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ESTUDO BÍBLICO #103 – DOMINGO, 30 DE MAIO DE 2021
TEMA: O PERCORRIDO DO SOL, DA LUA E DAS ESTRELAS

Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 2 de outubro de 1998 - Cayey, Porto Rico

Escritura base:  Salmos 19:1-6

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 469
Rev. William M. Branham
 153. E notaram que disse que um desses Anjos era muito diferente? Pareceu-
me muito diferente dos demais. Estavam em uma constelação com três a cada 
lado e um acima; e o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, 
esse seria o sétimo anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que 
os demais. Disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o oriente. 
Disse também que: “Me levantou, me elevou”. Se lembram?
 154. Agora, aqui está! Era quem tinha o Sétimo Selo, o qual mantive como uma 
pergunta em minha mente toda minha vida. Amém! Os outros Selos significaram 
muito para mim, certamente; mas vocês não imaginam o que significou este 
sétimo. Por uma vez em toda a vida… Eu orei e clamei ante Deus, e depois 
destas últimas reuniões em Phoenix, Arizona, em janeiro, as pessoas que vivem lá 
podem dizer: eu passei muito tempo nas montanhas. E um certo dia me levantei 
muito cedo e fui ao Cânion Sabino. Ali há colinas grandes e perigosas. Ao subir 
pelo caminho a pé, a pessoa encontra com uma divisão no caminho; por um lado 
um chega lá encima na Colina do Limão, o que é uma viagem de 50 quilômetros, 
e lá há como nove metros de neve em certos lugares neste tempo do ano. Então lá 
estava eu muito cedo antes do amanhecer, caminhando por este caminho, tirando 
pedras do caminho; e me senti guiado para andar por este outro lado. E ao andar 
por ali, encontrei-me com umas pedras dentadas e gigantescas que mediriam mais 
de cem metros de altura. E ali entre essas pedras me ajoelhei. Pus esta Bíblia 
e este caderno a meu lado, e disse: “Senhor Deus, o que significa esta visão? 
Significa minha morte?”. Lembram-se que disse: talvez era minha morte, porque 
a explosão era tão tremenda que parecia que ia partir? Quantos se lembram de 
quando lhes contei essas coisas? E eu pensava que talvez era minha morte. E lá 
no quarto disse: “Senhor, o que é isto? O que significa? É minha morte? Se assim 
for, então bem; não direi à família. Deixe ir assim, se minha obra terminou”. Mas 
vocês também se lembram que lhes disse que Ele me deu testemunho que não era 
isso, mas sim, o melhor, era outra parte adicional de minha obra. Entendem?

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 69
Restauração da Árvore Noiva
Jeffersonville, Ind., 22-4-62
Rev. William M. Branham
 593 - “Virá uma Luz, se levantará. Onde virá? Lá em Jerusalém? Não senhor. 
As luzes da tarde não se levantarão em Jerusalém. As luzes da tarde vão para onde? 
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Para o Oeste! Eles tiveram seu dia e o rejeitaram, mas a Luz da tarde se levantará 
no Oeste. Para que? Para brilhar sobre a Palavra. O que? Para amadurecer a fruta, 
trazer para frente a Árvore Noiva com os mesmos sinais, maravilhas e frutos que 
eles tinham no princípio”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 128 - Festa das Trombetas
Jeffersonville, Ind., 19-7-64 - Rev. William M. Branham
 1141 - “A Palavra encarnada é a Luz da era quando vocês a veem, e a Bíblia 
assim o disse”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 77 - Estatura do Homem Perfeito, Págs. 45-46
Jeffersonville, Ind., 14-10-62 - Rev. William M. Branham
 658 - “A primeira Bíblia que Deus escreveu foi o Zodíaco nos céus. Começa 
com uma virgem. Termina com Leão, o leão. E quando eu chegar dentro desse 
Sexto e Sétimo Selo, você encontrará que quando esse outro selo foi aberto, a 
marca do Zodíaco desse lugar foi Câncer, o peixe cruzado. E essa é a era de 
Câncer em que estamos vivendo agora, revelada. E a seguir o selo foi rompido, 
isso revelou o Leão o leão, a Segunda Vinda de Cristo”.

AS NAÇÕES SUBINDO AO MONTE DO SENHOR PARA CONHECER 
SEU CAMINHO E ANDAR POR ELE
Dr. William Soto Santiago
Quinta-feira, 19 de junho de 2003 - São Domingo, República Dominicana
 E agora, na Visão da Carpa é onde ocorrem os grandes milagres e maravilhas, 
e isso é sob os ministérios de Moisés e Elias; e aí é onde o povo hebreu vai ver Cristo 
no meio da Sua Igreja, no meio da Sua Noiva, realizando grandes maravilhas, 
grandes milagres; e eles vão dizer: “Este é quem nós estamos esperando”.
 Mas Ele vem por Sua Noiva, Sua Igreja, porque vai estar no meio da Sua 
Igreja. Eles o vão ver no meio da Sua Igreja, veem?, sob o cumprimento da 
Terceira Etapa, sob o cumprimento da Visão da Carpa.
 E só há um homem que poderá acender a Luz para este tempo final: será o 
Anjo do Senhor Jesus Cristo, com o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, operando 
os ministérios de Moisés e Elias. Não haverá outro homem, somente um. E nesse 
um estarão os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus sendo operados pelo 
Espírito Santo.

PALAVRAS DE SAUDAÇÃO (Reunião de Pastores)
Dr. William Soto Santiago 
Sábado, 29 de junho de 2008 - Santiago do Chile, Chile
 Para o tempo final, para quando vier o aperto, vejam o que está prometido; 
e tudo isso estará ligado à Visão da Carpa. Vejam aqui, a página 68 do livro de 
Citações (os que tiverem esse livro de Citações); página 68, parágrafo 584, diz:
 584 - “Vocês sabem o que eu creio? A semente foi semeada (Vocês creriam 
isso?) para essa grande igreja, assim como os arames foram postos através do 
edifício, toda ligação foi provada pela Palavra (Oh, vá!) toda ligação provada 
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pela Palavra… Toda luz está pendurada em seu lugar. A única coisa esperando, 
para que o Mestre lá atrás acione o interruptor (sim, senhor) na Palavra”.
 “Acione o interruptor”, onde? Na Palavra.
 E agora, vamos a outro lugar: página 119… Recordem que de era em era se 
acendeu a Luz da Palavra; Cristo, que é a Luz, iluminou e, consequentemente, Ele 
teve um instrumento com o interruptor em sua mão para acender a Luz dessa era. 
Assim simples.
 E agora, isto é uma parte da mensagem onde ele fala de uma família que 
foi com seus filhos (um garotinho e uma garotinha), e foram para um lugar onde 
na viagem turística os levavam a uma caverna; tinha luz, mas depois o guia, ou 
uma pessoa que recebia o sinal do guia, apagava a luz. Em uma caverna, vocês 
imaginem, ficava muito escura.
 E a irmãzinha, a garotinha, começou a gritar, a gritar pela escuridão (isso dá 
terror [medo]); mas o garotinho tinha visto quem apagou a luz e disse à garotinha: 
“Irmãzinha, não tema, não tema; há um homem com o interruptor em sua mão, há 
um homem que pode acender a luz”; ele o tinha visto.
 E através da Escritura temos que ver quem é esse homem, quem é o homem 
que está prometido para o Último dia, que acenderá a Luz da era correspondente 
a este tempo final e da dispensação correspondente ao nosso tempo.
 Agora, leiamos esta passagem: página 119, parágrafo 1054, diz:
 1054 - “Quando esta perseguição vier, não te assuste; há uma luz que diz 
que levará aos Seus filhos. Ela não passará pela tribulação. Ela nunca o fará. Ele 
disse que ela não, ela será levantada”.
 Ou seja, raptada, Igreja-Noiva; essa é a garotinha: Igreja-Noiva, que gritou, 
tipificada na garotinha que gritou; e certamente, o irmãozinho, pois tem que ser 
um da mesma família, um que conhece Quem é quem tem o interruptor (o qual 
é Cristo, o Anjo do Pacto), e sabe como esse Anjo do Pacto se manifestará neste 
tempo final: como o fez em todos os tempos: através do mensageiro de cada era 
se manifestou o Anjo do Pacto, que é Cristo, a Coluna de Fogo.
 E agora, quando vier o aperto não nos podemos assustar. De momento vai 
parecer como que virá uma grande escuridão, um aperto e depois uma grande 
perseguição; mas não temos que nos assustar: há uma grande bênção da parte de 
Deus também, para a Igreja-Noiva do Senhor Jesus Cristo; e aí será onde o poder 
de Deus será manifestado plenamente; mas terá que ter o local ou os locais para 
receber as bênçãos de Deus.
 Vejam, aqui também, esta mesma página 119, o parágrafo 1057 diz:
 1057 - “… a coisa que estivemos olhando para frente por tantos anos, 4 
ou 5 anos, pode ser que mais... É a Terceira Etapa que foi vindicada, e eu estou 
seguro que vocês sabem o que é. Nunca haverá uma personificação disto, não 
pode havê-la. Agora está em existência. E eu fui admoestado disto… Que isto 
aqui já aconteceu, para que possa identificar sua presença entre nós”.
 Agora, vemos essa manifestação de Cristo lá, através do ministério operado 
no reverendo William Branham; e se tornou uma prova para quem tem que vir; ou 
seja vamos ver aqui:
 “Mas isto não será usado em grande maneira…”.
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 Vejam, Deus deu uma amostra através do reverendo William Branham e o 
ministério que Deus tinha colocado nele, pelo que será a Terceira Etapa, que será 
falando a Palavra criadora. Falou à existência esquilos, falou à existência as demais 
bênçãos: a ressurreição do peixinho, a salvação para os filhos de uma crente em 
Cristo, a cura para sua esposa (a esposa do reverendo William Branham), ou seja, 
que falou fora de existência aquele tumor; e também ordenou a tormenta de neve 
que vinha, ordenou que se fosse, que desaparecesse, ordenou aos ventos que se 
fossem, os ventos que traziam essa tormenta.
 Ou seja, poder sobre a natureza por meio da Palavra criadora, poder sobre 
as enfermidades, poder para criar, trazer à existência coisas, poder para tirar de 
existência um tumor, ou seja, poder sobre as enfermidades, para as tirar fora de 
existência, e também poder para salvação de filhos de crentes fiéis a Deus.
 Portanto, nossos familiares terão uma grande bênção nessa etapa; mas 
se vierem antes de tempo, muito melhor, porque estariam conosco ajudando, 
trabalhando na Obra do Senhor. Continua dizendo. Diz:
 “Mas isto não será usado em grande maneira…”
 Estava no reverendo William Branham mas não podia usar em grande 
maneira; ele queria usá-lo em grande maneira, como o viu na Visão da Carpa, e 
por isso queria ter uma carpa grande, para que se cumprisse tudo o que ele viu na 
Visão da Carpa, que é onde se usará em grande maneira, em uma forma grande, 
essa Terceira Etapa, que será tudo pela Palavra criadora sendo falada.
 (…) E agora, para o tempo final, vejam vocês, diz Apocalipse 11 que as Duas 
Oliveiras são os Dois Castiçais; e vamos ver como diz (são as Duas Oliveiras e os 
Dois Castiçais):
 “E darei a minhas duas testemunhas que profetizem por mil duzentos e 
sessenta dias, vestidos de cilício.
 Estas testemunhas são as Duas Oliveiras, e os Dois castiçais que estão em pé 
diante do Deus da terra”.
 Portanto, vão iluminar. Assim virá a Luz no Último dia: por meio dos Dois 
Castiçais que estão em pé diante do Deus de toda a Terra, aí estará a Luz.
 E agora, não vamos explicar muito disto, não vamos explicar muito disto, isto 
vamos deixar para outra ocasião. Sabemos que estamos no tempo correspondente, 
onde de um momento a outro a Terceira Etapa em toda sua plenitude se desata e 
traz para existência tudo o que foi visto pelo reverendo William Branham, o qual 
disse que isso seria algo muito grande, seria algo em uma escala muito grande, 
seria algo maravilhoso, e não pararia.
 Ele quando viu a fila para a oração pelos doentes, diz que era muito longa, 
e era algo interminável; ou seja que vai ser algo muito grande. Portanto, haverá 
muito trabalho e vão se beneficiar milhões de seres humanos; será algo a favor da 
humanidade, será então uma manifestação de amor de Deus pelos seres humanos, 
que nesses dias estarão sofrendo muito.
 Assim que nos espera algo grande da parte de Deus, pelo qual estamos 
trabalhando, porque foi vista essa grande manifestação de Deus em uma Carpa ou 
Catedral que foi mostrada ao reverendo William Branham.
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