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ESTUDO BÍBLICO #90
SEXTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2021

TEMA: COMISSIONADOS ATÉ O FIM DO MUNDO
Dr. William Soto Santiago

Quarta-feira, 27 de outubro de 1999
Porto Williams, Ilha Navarino, Magallanes, Chile

Escritura base: São Mateus 28:16-20

LIVRO DOS SELOS
O Sexto Selo - Pág. 364
Rev. William M. Branham
 170. Agora, no tempo da tribulação encontramos estes dois 
profetas, que têm o controle de tudo com a Palavra que Deus lhes 
dá. Somente poderão falar à medida que Deus lhes dê a Palavra. 
Eles não são deuses, mas apenas no sentido superficial, porque até 
Jesus disse isso: “Se foram chamados Deuses aqueles a quem veio 
a Palavra”. A estes, Deus envia Sua Palavra, e quando eles a falam, 
acontece! E agora aqui os vemos com uma comissão de Deus para 
ferir a Terra quando eles quiserem. “Fechem-se céus!” E assim 
acontece. O que está acontecendo? Deus está a ponto de redimir 
os 144.000 que estão no Livro da Redenção. Isso está sob o selo da 
redenção, no Sexto Selo. Amigos, isso é. Esse é o Sexto Selo que foi 
tão misterioso.

SAIAM DA BABILÔNIA, MEU POVO
Dr. William Soto Santiago 
Sábado, 12 de maio de 2001
(Segunda atividade) 
Cárdenas, Tabasco, México
(…)  Assim que, vimos a Mensagem que chama o povo de Deus para 
sair da Babilônia. Babilônia, sendo a cabeça do reino dos gentios, 
tem então esse nome de Babilônia todo o corpo dessa estátua que 
Nabucodonosor viu.
 Como cada pessoa também: quando lhe colocou [recebeu] um 
nome, e as pessoas são apresentadas a Deus e se ora pela pessoa, e 
põe a mão na cabeça ao bebê, fala o nome que foi posto a esse bebê; 
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e todo o corpo desse bebê tem esse mesmo nome.
 Portanto, quando as pessoas veem você, veem seu rosto, dizem 
que é você, chamam-no por seu nome. Mas também se virem seus 
braços e o conhecerem, ou veem seu peito e o conhecerem, ou veem 
suas pernas e o conhecerem, ou seus pés e o conhecerem, pois o 
chamam pelo mesmo nome; se virem sua mão e a conhecerem, 
dizem: “Você é fulano de tal”. “Fulano de tal, veem!” Por quê? 
Porque suas mãos e todo seu corpo é parte dessa cabeça, é parte 
dela; não somente a cabeça mas todo o corpo; portanto, todo o corpo 
é chamado por esse nome que colocaram quando nasceu.
 E o nome que foi colocado no reino dos gentios quando nasceu 
foi: “Babilônia”. Por isso é Babilônia em todas suas etapas, mesmo 
que em algumas ocasiões coloquem “reino medo-persa”, ou “reino 
da Grécia”, ou “reino romano”; sempre continuará sendo Babilônia.
 Assim como podem dizer qualquer apelido, ou seus amigos 
podem pôr outro nome, ou tomar o seu nome e coloca-lo no 
diminutivo…; como Francisco dizem “Pancho” [em português 
Chico], mas continua sendo Francisco. A José dizem “Pepe” [em 
português Zé], mas continua sendo José. Vê?
 E a etapa do reino, a segunda etapa do reino dos gentios, é 
chamada “reino medo-persa”, mas continua sendo reino babilônico; 
à terceira etapa é chamada “reino da Grécia”, mas continua sendo 
o reino babilônico, continua sendo chamado pelo primeiro nome 
que teve o reino dos gentios. E por isso ao final, na etapa dos pés 
de ferro e de barro de oleiro, chama: “MISTÉRIO, BABILÔNIA A 
GRANDE, A MÃE DAS FORNICAÇÕES”.
 Aí há um grande mistério, mas por agora vamos deixar 
quietinho (no momento); mas isso vai ser proclamado pela rádio, 
pela televisão, pela imprensa, e em todos os meios de comunicação, 
quando chegar o momento; isso será quando chegar o aperto e 
quando nós estivermos transformados. E então não poderão fazer 
nada os inimigos do Reino de Deus, contra os filhos e filhas de Deus; 
porque todos já estaremos adotados, com corpos eternos; portanto, 
já estaremos em forma glorificada, e estaremos imortais, em corpos 
imortais.
 Portanto, toda perseguição que lançarem contra da Igreja de Jesus 
Cristo quando já estivermos transformados, será inútil; melhor, será 
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um problema para as pessoas ou nações que se levantarem contra a 
Igreja do Senhor Jesus Cristo quando já estiver adotada.

O SOL PARA AMADURECER O TRIGO
Dr. William Soto Santiago
Quinta-feira, 3 de junho de 1976
Ponce, Porto Rico
 Não podemos perder de vista que esse Cordeiro é o Leão da 
tribo de Judá. É o Cordeiro, mas é o Leão da tribo de Judá, o Rei dos 
reis e Senhor dos senhores.
 E estes 144.000 têm o que?
 “… que tinham o nome dele e o de seu Pai escrito na (sua) 
testa”.
 E você sabe que “escrito na sua testa” é ter a revelação desse 
Nome e todas as coisas que envolvem esse Nome, e a dispensação 
correspondente.
 Assim como o selo, o selo da besta na testa das pessoas é o que? 
É ter essa doutrina da trindade.
 Vê? E na mão é fazer a vontade de Roma, fazer a vontade deles, 
e do Concílio Mundial de Igrejas.

Impresso em Porto Rico
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