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ESTUDO BÍBLICO #97 – DOMINGO, 9 DE MAIO DE 2021
TEMA: QUEM ABENÇOA E QUEM RECEBE A BÊNÇÃO

Dr. William Soto Santiago
Terça-feira, 15 de setembro de 1998

(Segunda atividade)
São Salvador, El Salvador

Escritura base: Números 6:22-27

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 2A
Perg. e Resps. #1, Págs. 97-98 
Jeffersonville, Ind., 1-3-54
Rev. William M. Branham
 15 - “… E o Evangelho voltará para os judeus justamente nesse 
tempo. Então ali haverá um avivamento entre aqueles judeus que 
levarão milhares e dezenas de milhares e… 144.000 ao Reino de 
Deus, serão selados pelo Anjo selador. Eu confio que Ele vem do 
Leste. Dali é de onde Ele vem a nós agora, com Seu selo em Sua 
mão. Oh, eu quero ser reunido ali. ‘Eu enviei uma perseguição aqui 
e outra perseguição lá, e eu persegui os judeus e os pressionei tanto 
como pude’. E eles estão regressando. Muitos judeus nos Estados 
Unidos (os quais não escaparão), já receberam o Espírito Santo. 
‘Mas tenho os cento e quarenta e quatro mil ali que vão receber 
o batismo do Espírito Santo’. E ali mesmo, depois que esse Anjo 
selador começar a selar esses 144.000, a porta da Igreja Gentia é 
fechada, e os judeus levam o Espírito Santo aos judeus. E eles terão 
um avivamento que varrerá o mundo inteiro! Aleluia! E o poder de 
Deus será manifestado entre os judeus”. 

LIVRO DOS SELOS
Deus em simplicidade - Pág. 23
Rev. William M. Branham
 85. Também nos dias de Moisés, era de novo um tempo de 
liberação. Quando Deus está a ponto de fazer algo para a liberação 
do Seu povo, Ele manda uma Mensagem a esse povo; e é algo 
tão simples, como veremos na abertura destes Selos; e este é meu 
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propósito em pregar isto primeiro; pois acharemos que a abertura 
destes Selos é algo tão simples que os elementos educados passam 
desapercebidos a uma distância sem medida.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 119
Olhe para Jesus
Jeffersonville, Ind., 29-12-63
Rev. William M. Branham
 1058 - “Talvez esteja construindo uma plataforma para que 
alguém mais suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo. 
/ Mas eu creio que estamos tão perto que não morreria de idade 
avançada. E sendo de cinquenta e quatro anos, não morrerei de 
velhice até que Ele esteja aqui. Veem? A menos que leve um tiro, 
assassinado ou alguma outra coisa, de algum modo morto; a idade 
avançada somente não me matará até que Ele venha. E eu creio 
isso. / Talvez eu não o farei, mas esta Mensagem introduzirá Jesus 
Cristo ao mundo. Porque: ‘Assim como João Batista foi enviado 
para precursar a Primeira Vinda, assim é a Mensagem para precursar 
a Segunda Vinda’. E João disse: ‘Eis o Cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo’. Veem? Assim é que será paralelo em tudo. E eu 
sei que será, a Mensagem continuará”.

A NOVA FÉ
Dr. William Soto Santiago
Quinta-feira, 8 de junho de 1989
Remará D.C., Colômbia
 E os escolhidos sendo selados em suas testas com o Selo do Deus 
vivo, já vimos o que é: é que os escolhidos recebem a revelação 
divina do Senhor Jesus Cristo por meio do Seu Anjo Mensageiro, da 
Segunda Vinda do Senhor com Seus Anjos, com Seu Nome Novo, 
e como o Leão da tribo de Judá; e isso produz a fé para o rapto, a 
fé para serem transformados, a fé para a ressurreição dos mortos. É 
uma nova fé que nas eras do passado não existia.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 26
Olhando o que não se vê
Jeffersonville, Ind., 3-10-58 
Rev. William M. Branham
 216 - “Agora, na outra noite tomei um grupo no quarto de oração 
aqui dentro para - só para ver se o novo ministério que foi prometido 
viria a existência no tabernáculo aqui, antes de chegar à Carpa. 
Bom, até onde sei, ali não houve nada, não mais que só - depois 
que entrei ali, o Espírito do Senhor entrou, e só começou a discernir 
os espíritos, e dizendo às pessoas dos seus problemas, e demais. / 
E hoje nas entrevistas, o Espírito Santo foi maravilhoso. E parecia 
como talvez continuaria por um tempo, até que essa Carpa chegue, 
no marco do mesmo ministério que tive, porque nas entrevistas hoje 
houve quatro grandes visões e importantes que tomaram lugar nas 
entrevistas. Portanto, ao parecer, o melhor, vou continuar até que 
talvez a Carpa comece, ou onde for que ELE ESCOLHEU PARA 
COMEÇAR DECLARAR SEU NOME EM UMA MANEIRA 
NOVA. MAS QUANDO O FIZER, SERÁ SÓ TÃO PERFEITO 
COMO OS OUTROS, SERÁ TÃO… E estou confiando em Deus 
que será maior que os outros; não por causa de nosso ministério, 
mas por causa dos doentes e as pessoas necessitadas. Há tanta 
necessidade na Terra hoje”. 

COMPRANDO A PRIMOGENITURA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 2 de agosto de 1998
Cayey, Porto Rico
 Agora, corresponde ao nosso tempo, ao tempo em que Jacó se 
encontrou com o Anjo do Senhor e não o soltou até que recebeu a 
bênção de Deus, a bênção de Deus que vinha por meio do Anjo de 
Deus; porque era o instrumento de Deus.
 Deus estava dentro daquele Anjo, o Anjo do Senhor, que é o 
corpo teofânico de Deus, e ali estava o Nome de Deus também; 
porque Seu Nome está onde? Em Seu Anjo.
 E agora, quem tem o Nome de Deus, esse Anjo, é quem traz 
a bênção para Jacó, a bênção que Jacó necessitava antes desse 
encontro com seu irmão Esaú, o qual tinha perdido a Bênção da 
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Primogenitura.
 E agora, Jacó o que fez é estar recebendo cada dia mais e mais 
bênçãos; mas agora vem a bênção maior, que é a bênção que dá 
a entrada plena à terra prometida. Mesmo que ele tinha entrado; 
mas vejam vocês, o Anjo quando o encontrou e o abençoou, Jacó 
esteve tranquilo e caminhou tranquilo, mesmo que manquejando, 
mas tranquilo, cheio da bênção.
Isso tipifica ou representa a adoção.
 Ou seja, que com a Vinda do Anjo do Pacto, do Anjo do Senhor 
no Último dia…; o qual é Cristo, o Espírito Santo vindo no Último 
Dia, e manifestando-se, velando-se e revelando-se no Último Dia: o 
Anjo de Apocalipse, capítulo 10, o Anjo que desce do Céu; o qual é 
Cristo, o Anjo do Pacto, o Anjo do Senhor, o qual se manifestará no 
meio da Sua Igreja. E Sua Igreja agarrará bem desse Anjo, que é o 
Anjo do Pacto; o qual estará manifestado em Seu Anjo Mensageiro, 
e estará falando por meio do Seu Anjo Mensageiro todas estas coisas 
que em breve devem acontecer, e estará falando a bênção para Sua 
Igreja, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para receber assim a fé 
para serem transformados e raptados neste tempo final.
 Aí está o mistério, o segredo da Bênção da Primogenitura para 
a Igreja de Jesus Cristo, para receber a transformação neste tempo 
final, os que vivemos, e para os mortos em Cristo receberem a 
ressurreição em corpos eternos.
 E para o povo hebreu receber a Bênção da Primogenitura, e ser 
colocado, o povo hebreu, como a nação cabeça de todas as nações, 
aparecerá também, se revelará ao povo hebreu, o Anjo do Senhor, o 
Anjo do Pacto através do Seu Anjo Mensageiro.
 E nessa etapa, o Anjo de Jesus Cristo já estará adotado; e ao estar 
adotado, já as coisas que o Anjo do Pacto, o Anjo do Senhor, estará 
fazendo por meio de Seu Anjo Mensageiro, serão tão grandes que 
será a nível mundial: será a manifestação plena da Terceira Etapa.
 Para esse tempo também virá o aperto da Igreja-Noiva; mas 
somente será um aperto; porque antes de que se aperte muito, antes 
que seja uma perseguição plena, seremos levados à Ceia das Bodas 
do Cordeiro.
 Agora podemos ver o mistério da compra da Primogenitura.
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