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ESTUDO BÍBLICO #86 - SEXTA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 2021
TEMA: A LINHA DO PENSAMENTO DIVINO

QUANTO A PALAVRA PROFÉTICA
Dr. William Soto Santiago

Terça-feira, 12 de outubro de 1999
(Segunda atividade)

Guayaquil, Guayas, Equador

Escritura base: Isaías 55:8-11 / 2 Pedro 1:19-21

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 448
Rev. William M. Branham
 48. Então o oitavo capítulo somente revela a cena do Sétimo 
Selo, e além da cena não há outra coisa revelada; e isto não tem 
nada que ver com o capítulo 7. A revelação do Sétimo Selo é 
completamente sem palavras, e se tivesse o tempo (quero ver 
alguns exemplos) poderia lhes mostrar como é que de lá, de 
Gênesis, este Sétimo Selo vem sendo anunciado. Estes Selos 
apareceram desde o começo. Lembram-se como vimos as coisas 
esta manhã? E agora notem bem como apresentamos isto, e 
acharemos que ao chegar ao Sétimo Selo ali termina.

LIVRO DAS ERAS
A Era de Pérgamo – Pág. 179
Rev. William M. Branham
 26. Recorde, João Batista era tanto o profeta como o mensageiro 
de seu dia. Foi cheio do Espírito Santo ainda desde o ventre de sua 
mãe. Quando ele estava batizando no Jordão, a ele veio a Palavra 
de Deus (Jesus). A Palavra sempre vem aos que na verdade são 
cheios do Espírito. Essa é a evidência de ser cheio do Espírito 
Santo. Isso é o que Jesus disse que seria a evidência. Ele disse:
 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para 
que fique convosco para sempre,
 o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,...

João 14:16-17
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 Agora, sabemos o que é verdade: “tua palavra é verdade” 
(João 17:17). Também em João 8:43:
 Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes 
ouvir a minha palavra.
 27. Você notou que Jesus disse que o mundo não podia receber 
o Espírito Santo? Pois neste versículo que acabo de ler, Ele disse 
que também não podiam receber a Palavra. Por quê? Porque o 
Espírito e a Palavra são UM, e se você tiver o Espírito Santo como 
tiveram os profetas, a Palavra viria a você e você a receberia.
 Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará 
em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de 
tudo quanto vos tenho dito.

João 14:26
 Aqui de novo achamos que a Palavra vem através do Espírito 
de Deus. Também diz em João 16:13:
 Mas, quando vier aquele Espírito da verdade (a Palavra), ele 
vos guiará em toda a verdade (sua Palavra é Verdade), porque 
não falará de si mesmo, mas dirá (a Palavra) tudo o que tiver 
ouvido (Palavra de Deus), e vos anunciará o que há de vir (o 
Espírito trazendo a Palavra profética).
 28. Quero que note bem que Jesus não disse que a evidência 
de ser batizado com o Espírito Santo era falar em línguas ou as 
interpretar, profetizar, gritar ou dançar. Ele disse que a evidência 
seria que você estaria na Verdade, na Palavra de Deus para sua 
era. A Evidência tem a ver com receber a Palavra para a era.
 Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as 
coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor.

1 Coríntios 14:37
 29. Você vê isso? A prova do Espírito morando em uma pessoa, 
era reconhecer e seguir o que o profeta de Deus dava para sua 
era à medida que colocava à Igreja em ordem. Paulo tinha que 
dizer àqueles que vinham com outra revelação (versículo 36): “O 
que, saiu de vós a Palavra de Deus? Ou somente a vós chegou?” 
A evidência de um genuíno cristão cheio do Espírito, não é de 
produzir a verdade (a Palavra), mas sim de receber a verdade (a 
Palavra), de crer nela e obedecê-la.
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A BÊNÇÃO DA PALAVRA DE DEUS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 13 de janeiro de 1991
Cayey, Porto Rico
	 E	quando	chegamos	ao	fim	do	tempo,	ao	fim	do	século,	nos	
perguntamos:	Qual	é	a	Palavra	de	Bênção	para	este	tempo	final?	
Porque todos queremos a bênção divina, a bênção da Palavra de 
Deus.
 Para nosso tempo o Senhor Jesus Cristo prometeu em Sua 
Palavra (que lemos no princípio): “E o Senhor, o Deus dos espíritos 
dos profetas, enviou Seu Anjo, para manifestar aos Seus servos as 
coisas que devem acontecer logo”.
 E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, diz: “Eu, Jesus, 
enviei	o	meu	anjo,	para	vos	testificar	estas	coisas	nas	Igrejas”.
 Aqui temos o Anjo Mensageiro no qual o Senhor Jesus Cristo 
teria	o	Programa	Divino	selado	que	Ele	realizaria	no	fim	do	século,	
o Programa Divino anunciado na Escritura, que diz:
 “E enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão 
os seus escolhidos (juntarão os Seus escolhidos das quatro 
esquinas, dos quatro ângulos)”.
 (…) Assim no Anjo Mensageiro do Senhor Jesus Cristo, 
no	fim	do	 tempo,	 estará	 selada	 a	Mensagem	de	Bênção,	 estará	
selada a Mensagem de Bênção e o ministério de benção como foi 
prometido: “Em suas asas trará saúde”, as asas do Sol de Justiça, 
que é o ministério de Moisés e de Elias. Tudo isto estará selado no 
Anjo Mensageiro do Senhor Jesus Cristo.
 E quando o Senhor Jesus Cristo toma Seu Anjo Mensageiro 
e abre esse Selo, rompe esse Selo, e mostra o propósito da sua 
existência aqui na Terra, e mostra quem ele é nesse Programa 
Divino, e diz: “Você é este Anjo Mensageiro que eu prometi para 
o	fim	do	tempo,	para	dar	testemunho	destas	coisas	nas	Igrejas,	a	
todos	os	filhos	de	Deus,	a	todas	as	Igrejas,	aos	que	tiverem	vivido	
neste tempo e aos que viveram no passado, que estão no Paraíso. 
Você é esse Anjo Mensageiro com o duplo ministério de Moisés 
e de Elias, para trazer a Mensagem da Grande Voz de Trombeta a 
todos	meus	filhos,	a	todos	meus	escolhidos;	e	assim	juntar	todos	
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os escolhidos, começando na América Latina com o Caribe, e 
depois levando a Mensagem ao povo hebreu, onde tenho 144.000, 
escolhidos também, esperando pelo chamado da Trombeta Final”.
 Quando Ele abre esse Selo e mostra ao Seu Anjo Mensageiro 
esse grande mistério que o Senhor Jesus Cristo escondeu nele, 
como também fez com Seus sete anjos mensageiros no passado, 
e como fez também com Moisés: o Anjo Mensageiro então ocupa 
seu lugar, sua posição no Reino de Deus, e começa a proclamar a 
Mensagem da Grande Voz de Trombeta, a Mensagem com a qual 
chama	e	junta	todos	os	escolhidos	neste	tempo	final.
 E esse é o trabalho do Anjo Mensageiro do Senhor Jesus Cristo 
para	assim	preparar	todo	filho	de	Deus,	para	que	receba	as	bençãos	
de Deus materializadas; por isso tem que dar a Mensagem da 
Palavra	de	Bênção	a	todos	os	filhos	de	Deus.
 E quando eles a recebem, receberam a bênção da Palavra de 
Deus, e podem dizer como podiam dizer no passado todos os 
que receberam a Palavra de Bênção para sua era e dispensação, 
os quais podiam dizer: “Nós temos a bênção da Palavra! Porque 
recebemos a Palavra de Bênção para nossa era e dispensação”.
	 Neste	 tempo	final…,	 assim	 como	 também	 cada	mensageiro	
podia dizer: “Eu tenho a Palavra de Bênção para este tempo, 
porque tenho a Mensagem de Bênção, a Mensagem desta era, o 
qual me foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Tenho a Palavra de 
Bênção, a Mensagem para minha era.” Podia dizer cada um dos 
mensageiros. Portanto, podia dizer e podia encher a boca dizendo: 
“Tenho a bênção da Palavra de Deus, por quanto recebi a Palavra 
de Bênção para minha era; e a estou compartilhando com todos os 
filhos	de	Deus	nesta	era	que	Deus	me	deu	para	trazer	Sua	Palavra”.
	 Assim	 para	 este	 tempo	 final	 o	Anjo	Mensageiro	 do	 Senhor	
Jesus Cristo também pode dizer: “Tenho a Palavra de Bênção para 
minha era: a Era da Pedra angular, e para minha dispensação: a 
Dispensação do Reino; portanto, tenho a bênção da Palavra de 
Deus	para	este	tempo	final.	E	estou	compartilhando	a	Palavra	de	
Bênção com todos os latino-americanos e caribenhos, para que 
todos tenham a bênção da Palavra de Deus”.
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A PALAVRA PROFETICA MAIS SEGURA
(Reunião de ministros)
Dr. William Soto Santiago 
Sexta-feira, 31 de maio de 2013
Cali, Colômbia
 Portanto, esperem um pouquinho, porque a Terceira Etapa… 
Na Terceira Etapa vai ser aberto o mistério do Sétimo Selo; e 
tudo isso está ligado ao cumprimento da Visão da Grande Carpa 
Catedral.
 Por isso é que todos desejamos chegar até esse momento 
glorioso, onde vai ser dada a fé para serem transformados e 
raptados todos os crentes em Cristo nascidos de novo; e então 
terão a revelação divina da Primeira Vinda de Cristo, e a revelação 
divina da Segunda Vinda de Cristo; esse é o mistério que causou 
silêncio no Céu como por meia hora.
 Portanto, esperamos com paciência, mas trabalhando; e 
trabalhando em prol de que em breve surja na cena profética do 
cumprimento profético da Palavra profética, a visão convertida 
em uma realidade.
 Tem que ocorrer, porque já foi vista: foi mostrada pelo 
Espírito Santo ao reverendo William Branham. E portanto, isso 
veio da mente de Deus por meio do Espírito Santo. Isso tem que 
se concretizar, se materializar nesta Terra, no meio da Igreja do 
Senhor	Jesus	Cristo,	na	etapa	que	corresponde	ao	tempo	final,	na	
etapa que corresponde a este tempo no qual nós estamos vivendo.
 Se fosse para ser cumprida no tempo de São Paulo, São Paulo 
não tinha problema: ele fabricava carpas [tendas], estava ligado; 
mas não foi para esse tempo, portanto não foi mostrada a visão 
a ele. Ele teria construído uma Carpa Catedral ao estilo daquele 
tempo.
 E se tivesse sido para aquele tempo, a São Paulo correspondia 
encabeçar com seu grupo, com os ministros do seu tempo e 
com o povo crente, o projeto da construção dessa Grande Carpa 
Catedral; mas ainda estava na mente de Deus e não tinha saído da 
mente de Deus pelo Espírito Santo, e dada a algum profeta para 
que falasse.
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 A Visão da Carpa é Palavra profética, é a Palavra profética 
falada	para	este	tempo	final;	e	portanto	tem	que	se	cumprir,	tem	
que se tornar uma realidade.
 Não quer dizer que não haverá lutas, não quer dizer que 
não haverá pessoas que se oporão, pois em todos os tempos os 
crentes manufaturados e os incrédulos se levantaram contra os 
verdadeiros crentes.
 Os verdadeiros crentes estiveram sempre trabalhando no 
Programa Divino de acordo à Palavra profética para o tempo em 
que eles estão vivendo.
 Para cada tempo há Palavra profética, há Palavra de Deus 
falada para Deus cumpri-la; e isso será o Programa Divino que 
Deus estará realizando.
 Se a Visão da Carpa fosse para ser cumprida no tempo de 
Irineu, de Martim, de Colombo, de Lutero, de Wesley ou o 
reverendo William Branham, tinha que se cumprir no tempo 
vigente dessa era, ou da era de algum desses mensageiros.
 Mas vejam, transcorreu o tempo e em nenhuma dessas eras se 
cumpriu, e nenhum desses sete mensageiros realizou o projeto. 
Digamos, como diz em Hebreus, o viram de longe e falaram dele.
	 Quando	São	Paulo	fala	da	adoção	dos	filhos	e	filhas	de	Deus,	
está falando do tempo em que vai ser tornada uma realidade a 
Visão da Carpa, está falando desse aspecto que Deus vai realizar.
 Mas no tempo do reverendo William Branham Deus tirou da 
Sua mente — por meio do Espírito Santo — essa Palavra profética, 
e foi dada ao reverendo William Branham para que ele a falasse. 
É uma Palavra profética, que é mais segura que qualquer opinião 
humana, religiosa ou política.
 Não importa o que disserem as demais pessoas; há uma 
Palavra profética que Deus vai cumprir; e portanto, tem que 
revelá-la ao povo do tempo em que Ele vai cumprir essa Palavra, 
revelá-la para que trabalhem nesse projeto. Foi revelada como 
profecia,	 dada	 como	profecia,	mas	 tem	que	 ser	 vivificada	 essa	
Palavra, trazida a vida, trazida a cumprimento.
 Pelo qual haverá pessoas e ministros, Igrejas e irmãos, que 
obterão essa revelação e trabalharão com amor divino, e com 
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alegria, regozijo em suas almas, nesse projeto divino; porque a 
Palavra profética é mais segura que algo que você possa pensar.
 A Palavra profética é o pensamento divino que ninguém 
conhece, e que somente pode ser conhecido quando Deus a passa 
a Seu Espírito, Seu corpo angelical, o Anjo do Pacto, Cristo, o 
Espírito Santo; e daí o Espírito Santo começa a falar essa Palavra, 
esse pensamento divino criador, começa a falar e começa a se 
criar esse programa.
 É dado pelo Espírito Santo, revelado como Palavra profética, 
porque o único que traz a profecia é o Espírito Santo, é o Espírito 
da profecia; e o dá sempre a um homem. “Porque não fará nada 
o Senhor sem que revele Seus segredos a Seus servos, Seus 
profetas”. Amós, capítulo 3, versículo 7.

OS QUARENTA DIAS DE JESUS NA TERRA,
ANTES DO RAPTO
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 3 de abril de 2016
Cayey, Porto Rico
 Grandes são as bênçãos que Deus tem para os crentes em 
Cristo	deste	tempo	final.
 E no cumprimento da Visão da Carpa que o reverendo William 
Branham viu, se realizará da parte de Deus o cumprimento da 
promessa da Terceira Etapa, onde Deus se manifestará em toda 
Sua plenitude.
	 Não	sabemos	se	no	começo,	no	meio	ou	no	final	da	Visão	da	
Carpa; mas uma coisa sim sabemos: que será em uma Grande 
Carpa Catedral que os crentes em Cristo terão no meio do 
cristianismo e, consequentemente, estarão trabalhando unidos 
para o cumprimento dessa Visão, porque as mãos para trabalhar 
as tem a Igreja do Senhor Jesus Cristo. As mãos que Deus usa, 
que Cristo usa, que o Espírito de Deus usa, são nossas mãos; e 
através dos crentes é que Cristo trabalha em Espírito Santo no 
meio da Sua Igreja.
 Portanto, estejamos bem acordados e conhecendo as 
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promessas,	 as	 profecias	 correspondentes	 a	 este	 tempo	 final;	
porque tudo o que Deus vai fazer neste tempo no meio da Sua 
Igreja e no meio do povo hebreu, está na Palavra profética; porque 
a profecia é “como tocha que ilumina em lugar escuro, até que o 
dia é perfeito e a Estrela da manhã saia em nossos corações”.
 A Estrela da Manhã é Cristo, Cristo em Sua Vinda.
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