
- 1 -

ESTUDO BÍBLICO #101 – DOMINGO, 23 DE MAIO DE 2021
TEMA: OS QUERUBINS DE ONDE DEUS FALA

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 27 de setembro de 1998

(Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico

Escritura base: Êxodo 25:18-22

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 2
Ressurreição de Lázaro 
Erie, P., 30-7-51
Rev. William M. Branham
 10 - “Antes que Deus envie alguma coisa à Terra, Ele sempre envia Sua 
Mensagem. Deus envia Seus anjos para vindicar ou para verificar certas coisas. 
Agora, há anjos menores e há anjos maiores. Agora, pouco antes da vinda de 
Jesus, Deus enviou Gabriel o grande Arcanjo”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 22
Irá a Igreja pela grande tribulação?
Chicago, Ill., 9-1-58
Rev. William M. Branham
 183 - “O filho do homem está agora sendo revelado do Céu. ‘Virá depois de 
um tempo, irmão Branham?’ É agora. E eu desejo não fazer isto tão pessoal nesta 
reunião, espero que seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o 
que estou falando. O Filho do Homem já veio de Sua glória, e está se revelando 
a Si mesmo pelos quantos anos passados, à Sua Igreja, em Sua misericórdia; 
ensinando Sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que Ele fez quando 
Ele esteve aqui na Terra, revelando-se a Si mesmo como Ele o fez a Abraão antes 
da destruição. Ele veio agora em misericórdia revelando-se a Si mesmo à Igreja; 
riram e zombaram dele. Na vez seguinte que Ele se revelar a Si mesmo, será no 
juízo do mundo e as nações que se esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de 
graça… Seu Dia de Graça, melhor”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 119
Olhe para Jesus
Jeffersonville, Ind., 29-12-63
Rev. William M. Branham
 1057 - “… E agora, pessoas como nós vamos ser cortados completamente de 
tudo isso, exatamente, porque eles não poderão fazê-lo. Está se apertando. E então 
quando chegar esse tempo, e a pressão chegar a tal grau que vocês sejam lançados 
fora pela pressão, então vigiem o que estou a ponto de dizer em uns minutos. 
Vigiem a Terceira Etapa então, Veem? E será absolutamente para os totalmente 
perdidos, mas será para a Noiva e a Igreja”.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 114
Almas encarceradas hoje
Jeffersonville, Ind., 10-11-63
Rev. William M. Branham
 1006 - “A primeira foi a cura dos doentes; a segunda foi a profecia que saiu 
e o conhecimento dos segredos, dos pensamentos, a Palavra mesma manifestada; 
o qual é tremendo. Mas recordem, o sétimo é o final. Poderia ser esta a última 
etapa? Este seria o final. Poderia ser? Pense! Pense onde está. O sete sempre é o 
final. São três etapas. O ministério de Jesus foi em três etapas. Primeiro foi a cura 
dos doentes; a segunda foi a condenação das organizações e o profetizar do que 
tinham feito, o que era e o que estava por vir. Assim fez, não é verdade? Mas Sua 
terceira etapa foi quando pregou aos perdidos que não podiam ser salvos jamais. 
Depois vemos Sodoma e Gomorra; Jesus mencionou ambos os exemplos quando 
disse: ‘antes da vinda do Filho do Homem será como nos dias do Noé; será como 
nos dias de Sodoma’. Ele se referiu a Noé! Teve três etapas. A terceira foi aos 
perdidos depois que a porta foi fechada”.

PALAVRAS DE SAUDAÇÃO ÀS DAMAS
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 18 de outubro de 2008
Santiago de Chile
 A promessa é que ao final (ou seja, nos últimos dias, semanas ou meses da 
Igreja aqui na Terra), tudo culminará em uma Carpa Catedral gigante, onde a 
plenitude de Deus estará manifestada.
 Assim como quando o profeta Moisés construiu o tabernáculo e depois o 
dedicou a Deus, e Deus entrou na Coluna de Fogo, e morou ali, morou no lugar 
santíssimo desse tabernáculo.
 Depois, quando o rei Salomão construiu e dedicou a Deus o templo, também 
aconteceu na mesma forma: entrou a Coluna de Fogo, veio a esse templo; e até 
os sacerdotes nem podiam ministrar por causa da presença de Deus ali na nuvem, 
como aconteceu no tabernáculo que construiu e dedicou a Deus, Moisés.
 E vejam, o lugar santíssimo foi o lugar de morada de Deus, tanto no tabernáculo 
que Moisés construiu como no templo que o rei Salomão construiu; foi o lugar 
da presença de Deus sobre o propiciatório, que é a tampa da Arca do Pacto, onde 
estavam ali dois querubins de ouro, um a cada lado, os quais representam Gabriel 
e Miguel; e também houve dois querubins de madeira de oliveira no templo que 
o rei Salomão construiu, os quais representam as duas Oliveiras, os quais são os 
ministérios de Moisés e Elias.
 Porque tudo o que há no Templo celestial se refletiu no tabernáculo que 
Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu. E, consequentemente, 
tem que se tornar uma realidade no Templo que Jesus Cristo está construindo, que 
é Sua Igreja, esse Templo espiritual.
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O ANJO COM O INCENSARIO DE OURO EM SUA MÃO
(Reunião de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 3 de outubro de 2009
Goiânia, Goiás, Brasil
 O Anjo Gabriel aparece ao sacerdote Zacarias e diz que Zacarias vai ter um 
filho através da sua esposa Isabel, que a oração pois foi escutada por Deus. E 
agora traz a resposta, o Anjo Gabriel, o qual tem que ver com as orações do povo 
de Deus, dos crentes em Deus; é o que está encarregado de levar as orações e de 
trazer a resposta da parte de Deus, e fazer cumprir a resposta da parte de Deus.
 Está o Anjo Gabriel diante da presença de Deus; é um Anjo, o qual significa 
‘mensageiro de Deus’; está diante da presença de Deus, ou seja, que entra no 
Lugar Santíssimo; e também é um Anjo que está onde está o lugar das orações; 
ou seja, está no Altar de Ouro, onde as orações são levadas diante da presença de 
Deus; ou seja, são apresentadas aí, para que por meio da fumaça do incensário 
entrem no Lugar Santíssimo, ou seja, entrem na presença de Deus.
 Este Anjo Gabriel é um membro do Sacerdócio celestial de Melquisedeque; 
portanto, é um Arcanjo ou Anjo Mensageiro muito importante na Jerusalém 
celestial. Tem a ver com os assuntos políticos do Reino celestial, tem a ver 
também com os assuntos religiosos do Templo celestial.

O MISTÉRIO DOS ARCANJOS MIGUEL E GABRIEL
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 5 de janeiro de 2003
Cayey, Porto Rico
 E agora, por quanto já estamos no sétimo milênio, as profecias correspondentes 
a este tempo final, ao Último Dia, ao sétimo milênio, são as que têm que ser 
cumpridas conforme a estas profecias dadas pelo Arcanjo Gabriel, ao qual sempre 
eu chamo: “O Arcanjo profeta da sexta dimensão”.
 (…) Já vimos que o Arcanjo Miguel é o Príncipe do povo hebreu e, 
consequentemente da Igreja do Senhor Jesus Cristo; e que o Arcanjo Gabriel é o 
Arcanjo Profeta na sexta dimensão, com toda a revelação divina, e que também 
luta quando tem que surgir uma mudança no reino dos gentios; e é ajudado pelo o 
Arcanjo Miguel.
 E estamos no tempo em que tem que surgir uma mudança no reino desta 
Terra, tem que ser mudado o reino deste mundo, tem que ser mudado este reino 
que está sob o reino das trevas, governado pelo reino das trevas; tem que ser 
mudado pelo Reino de Deus na Terra, para que Cristo, o Messias, governe sobre 
todo o planeta Terra.
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ENCERRAMENTO DO CONGRESSO MUNDIAL DE RABINOS
POR UM MUNDO MELHOR E OS 7 PRECEITOS DE NOÉ
Dr. William Soto Santiago
 Queremos que se cristalize o que Deus prometeu para Israel: a restauração do 
Reino de Deus na Terra, que é a restauração do Reino de Davi e Trono do Davi. 
Essa é a única esperança que há para Israel.
 Fora dessa esperança há outra esperança, mas vocês não a querem: é o 
desaparecimento de Israel, que muitos desejam; mas não a queremos.
 Portanto, estejam atentos à promessa de Elias, para que o conheçam quando 
vier falando sobre a paz permanente no marco do estabelecimento do Reino de 
Davi na Terra. Essa é a única esperança que há para Israel.
 E podemos dizer como em algumas ocasiões se diz: “Ou a toma ou a deixa”. 
Ou é estabelecido o Reino de Deus na Terra, o Reino de Davi; ou o reino babilônico 
ficará com o reino terreno e acabará com todos os judeus.
 E a religião que estabelecerão nesse reino será a religião babilônica do 
bezerro de ouro; esse era o conflito lá em Israel com o do bezerro de ouro.
 A religião da idolatria governará o mundo inteiro, acabará com os judeus e 
com a religião de Deus, do Deus único, se vocês não despertarem a tempo.
 [Rabino tradutor: Está dizendo algo terrível, que me custa muito dizê-lo. 
Seriamente me custou…]
 A mim não me resta muito tempo na Terra.
 [Rabino tradutor: Não, não diga isso. 120 anos com saúde]
 Já tenho 76 anos, e não tenho tempo para perder nem com os gentios nem 
com os judeus.
 Fui enviado da presença de Deus para dar esta notícia, estas boas novas para 
Israel. E quanto mais cedo as der todas, mais cedo posso ir à Casa do meu Pai 
celestial.
  Estudem se tudo isto que estive falando está prometido na Escritura para 
Israel. E se está prometido, já começou a se cumprir.
  E a Festa das Trombetas pode já ter começado a se cristalizar, ou está muito 
perto de se cristalizar. A Festa das Trombetas é a que contém o dia ardente como 
um forno, é a que contém o juízo divino que cairá sobre a humanidade; é onde se 
saberá quem viverá e quem morrerá. E todos queremos viver. Eu desejo a vida 
para vocês, e a desejo para mim também.
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