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ESTUDO BÍBLICO #106
SEXTA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2021

TEMA: A BELEZA DO NOVO AMANHECER
Dr. William Soto Santiago

Quarta-feira, 24 de novembro de 1999
(Segunda atividade)

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

Escritura base: Isaías 60:1-3 / Malaquias 4:2

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 118
Há um Homem que pode acender a Luz
Jeffersonville, Ind., 29-12-63
Rev. William M. Branham
	 1050	-	“Meu	filho	Billy	Paul	fala	dormido,	mas	ele	não	sonha	
muito	 frequentemente.	 Ele	 teve	 um	 em	 uma	 outra	 noite	 que	 o	
estremeceu.	Disse	que	sonhou	que	estava	em	uma	igreja,	e	-	e	eles…	
Eu	não	tinha	chegado	ainda.	Disse	que	quando	entrei,	estava	saindo	
fogo	dos	olhos,	e	eu	disse:	‘O	tempo	chegou.	Terminou’.	E	todos	
começaram	a	gritar:	‘Não	posso!	Meus	filhos!’	E	até	minha	esposa	
disse:	‘Não	consigo	que	Sara	peça	a	bênção	na	mesa,	e	assim	por	
diante’.	Billy	Paul	disse:	‘Tenho	que	ir	por	Loyce	e	o	bebê’.	E	eu	
disse:	‘Loyce	não	pode	vir	agora.	O	bebê	é	muito	pequeno	para	saber.	
Billy,	a	hora	está	aqui.	Temos	que	ir’.	Eu	disse:	‘É	meia-noite	agora.	
Antes	do	amanhecer,	Jesus	estará	aqui.	Se	não	for	assim,	então	eu	sou	
uma	falsa	testemunha	de	Cristo’.	E	alguém	falou,	disse:	‘Nenhum	
homem	 sabe	 o	minuto	 ou	 a	 hora’.	 Eu	 não	 disse	minuto	 ou	 hora.	
Eu	disse:	‘Algum	momento	entre	agora	e	o	amanhecer’.	Eu	disse:	
‘Vamos	Billy’.	E	eu	disse:	‘Mas	estamos	no	tempo.	Vamos.’	E	nos	
subimos	no	carro,	e	arrancamos,	e	começamos	subir	a	montanha.	E	
quando	o	fizemos,	parecia	que	a	luz	estava	aparecendo	nos	céus,	mas	
estava	escuro	sobre	a	Terra.	Ele	disse	que	eu	estacionei	na	beirada	da	
estrada,	e	levantei	minhas	mãos	desta	maneira,	ainda	estava	saindo	
fogo	dos	olhos.	E	ele	disse	que	eu	disse:	‘Senhor,	fiz	isto	por	Tua	
ordem.	Eu	fiz	isto	porque	Tu	me	disseste	que	fizesse	desta	forma.	Eu	
fiz	estas	coisas	de	acordo	com	o	que	Tu	me	disseste’.	E	eu	assinale	
para	uma	grande	montanha	de	granito,	e	uma	Luz,	não	com	mãos,	
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cortou	uma	Pedra	da	montanha,	pesando	centenas	de	 toneladas,	e	
aqui	 vinha.	 Eu	 disse:	 ‘Voltem	 seus	 rostos;	 não	 olhem.	Tudo	 terá	
terminado	 em	 uns	 poucos	 minutos’.	 Disse	 que	 então	 se	 fez	 um	
grande	e	santo	silêncio	em	todas	partes,	enquanto	esta	Pedra	vinha	
para	 o	 lugar.	 Pode	 ser	mais	 tarde	 que	 que	 pensamos.	Ali,	 veem?	
Isso	é	exatamente	escritural,	vocês	veem?	A	Pedra,	não	com	mãos,	
cortada	 da	montanha’.	 E	 assim	 um	 destes	 dias	 será	 dessa	 forma,	
em	que	vocês	gritarão	por	algo.	/	Foi	um	sonho	enviado	a	ele	pelo	
Senhor”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 120
Shalom
Serra Vista, Arizona, 12-1-64 
Rev. William M. Branham
	 1061	 -	 “O	 mundo	 está	 em	 um	 dos	 tempos	 mais	 caóticos	 de	
escuridão	que	alguma	vez	esteve;	e	entretanto	está	de	novo	na	Luz	
mais	 bendita	 que	 alguma	 vez	 tenha	 resplandecido.	A	 diferença	 é	
assim	como	 foi	 no	princípio,	 quando	havia	 densas	 trevas	 sobre	 a	
terra.	E	o	Espírito	de	Deus	se	movia	sobre	a	face	das	águas,	e	disse:	
‘Haja	a	luz’.	E	separou	Deus	a	luz	das	trevas.	E	eu	creio	que	agora	
estamos	vivendo	nessa	hora	de	novo,	quando	Deus	está	separando	
a	Luz	das	 trevas,	e	Ele	as	está	pressionando	para	o	outro	 lado	do	
mundo	para	que	a	Luz	possa	ser	manifestada.	E	então	a	razão	pela	
qual	digo	à	igreja	‘Shalom’,	é	porque	isto	é	a	Paz	de	Deus.	Isso	é	
o	que	quero	 trazer	para	vocês	nesta	manhã,	para	o	ano	novo;	não	
olhando	para	 trás,	mas	estamos	olhando	para	 frente,	por	volta	do	
amanhecer	de	um	novo	dia,	onde	há	algo	grande	que	está	adiante	
de	nós,	onde	os	anos	foram	a	alegria	do	que	esperamos,	a	premente	
vinda	da	grande	Luz.	E	agora	podemos	vê-la	abrindo-se	passo	sobre	
o	horizonte,	a	esfera	horizontal;	está	abrindo-se	passo	entre	o	mortal	
e	o	imortal”.

LIVRO DOS SELOS
O Sexto Selo - Pág. 368
Rev. William M. Branham
 190.	E	lhes	asseguro	isto:	Um	amanhecer	destes	quando	Jesus	e	
Sua	Noiva	vierem	de	novo	à	Terra,	encontrarão	um	Paraíso	de	Deus,	
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tão	perfeito.	Os	guerreiros	da	batalha	da	fé	caminharão	por	tudo	isso	
junto	com	seus	amigos	e	seus	seres	queridos;	ouvir-se-á	por	todos	
lados	os	doces	cânticos	das	hostes	celestiais.	Então	Ele	dirá:	“Oh,	
bem,	bom	servo	e	fiel!	Entrai	pois	no	descanso	do	seu	Senhor,	que	
foi	preparado	para	ti	desde	lá,	antes	que	Eva,	pelo	pecado,	lançasse	
a	perder	este	assunto”.	Amém.

JESUS NA CRUZ DO CALVÁRIO
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 9 de abril de 1993
Cayey, Porto Rico
	 Em	Isaías,	capítulo	60,	diz:
 “Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do 
SENHOR vai nascendo sobre ti;
 Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os 
povos; mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá 
sobre ti (nascerá)”.
	 Ou	 seja	 “amanhecerá	 o	 Senhor”,	 isto	 fala	 da	 promessa	 de	
Malaquias,	 capítulo	 4,	 versículo	 2:	 “Aos	 que	 temem	meu	 nome,	
nascerá	o	Sol	de	Justiça”.	Ou	seja	nascerá	o	Senhor,	nascerá	Cristo,	
nascerá	a	Vinda	do	Senhor,	a	Vinda	de	Cristo,	a	Vinda	da	Palavra	no	
fim	do	tempo.
	 Agora,	vejam	vocês,	 trevas	viriam	sobre	a	Terra,	mas	para	os	
escolhidos	nasceria	Jeová,	nasceria	Deus,	nasceria	o	Sol	de	Justiça,	
nasceria	a	Vinda	da	Palavra,	que	é	Cristo,	no	tempo	final.
	 Agora,	há	trevas	sobre	a	Terra;	mas	o	que	acontecerá	no	fim	do	
tempo?	Já	que	o	que	aconteceu	dois	mil	anos	atrás,	Cristo	na	Cruz	
do	Calvário,	isto	mostra	também	o	que	estará	acontecendo	no	fim	do	
tempo.
	 Vamos	ver	no	livro	dos	Selos,	página	373,	diz	assim:
 “215.  Reconhecemos que resta pouco tempo, e a Noiva pode 
subir a qualquer momento. A qualquer momento é possível que o 
Cordeiro saia do Trono de Deus, onde se encontra o Sacrifício. 
Depois ali será o fim. Já não haverá esperanças para o mundo; ali 
será seu final. Nesse tempo a Terra começará com suas contrações 
violentas, que serão os terremotos e as tremendas sacudidas, como 
aconteceu no dia da ressurreição do nosso Senhor”.
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	 Agora,	 vejam	 vocês	 os	 tipos	 e	 figuras.	 Disto	 falaremos	 no	
próximo	 domingo,	 já	 que	 este	 terremoto	 e	 estes	 terremotos	 dos	
quais	 fala	para	o	fim	do	 tempo,	 estão	 tipificados	no	 terremoto	da	
ressurreição	de	Cristo,	embora	para	Sua	morte	também	houve	um	
tremor	ou	terremoto.
	 E	 por	 que	 será	 assim	 para	 os	 escolhidos	 no	 fim	 do	 tempo?	
Porque	os	escolhidos	são	primogênitos	de	Deus,	filhos	primogênitos	
de	Deus,	e	têm	que	se	cumprir	estas	coisas	neles	também.	Os	mortos	
em	Cristo,	que	estão	no	Paraíso,	quando	ressuscitarem,	será	o	tempo	
onde	um	tremendo	terremoto	sacudirá	a	Terra,	quando	aparecerem	
para	nós.
	 Agora,	vejam	vocês,	para	o	povo	hebreu	 também,	a	morte	do	
Senhor	Jesus	Cristo	na	Cruz	do	Calvário,	e	estas	trevas	que	houve	
sobre	a	Terra	das	12	até	as	3	da	tarde,	e	esse	terremoto	também	que	
houve,	tudo	isto	vai	se	repetir	em	outra	escala	no	povo	hebreu.
	 Quando	 Deus	 estiver	 libertando	 o	 povo	 hebreu,	 trevas	 virão	
sobre	a	Terra,	Deus	disse	que	o	sol	não	dará	sua	luz;	e	a	lua,	diz	que	
obscurecerá	assim	como	o	sol;	e	as	estrelas	cairão	do	céu.	Isto	será	
porque	Deus	estará	libertando	Seu	filho,	Israel,	144.000	hebreus.
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