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ESTUDO BÍBLICO #89 – DOMINGO, 11 DE ABRIL DE 2021
TEMA: MOISÉS PARADO NA BRECHA ENTRE DEUS E O POVO

Dr. William Soto Santiago
Terça-feira, 8 de setembro de 1998

São Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, Guatemala

Escritura base: Êxodo 33:11-23 e 34:1-10

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 59
Um sinal verdadeiro que é passado despercebido
Jeffersonville, Ind., 12-11-61
Rev. William M. Branham
 519 - “Em Malaquias, o capítulo 4, e também em Apocalipse, o capítulo 3, 
nos diz que estará aqui nos últimos dias, esse mesmo que se parará na brecha 
pelas pessoas com um rebanho pequeno que Deus lhe dará. Ele virá nos últimos 
dias, Deus disse. Ele será um sinal a esta nação Gentia, que seu tempo já não é. E 
lembrem-se, quando ele aparece na cena, o tempo está à mão. Oremos que Deus 
o mande. O tempo está à mão. Assim que seu ministério acabou, o Messias se 
apresentou, Ele mesmo. Assim como esta grande pessoa que virá nos últimos dias 
acabará seu ministério, o Messias se apresentará Ele mesmo”.

PARADO NA BRECHA1

Págs. 33-34, parágs. 157-158
Rev. William M. Branham
 157 Mas seja isto conhecido à igreja aqui e à igreja do futuro: se Deus 
impulsiona um homem através de um cano, e ele não move de maneira alguma 
até que Deus o tenha mandado, não há nenhuma fé relacionada a isto. É Deus o 
impulsionando a algo. E isto eleva o ministério a um lugar onde não há ninguém 
que possa dizer uma só palavra contra ele. Mas de agora em diante, deixe-me 
primeiro falar com vocês no Nome do Senhor, antes que vocês ouçam, porque 
eu devo sair pela fé. Eu devo fazer isto pela fé, quer eu pense que esteja certo 
ou errado, ou o que for. Eu faço o melhor de minha escolha, e então vou e faço 
isto. Porque isto não tem sido errado, é porque eu tenho esperado até que Ele me 
dissesse para ir e fazê-lo. Tenho esperado por Ele. Então isto não fui eu; foi Ele.
 158 Porém, vê você, mesmo o grande São Paulo ficou em um dilema certa 
vez. E muitas vezes que Deus tem feito coisas ou deixou Seus servos fazê-las, 
que foram enganos, a fim de provar estas coisas. Agora, nós sabemos que os 
seres humanos podem cometer enganos, porém Deus não pode cometer nenhum 
engano. Mas agora se eu for para o campo pregar, e for da maneira que eu—eu 
faço, então eu tenho de designar reuniões para o futuro e—e colocar as coisas 
em ordem. E talvez este seja aquele grande tempo que está vindo o qual estamos 
buscando. E certamente se “Isto em si mesmo é uma coisa tremenda que fará 
acontecer, e fará acontecer, a tremenda vitória no Divino amor,” e este é o verbo 
antes do advérbio, então é o amor Divino, o qual é Deus. Estão vendo? E isto toma 
o amor de Deus para correr lá na linha de combate e parar na brecha a favor do 
povo.

1  SPN63-0623M (tradução oficial) / (Citações, pág. 102, párr. 880)
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LIVRO DOS SELOS
O Segundo Selo - Pág. 155
Rev. William M. Branham
 25. Cada homem é diferente, tem seu próprio caráter. Se Deus tão somente 
pode conseguir uma só pessoa que fique em Suas mãos, isso será tudo o que 
Ele necessita; então pode fazer o que Ele quer. Somente necessita um. Nos dias 
de Noé, nos dias de Elias, nos dias de Moisés… Muitos se levantaram nos dias 
de Moisés e disseram: “Pois você não é o único homem santo entre nós”. E ali 
estavam Coré e Datã. E Deus disse a Moisés: “Separa-te e abrirei a terra e acabarei 
com esta gente”. Depois as pessoas começaram a se queixarem, e Deus disse: 
“Pois acabarei com todos completamente”. Então nessa ocasião Moisés tomou 
o lugar de Cristo atirando-se na brecha, disse: “Não faça Senhor”. Certamente, 
sendo que Deus tinha ordenado a Moisés que fizesse isto, Ele não podia ignorar 
Moisés porque ele estava tomando o lugar de Cristo nesse momento. Foi Cristo 
em Moisés absolutamente.
 26. Estamos agradecidos hoje que Deus está se revelando a nós. E eu creio que 
o grande dia está começando a amanhecer; as luzes estão começando a brilhar; as 
aves do Paraíso estão começando a cantar também, e sabem que agora já não falta 
muito. Algo vai acontecer; tem que ser.

O ENVIADO DO SENHOR JESUS CRISTO E SUA OBRA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 29 de junho de 1986
Bogotá, Colômbia
 Em nosso tempo é necessário que entendamos estas coisas para que assim 
saibamos onde, quando e quem terá em sua boca a Palavra de Deus para nosso 
tempo.
 Se perguntarmos a Jesus quem estará com a Palavra de vida eterna em sua 
boca para o povo, e pedimos a Jesus que nos envie, que nos dê Sua Palavra de vida 
eterna no fim do tempo, e que nos identifique por Sua Palavra — na Escritura — a 
quem Ele enviará para trazer a Palavra de vida eterna, Ele nos diz: “Eis aqui, eu 
Jesus enviei meu Anjo para dar testemunho destas coisas nas Igrejas”:
 A Palavra de vida eterna, a Palavra do Senhor Jesus Cristo na boca do Enviado 
do Senhor Jesus Cristo, o Anjo do Senhor Jesus Cristo com o ministério que 
chamará com Grande Voz de Trombeta e juntará todos os escolhidos, conforme a 
promessa do Senhor Jesus Cristo2: “E enviará o Filho do Homem Seus Anjos, com 
Grande Voz de Trombeta, e juntarão todos os escolhidos”.
 Esse é o ministério do Anjo do Senhor Jesus Cristo para o fim do século. É o 
ministério que chama, que recolhe com Grande Voz de Trombeta, com a Trombeta 
do Ano do Jubileu, com a Trombeta Final, que antecede à ressurreição dos mortos 
e a transformação dos vivos. É o Anjo do Senhor realizando no fim do século a 
Obra do Senhor Jesus Cristo.
 Por isso ele em qualquer momento poderá dizer o mesmo que disse o Senhor 
Jesus Cristo: “A Palavra que lhes falei não é minha, mas de quem me enviou; 
porque Ele pôs Sua Palavra em minha boca. Isso era o que dizia Jesus.

2  São Mateus 24:31
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O MINISTÉRIO DO FIM DO SÉCULO
Dr. William Soto Santiago
18 de maio de 1986
Cayey, Porto Rico
 A Voz que estará na Grande Voz de Trombeta, no ministério do fim do século 
dos Anjos do Senhor, será a Voz do Bom Pastor, a Voz do Senhor Jesus Cristo através 
do Seu Anjo Mensageiro, o qual enviará para todas as Igrejas. Em Apocalipse 22:16 
diz: “Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas…”
 Essa Mensagem, esse Testemunho, que Ele estará dando, é a Grande Voz de 
Trombeta chamando e juntando todos os escolhidos. Esse é o ministério do fim do 
século. E os que escutarem Sua Voz, Sua Mensagem, e estiverem sob o ministério 
do fim do século, serão os escolhidos do fim do século no tempo em que vivemos; 
os quais estão sendo preparados para a transformação, se permanecerem vivos; mas 
se morrerem, ou dormirem (porque os Santos não morrem), então foram preparados 
para a ressurreição.
 Assim sob o ministério do fim do século teremos as grandes promessas da 
transformação dos nossos corpos depois da ressurreição dos mortos; os quais 
aparecerão no ocidente, conforme a promessa divina.
 Porque é no continente onde estiver se realizando o ministério do fim do 
século, onde esse ministério estiver tocando a Grande Voz de Trombeta, onde 
aparecerão todos os escolhidos das eras do passado. Se estão tocando a Grande Voz 
de Trombeta no ocidente, não vão aparecer no oriente.
 Porque se alguém está chamando você para que se levante e vá onde ele está, 
então você não vai se levantar para ir a outro lugar; porque você quer ir àquele que 
o está chamando. 
 A Grande Voz de Trombeta estará chamando no fim do século todos os 
escolhidos que estarão vivendo nesta Terra; e assim como eles irão diretamente 
onde estiver a Grande Voz de Trombeta fazendo o chamado, e estarão sendo 
recolhidos onde Ele os estiver colocando (porque Ele os estará colocando e 
preparando para a transformação dos seus corpos); assim também acontecerá com 
os que ressuscitarem: eles não quererão ir para a Alemanha, onde esteve Lutero, 
porque Lutero eles o tiveram aqui na Terra quando lhes ministrou a Palavra e os 
recolheu; e depois o tiveram por centenas de anos lá no Paraíso; e assim mesmo a 
outros mensageiros.
 Se perguntarmos ao sétimo mensageiro onde deseja ir na ressurreição: “Desejas 
ir com o quinto mensageiro da era da Igreja gentia?” Ele responderia: “E para que 
com o quinto? Se eu fui o sétimo mensageiro, e em revelação tive mais que ele”.
 Seguramente que o sétimo mensageiro nos dirá: “Eu quero ir onde estiver 
alguém que tenha trazido ao povo mais do que eu trouxe; alguém que tenha trazido 
ao povo tudo o que eu disse que ia ser trazido ao povo depois que eu fui; alguém 
que tenha cumprido o que eu disse que cumpriria o ministério que viesse depois de 
mim. E onde estiver esse mensageiro, aí eu quero estar”.
 E o idioma não será inconveniente; porque no outro corpo não há problemas. 
Ali se sabem todas as coisas. De modo que os que ressuscitarem entenderão todos 
os idiomas, porque não há limitações. E os que forem transformados entenderão 
igual a nós entendemos.
 Assim que todos querem ir aonde estiver a Grande Voz de Trombeta, onde 
estiver o ministério do fim do século; porque é o único ministério que realizará o 
trabalho que corresponde ao fim do século. É o único ministério que, ao terminar 



- 4 -

sua Mensagem, ocasionará a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos; 
porque é a Mensagem da Grande Voz de Trombeta, é a Trombeta Final.
 E São Paulo disse3: “Todos certamente não dormiremos, mas todos seremos 
transformados. À final trombeta; porque será tocada a trombeta de Deus, e os 
mortos ressuscitarão primeiro, e depois (os que vivemos) seremos transformados”. 
Quem? Os que tiverem escutado a Grande Voz de Trombeta. Nenhuma pessoa pode 
evitar isso. Para estar na transformação, tem que escutar a Grande Voz de Trombeta 
sob o ministério do fim do século.
 Qualquer outra coisa fora do ministério do fim do século, é sectarismo religioso, 
religiões, imaginações das pessoas, fanatismo e todas essas coisas. O único real é o 
que disse o Senhor Jesus Cristo que seria o ministério do fim do século para chamar 
e juntar todos os escolhidos, e para fazer a separação do trigo e do joio.
 Qualquer outra pessoa que aparecer nesta Terra, que não tiver o ministério 
duplo das Duas Oliveiras, o ministério duplo dos Dois Castiçais, o ministério duplo 
dos Anjos do Senhor enviados para realizar a grande colheita; qualquer outra pessoa 
que aparecer, será qualquer outra coisa, menos a pessoa enviada com o ministério 
do fim do século.
 E nós queremos o que foi prometido na Escritura. Fora disso não estamos 
interessados em ser religiosos, nem em pertencer a alguma seita religiosa ou 
a alguma religião; porque o que realmente tem valor para chamar e recolher os 
escolhidos, é o ministério do fim do século. O que realmente tem valor diante da 
presença de Deus, para a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, é 
o ministério do fim do século chamando com Grande Voz de Trombeta todos os 
escolhidos.
 Fora desse ministério, o resto, mesmo que seja bom humanamente, diante de 
Deus perde todo seu valor comparado com o que Ele prometeu para o fim do século, 
comparado com o ministério do fim do século, o ministério do Anjo Mensageiro 
do Senhor Jesus Cristo, que envia para todas as Igrejas, para dar testemunho destas 
coisas; para com Grande Voz de Trombeta revelar estes mistérios do Reino dos 
Céus que correspondem ao fim do século.
 (…) Por isso é que amamos muito o ministério que diz o Senhor Jesus Cristo 
que nos enviará para que escutemos — através desse ministério — todo o Programa 
Divino do fim do século; para que escutemos a Voz do Senhor Jesus Cristo, e dessa 
maneira sejamos chamados, recolhidos e preparados para a transformação. É o 
ministério que nos prepara para a transformação, para entrar na eternidade. E como 
não o vamos apreciar? E como não vamos amar esse ministério?
 E agora digo a vocês: vocês repitam vocês mesmos, em sua mente e em seu 
coração, aquelas palavras que disse o Senhor Jesus Cristo: “Mesmo que não creiam 
em mim, creiam nas obras”. Creiam na Mensagem, creiam na Palavra, creiam na 
Obra que foi prometida para o fim do século, creiam no ministério que foi prometido 
para o fim do século; porque isso é o que trará a transformação dos nossos corpos e 
a ressurreição dos vivos, e também trará o que corresponde ao joio.
 Assim que temos algo que receber desse ministério: a parte boa, a bênção 
que trará, ou o juízo que trará para a grande tribulação. Assim que todos dizemos: 
“Ficamos com o primeiro, porque isso é o que nós estamos esperando”.

Impresso em Porto Rico
3  1 Coríntios 15:51-52


