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ESTUDO BÍBLICO #95 – DOMINGO, 2 DE MAIO DE 2021
TEMA: O CUMPRIMENTO DO DIA DA EXPIAÇÃO

NO DIA ÚLTIMO
Dr. William Soto Santiago

Domingo, 13 de setembro de 1998
Cidade da Guatemala, Guatemala

Escritura base: Zacarias 12:10-14 / Apocalipse 1:7

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 129
Festa das Trombetas
Jeffersonville, Ind., 19-7-64
Rev. William M. Branham
 1148 - “Quando tiver terminado, na Era de Laodiceia, de 
acordo a Apocalipse 10, o mistério da Bíblia seria conhecido 
pela Noiva. É correto isso? Apocalipse 10. Agora escutem bem. 
A Noiva, chamada fora pela Palavra; Cristo mesmo chamando 
fora a Noiva, manifestando claramente Hebreus 13:8, que Ele ‘é 
o mesmo ontem, hoje, e pelos séculos’, faz o mesmo, é o mesmo. 
‘Aquele em Mim crê, as obras que Eu faço, ele as fará também’. 
Veem? Lucas 22… Ou Lucas 17:30, e também Malaquias 4, 
Hebreus 4:12, todas estas Escrituras que foram prometidas, isto 
vai ser entre o Sexto e o Sétimo Selo, e entre a Sexta e a Sétima 
Trombeta. / Recordem, todas as Trombetas soam no Sexto Selo. 
O Sexto Selo termina o mistério, sob o Sexto Selo, pouco antes 
de que o Sétimo é aberto. / Notem aqui em Levítico 26, a ordem 
das Escrituras. Depois do longo período de Pentecostes, o qual 
termina com o chamado fora da Noiva, a Noiva é chamada fora 
por um servo. O que segue, O Rejeitado, será revelado a Israel, 
a festa da Expiação”.
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O CONSELHO DIVINO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 24 de maio de 1987 
Cayey, Porto Rico
	 Seis	Trombetas	fizeram	com	que	o	povo	hebreu	regressasse	à	
sua terra: caiu sobre o povo hebreu a perseguição nas primeiras 
seis Trombetas; e lhes falta a sétima Trombeta, que — ao soar 
— os chama, os reúne, para a Expiação, para ver a Vinda do 
Senhor e reconhecer a Expiação, a qual eles tinham rejeitado.
 Sob a Sétima Trombeta (porque as Trombetas pertencem a 
Israel), sob essa Sétima Trombeta o povo hebreu é chamado pelo 
ministério das Duas Oliveiras, de Moisés e Elias; e recebem a 
Mensagem, recebem a Expiação, recebem a Vinda do Senhor.
 E por causa dessa Sétima Trombeta, que vem sobre 144.000, 
que receberão, então vem também uma etapa de martírio; 
porque os que foram martirizados sob as seis Trombetas 
anteriores, foi dito: “Repousem um pouco de tempo”, e foram 
dadas vestimentas brancas; e foi dito: “Repousem um pouco de 
tempo, até que sejam completados os outros que têm que morrer 
como vocês”.

UNÂNIMES JUNTOS NO APOSENTO ALTO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 7 de junho de 1987
Cayey, Porto Rico
 Agora, recorde uma coisa: se entra ao ano do jubileu do 
primeiro mês, desde o primeiro dia do primeiro mês; mas se 
toca a Trombeta do ano do jubileu, é feita a reclamação, obtém-
se	a	redenção	(de	tudo	o	que	tinham	perdido	os	filhos	de	Deus),	
no sétimo mês e dia dez do ano do jubileu.
 Mas nesse mesmo mês é realizado, no mesmo dia dez, o dia 
da expiação é realizado; e antes do dia dez é realizada a festa das 
Trombetas.
 Tudo isso, quando cai a Festa das Trombetas e da Expiação, 
quando cai no Ano do Jubileu, do ciclo do Jubileu no Programa 



- 3 -

Divino, então ocorre o tempo de Jubileu no Céu para os que 
estão	no	Céu,	que	desejam	regressar	à	Terra,	os	quais	dizem:	
“O Cordeiro é digno de tomar o Livro e de abrir Seus Selos (e 
dizem) porque Tu… porque Ele nos redimiu, de toda linhagem, 
povo e língua”.
 São os redimidos que estão no Céu os que entram nesse 
tempo	 de	 jubileu,	 e	 desejam	 regressar	 à	 Terra;	 mas	 têm	 que	
esperar até que esse jubileu também esteja na Terra e se chegue 
ao momento preciso em que a redenção de nossos corpos seja 
realizada junto com a redenção dos escolhidos que partiram no 
passado, que será a ressurreição deles.
 Tudo tem um momento em especial no Programa Divino.
 Já estamos nesse ciclo do Ano do Jubileu; mas é depois que 
se passa da metade do Ano do Jubileu, no sétimo mês, em que 
ocorre	a	redenção	de	tudo	o	que	pertencia	aos	filhos	de	Israel;	
representando	 que	 tudo	 o	 que	 pertence	 aos	 filhos	 de	Deus,	 o	
recebem no tempo atribuído de Deus; mas antes disso já terão 
entrado no ciclo do Ano do Jubileu.

O MISTÉRIO DOS QUATRO QUERUBINS
NO LUGAR SANTÍSSIMO 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 11 de junho do 2000
Cayey, Porto Rico
 Todos os escolhidos de Deus são sacerdotes de Deus e são 
reis também, e são juízes também, mas entre todos eles há 
sacerdotes, mensageiros, que ministraram cada um na sua era; 
mas nenhum deles teve um ministério de Sumo Sacerdote. Mas 
o Anjo do Senhor Jesus Cristo, o Mensageiro da Dispensação 
do Reino, terá um ministério de Sumo Sacerdote no Templo 
espiritual de Jesus Cristo; por isso poderá entrar no Lugar 
Santíssimo desse Templo espiritual. E Cristo manifestará Seu 
ministério de Sumo Sacerdote, o manifestará em Sua Igreja, no 
Lugar Santíssimo, por meio de um mensageiro dispensacional.
 A essa Era da Pedra Angular, Deus…, na Era da Pedra 
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Angular;	ou	à	Era	da	Pedra	Angular	Deus	não	permitirá	entrar	
qualquer pessoa para ministrar, mas Deus nos dará tudo o que 
devemos saber.
 Recordem que somente ministrava um homem no lugar 
santíssimo e sobre esse estava escrito o Nome de Deus.
 E agora, encontramos que no tempo de Moisés foi dito que 
não podia nem tirar nem acrescentar, por quê? Porque era uma 
Mensagem dispensacional. Também Paulo diz que não pode 
nem	 tirar	 nem	 acrescentar	 à	 Mensagem	 da	 Dispensação	 da	
Graça.	E	à	Mensagem	da	Dispensação	do	Reino	 também	não	
pode tirar nem acrescentar; porque quem tirar ou acrescentar: 
seu nome será tirado e serão acrescentadas pragas, as pragas que 
estão mencionadas no livro de Apocalipse; e uma das pragas é 
loucura; portanto verão a quinta dimensão, mesmo que possam 
pensar que estarão vendo uma dimensão boa; e depois na grande 
tribulação serão atormentados.
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