.
 Portanto, ninguém dorme de manhã. Recordem que algumas 
pessoas, quando toca o despertador de manhã querem pegar 
um segundo sono, e esse sono é o mais pegajoso de todos. Não 
deixem que os pegue esse classe de sono, porque estamos no 
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tempo em que o despertador de Deus, o Guarda de Deus para o 
Último Dia, o Anjo do Senhor Jesus Cristo, está anunciando com 
uma Mensagem de alarme, como o alarme do relógio, que está 
raiando a alva, que a manhã, o dia está surgindo, um novo dia 
Milenial e um novo dia dispensacional.
 Portanto, ninguém vá dormir neste tempo final: mantenha-se 
como indivíduo bem acordado; e a Igreja do Senhor Jesus Cristo 
nesta era: mantenha-se bem acordada, porque chegamos ao tempo 
onde a alva está nascendo. “Aos que temem meu nome nascerá o 
Sol de Justiça, e em Suas Asas trará salvação”.
 Estamos no tempo em que o Sol de Justiça está saindo, está 
surgindo; por isso a Luz que se vê para este tempo final é a Luz 
que sai pelo leste; é a Luz, a Mensagem que estará saindo pelo 
leste, pelo povo hebreu; é a Luz para o povo hebreu. Mas antes 
da Luz, o Sol, ir ao leste, primeiro está no oeste. Esta mesma Luz 
que vemos é a mesma Luz que resplandecerá no meio do povo 
hebreu.
(…) E por isso o Anjo correspondente à Igreja de Jesus Cristo, da 
Era da Pedra Angular, é o Anjo que está no Sol. Os outros anjos 
estavam na lua, porque a Igreja estava representada na lua em 
diferentes eras; mas agora a Igreja está vestida do Sol, portanto o 
Anjo está (onde?) parado no Sol, pregando a Palavra do Senhor.
 Isso corresponde ao Anjo da Era da Pedra Angular, o Anjo do 
Senhor Jesus Cristo, para nos mostrar onde nos encontramos neste 
tempo final: nos encontramo na Era da Pedra Angular acordados, 
recebendo a Luz de Cristo, recebendo Sua revelação.
 “… levanta-te dos mortos”.1

 E agora, as eras já morreram, portanto: Levanta-te do meio de 
qualquer era ou grupo de eras passadas! Levanta-te e te iluminará 
Cristo! Onde te iluminará? Na Era da Pedra Angular, porque já 
nas outras eras já não ilumina, porque já a luz de cada era, que foi 
a Luz de Cristo através do mensageiro de cada era, já se apagou.
 Mas agora o Sol de Justiça sairia na Era da Pedra Angular, 
para resplandecer e nos iluminar a alma e o entendimento, e 
saber onde estamos no Programa de Deus, e compreender todo o 
1  Efésios 5:14
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Programa de Deus correspondente a este tempo final.
 E essa revelação vem em forma progressiva, portanto, o 
conhecimento vem para cada um de nós em forma progressiva 
também. Vamos cada dia obtendo mais e mais conhecimento 
do Programa de Deus, à medida que a Igreja de Jesus Cristo vai 
recebendo mais e mais Luz, mais e mais revelação da parte de 
Cristo, através da Palavra revelada para este tempo final, para a 
Era da Pedra Angular.
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