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ESTUDO BÍBLICO #100 – SEXTA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2021
TEMA: A POSIÇÃO QUE DEVE TER O POVO PARA SER RAPTADO

Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 12 de novembro de 1999

(Segunda atividade)
Buenos Aires, Argentina

Escritura base: 1 Tessalonicenses 4:14-17

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 37
Adoção #4 
Jeffersonville, Ind., 22-5-60
Rev. William M. Branham
 310 - “É um mistério que foi escondido desde a fundação do mundo, 
esperando a manifestação dos filhos de Deus. Diga-me, meu irmão, quando seria 
o tempo que os filhos de Deus jamais seriam manifestados fora deste tempo de 
hoje? Quando jamais houve um tempo manifestado para livrar a natureza. A 
natureza, a natureza mesma está gemendo, esperando o tempo da manifestação. 
Porque antes que o sacrifício tivesse sido feito, antes que o Espírito Santo tivesse, 
ainda, sido derramado, antes que todo o velho Testamento, e tudo isso, não podia 
haver manifestações. tinha que se esperar até este tempo. Agora todas as coisas 
foram trazidas, vindo, se formando uma pedra angular, a manifestação dos filhos 
de Deus, voltando, e o Espírito de Deus entrando nestes homens tão perfeitamente 
até que seu ministério estará tão igual como Cristo, até que o unirá a Ele e à Sua 
Igreja juntos”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 56
Setenta Semanas de Daniel
Jeffersonville, Ind., 6-8-61
Rev. William M. Branham
 492 - “E Daniel disse que ele observou esta era gentia até que a Pedra saiu da 
montanha, a que não foi cortada por mãos. Eles nunca puseram a Pedra Angular 
sobre essa pirâmide. Essa não foi cortada pelas mãos do homem. São as mãos 
de Deus que cortaram a Pedra. Vê você isso? E o que isso fez? Isso golpeou à 
imagem exatamente nos pés, e a quebrou em pedaços, moeu-a até o pó. Aleluia! 
O que aconteceu nesse tempo, na Vinda dessa Pedra? Subiu a Igreja à glória no 
Rapto, porque isso terminou a dispensação gentia. Deus a terminou, a vinda dessa 
pedra. / E cada um de nós que temos esse magnetismo do Espírito Santo, quando 
essa Pedra golpeie a imagem, a igreja se atrairá para ela. Volta à glória. Ela será 
tomada no Rapto dos Santos, quando Ela sair nesse dia”.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 82
Senhores, é este o tempo?
Jeffersonville, Ind., 30-12-62
Rev. William M. Branham
 700 - “Se é [assim], então a pirâmide é coroada pelos Sete Trovões. Recordam 
a mensagem da pirâmide? É a Pedra de coroa. O que fez? O Espírito Santo coroou 
o indivíduo e o selou quando acrescentamos a nossa fé, retidão e santidade, e 
fé e etc., e continuamos acrescentando até que temos sete coisas. E a sétima era 
amor, o qual é Deus. Assim é como Ele faz ao indivíduo, e o coroa e o sela com 
o Espírito Santo. Então, se for assim, Ele tem Sete Eras da Igreja e Ele teve sete 
mistérios que foram soados, e batalharam para trazer de regresso; e agora a Pedra 
Angular deve coroar a Igreja. Querem dizer isso os trovões, meus irmãos?”

LIVRO DE CITAÇÕES Pág. 82
Senhores, é este o tempo?
Jeffersonville, Ind., 30-12-62
Rev. William M. Branham
 701 - “Este é, esse segundo clímax do qual falei no outro dia? Vem algo para 
adiante para a igreja? Não sei. Poderia ficar nisso um pouquinho, mas continuarei. 
Poderá ser isso, o grande trovão ou o sétimo anjo na sétima constelação, sétimo 
período de constelação, e a pirâmide feita em uma forma (três em um lado e 
um acima) e vieram da eternidade? Será isso? É este o mistério dos trovões que 
trarão novamente a Pedra Angular? Vocês sabem, a pirâmide nunca foi coroada. 
A Pedra Angular ainda está para vir. Foi rejeitada. Será isso, irmãos, irmãs? Ou 
isto é a terceira etapa que ele me disse três ou quatro anos atrás? A primeira etapa, 
recordam o que aconteceu? Tentei explicá-la. Ele disse: ‘Não o faça’. A segunda 
etapa, Ele disse: ‘Não tentes…’. E eu o fiz de todos os modos. Recordam? Todos 
vocês recordam, está na fita e tudo. Depois Ele disse: ‘Agora vem uma terceira 
etapa, mas não tente explicá-la’. Veem como me aproximei disto nesta noite? Não 
sei. Mas me sinto obrigado a dizer algo à minha igreja. Você forme sua própria 
conclusão. Agora, seria este o mistério que seria aberto, que traria para Cristo, 
traria o poder à Igreja? Vejam, já temos… Creem no arrependimento, sendo 
batizados no nome de Jesus Cristo. Cremos em receber o Espírito Santo. Temos 
sinais, prodígios, milagres, falar em línguas, e as coisas que a igreja primitiva 
teve. E francamente, se tornou mais aqui que o que está escrito no livro dos Atos, 
neste grupinho de gente, neste pequeno ministério de nós aqui.
 (…) Se esta for a terceira etapa, então há um grande ministério pela frente. 
Não sei. Não posso dizer. Não sei. Note. Terceira etapa, vamos nos deter nisso 
um minuto. Na visão, o primeiro voo eram passarinhos mensageiros, isso era 
quando começamos primeiro. Cresceu desde somente tomando uma pessoa pela 
mão. E recordam o que me disse? ‘Se és sincero, virá a acontecer que saberás 
os mesmos segredos do coração’. Quantos recordam disso anunciado daqui, e 
através das nações? E aconteceu? Exatamente. Depois Ele disse: ‘Não tema. Eu 
serei contigo’. E continuará. Agora, a primeira etapa eram passarinhos pequenos 
voando. Eles foram encontrar o tempo, encontrar a Vinda do Senhor; a primeira 
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Mensagem. Na segunda vez, os segredos do coração. Desde tomar uma pessoa 
pela mão, e só parado ali dizendo o que tinham, na vez seguinte revelou seus 
pecados e disse o que fazer. É isso correto?
 (…) Notem, o primeiro pequeno voo: a mão. O segundo foi maior, mais 
branco, pombas: O Espírito Santo revelando os segredos do coração. E o terceiro 
voo eram Anjos (não pássaros), Anjos. E esse é o tempo do fim”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 134
O futuro lar
Jeffersonville, Ind., 2-8-64
Rev. William M. Branham
 1193 - “Converta-se em parte da Palavra, em parte da Palavra de hoje. Você 
não pode ser parte da Palavra do dia de Moisés. Essa parte já se fez, isso foi os pés. 
Estamos na Cabeça agora. Isto é Cristo. Não o tempo dos braços lá em Lutero; 
não. Este é o tempo da Cabeça: Cristo, a Pedra Angular, vem ao Corpo. / E vemos 
a grande reforma de Lutero naquela era, e de Wesley, e dos pentecostais. Agora 
estamos esperando a Pedra Angular da Cidade”.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo – Pág. 466
Rev. William M. Branham
 143. Mas tão certo como eu estou parado aqui na plataforma esta noite, tive 
a revelação que o revelou, e é em uma maneira tríplice. E agora com a ajuda de 
Deus quero falar de uma parte disso. Então vocês… Primeiro vejamos isto. Aqui 
está a revelação para dar começo, porque quero dizer o que é. O que aconteceu 
é: Aqueles Sete Trovões que ele escutou e que foi proibido escrever, esse é o 
mistério por trás desses Sete Trovões consecutivos que saíram.

LIVRO DOS SELOS
O Terceiro Selo - Pág. 212
Rev. William M. Branham
 104. E essa é a mesma razão por que os avivamentos que devemos ter hoje… 
Agora, tivemos avivamentos denominacionais, mas não tivemos uma verdadeira 
sacudida. Não, não senhor. Não pense que temos avivamentos, porque não 
os temos. Há milhões e milhões de membros de Igrejas, mas não há nada de 
avivamento. A Noiva ainda não teve um avivamento; ainda não houve ali nenhum 
avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a Noiva. Estamos 
esperando isso. Serão necessários esses Sete Trovões misteriosos para despertá-
la. Ele os mandará, prometeu.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 481
Rev. William M. Branham
 193. Agora, notem que a abertura do Sétimo Selo também é em um mistério 
triplo. Disse que é o mistério dos Sete Trovões. Os Sete Trovões no Céu abrirão 
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este mistério. Será na mera Vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo 
disse que ninguém saberia quando Ele ia voltar. Notaram como foi quando os 
judeus fizeram essa pergunta? Comparamos as Escrituras de Mateus 24 com os 
sete Selos. Então vimos que o Sétimo Selo não aparece, porque o mesmo Cristo 
disse que somente Deus sabe, nem sequer os anjos sabem; e com razão, porque 
não foi nem escrito. Tudo foi silêncio, nada aconteceu nesse tempo. Nem os anjos 
nem ninguém sabe quando Ele vem. Mas haverá as sete vozes destes Sete Trovões 
que revelarão essa grande revelação nesse tempo.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 105
Por que clamas? Fala!
Jeffersonville, Ind., 14-7-63
Rev. William M. Branham
 907 - “O tempo do Rapto está à mão, e estamos esperando por uma Fé de 
Rapto, que possa tirar a Igreja junta e dar alguma força sobrenatural, que possa 
mudar estes corpos em que vivemos. Quando vemos um Deus que pode levantar 
mortos do chão, ou do pátio, e trazê-los para vida e apresentá-los diante de nós, 
quando vemos um Deus que pode tirar um câncer que comeu um homem até que 
parece uma sombra, e levantá-lo ser um homem forte e são; isso deveria dar às 
pessoas Fé de Rapto. Quando essa Luz brilhe do Céu e a Trombeta soar, o Corpo 
de Cristo será rapidamente juntado, e mudado em um momento e levado ao Céu”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 105
Por que clamas? Fala!
Jeffersonville, Ind., 14-7-63
Rev. William M. Branham
 910 - “Eu creio que se alguém entrasse de cheio a esta Mensagem e não a 
entendesse, ou melhor dizendo que a entendesse ao vir a ele em cheio, isso quase 
o lançaria no Rapto para a eternidade sem sabê-lo. Somente ao entrar em cheio ao 
que nós sabemos, entendemos e vimos”. 

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 168
O Rapto
Yuma, Arizona, 4-12-65
Rev. William M. Branham
 1500 - “Agora nos tempos da Bíblia (falando das vigílias), não dividiam a 
noite em horas. Foi dividido, melhor, em vigílias, e havia três vigílias. A primeira 
vigília era das nove até as doze; a segunda era das doze até as três; e a terceira 
era das três até as seis. Agora, ali temos três, três, três, nos dando um nove, um 
número imperfeito. Então voltamos para sete para o Rapto, o qual acontecerá, 
creio eu, entre as seis e as nove de alguma manhã”. 
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