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 A festa da Ceia das Bodas do Cordeiro durará três anos e meio, 
onde Cristo e Sua Igreja serão investidos como reis; e virão logo 
depois da grande tribulação para governar sobre o planeta Terra, 
e estabelecer assim o Reino de Deus fisicamente na Terra. E isso 
será o começo do Milênio, e ali estaremos com Cristo como reis, 
sacerdotes e juízes, governando com Ele esse Reino Divino.
 Eu estarei ali, e quem mais? Cada um de vocês também.
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ESTUDO BÍBLICO #108
SEXTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2021

TEMA: A BEM-AVENTURANÇA DE ESTAR
NA CEIA DAS BODAS DO CORDEIRO

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 28 de novembro de 1999

(Segunda atividade)
Botucatu, São Paulo, Brasil

Escritura base: Apocalipse 19:7-10

LIVRO DAS ERAS
A Era de Filadélfia - Pág. 354
Rev. William M. Branham
 128. “E escreverei sobre ele meu nome novo”. Meu Nome 
novo. Quando TUDO se torne novo, então Ele também terá um 
Nome novo; e esse Nome também será o nome da Noiva.  O 
que aquele Nome é, ninguém se atreve a conjeturar. Teria que 
ser uma revelação do Espírito dada tão conclusivamente que 
ninguém se atreveria a negá-la. Mas sem dúvida, Ele deixará 
aquela revelação para o dia em que Ele deseja mostrar o Nome. É 
suficiente conhecer que este Nome será ainda mais maravilhoso 
do que nós jamais poderíamos imaginar.

O CONSELHO FINAL PARA A ERA
 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às Iglesias.
 Apocalipse 3:13

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 82
Senhores, é este o tempo?
Jeffersonville, Ind., 30-12-62 
Rev. William M. Branham
 692 - “Note, imediatamente depois disso. Irmã Collins, você 
está aqui? A irmã Collins sonhou um sonho de que estava aqui na 
igreja, e havia umas bodas que estava se preparando. E quando o 
teve, ela viu o noivo entrar, perfeito; mas a noiva não estava muito 
perfeita, mesmo assim era a noiva; agora, essa é a Igreja. / Agora, 
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a comida. A noiva não está perfeita, mas o noivo é perfeito. A 
noiva não estava perfeita ainda, mas a comida que era dada não 
era comida literal, é comida espiritual que vocês estiveram tendo 
todo este tempo”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 110
O sinal do tempo da unidade
Jeffersonville, Ind., 18-8-63 
Rev. William M. Branham
 957 - “Vemos as nações unindo-se, o mundo unindo-se, as 
Igrejas unindo-se. Vemos a Noiva unindo-se com a Palavra. Por 
quê? A Palavra é Deus. E como a Palavra… Como o Noivo (sendo 
a Palavra), e a Noiva (sendo ouvinte da Palavra), juntam-se em 
uma União. unem-se como um matrimônio. Vejam, eles estão se 
preparando para umas bodas, e eles se tornaram um. A Palavra se 
converteu em você e você se converteu na Palavra”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 110
O sinal do tempo da unidade
Jeffersonville, Ind., 18-8-63 
Rev. William M. Branham
 959 - “E encontraremos que o tempo vem quando soará a 
trombeta; e aqueles Santos que dormem, que não podiam ser 
aperfeiçoados sem nós (há muitos irmãos hebreus), e quando eles 
vierem se unirão juntos com os que vivem. A Igreja unindo-se 
com a Palavra, então a Igreja e a Palavra unindo-se juntas, sendo 
uma. Os Santos mortos com os Santos vivos unindo-se juntos 
para serem um; e todos vão se unir juntos com Cristo para a Ceia 
das Bodas do Cordeiro… E pensar de nós aqui parados (num 
momento, em um abrir de olhos, quando o mundo não perceber o 
que está acontecendo), mas repentinamente você verá seus seres 
amados aparecerem diante de ti, seus seres amados que se foram 
vieram a unirem-se contigo outra vez. E seremos mudados em 
um momento, em um abrir de olhos, e seremos arrebatados juntos 
para ir encontrar o Senhor no ar”.
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 Isso é o que mostra o Monte da Transfiguração, essa é a 
ordem da Sua Segunda Vinda, esse é o mistério que será aberto 
aos que crentes vão ser transformados no Último dia, e que dará a 
fé para serem transformados e irem com Cristo à Ceia das Bodas 
do Cordeiro.
 Mas essa revelação virá no cumprimento da Visão de uma 
Grande Carpa Catedral que foi mostrada ao reverendo William 
Branham, onde a Terceira Etapa será manifestada.
 A Terceira Etapa trará essa manifestação de Cristo nos 
revelando o mistério da Sua Segunda Vinda, e isso nos dará a 
fé para sermos transformados e levados com Cristo à Ceia das 
Bodas do Cordeiro.
 Assim como a revelação da Primeira Vinda de Cristo sendo 
revelada através da pregação do Evangelho, nos dá a fé para 
recebermos a salvação e vida eterna, assim também nos dá a fé 
para sermos transformados a revelação da Segunda Vinda de 
Cristo, que será dada a conhecer, revelada, pela Voz do Anjo Forte 
que desce do Céu, por Cristo o Anjo do Pacto, o Espírito Santo, 
nos falando, nos revelando estas coisas, no cumprimento da Visão 
da Carpa, onde a Terceira Etapa estará sendo manifestada.
 Ou seja, que a Igreja do Senhor Jesus Cristo começou em um 
aposento alto e terminará em uma Grande Carpa Catedral. Tão 
simples como isso.
 Começou a trajetória da Igreja no Dia de Pentecostes, 
e terminará no Ano de Pentecostes, o que refletiu o ano de 
Pentecostes. O ano de Pentecostes reflete a Era de Pedra Angular, 
esse é o Aposento Alto da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tão 
simples assim.
 Portanto, estejamos preparados, porque algo vai acontecer 
muito em breve no Programa Divino.
 Estejam dentro do Corpo Místico de Cristo, estejamos nos 
preparando para o que vem da parte de Deus: uma bênção 
muito grande da parte de Deus que nos dará a fé para sermos 
transformados e raptados com Cristo, e irmos à Ceia das Bodas 
do Cordeiro, para desfrutar ali na presença de Deus todos os dias 
de nossa vida.
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das Bodas do Cordeiro. Nos amando uns aos outros com amor 
divino, nos mantendo unidos para que o inimigo não possa nos 
causar dano, e trabalhando na Obra do Senhor todo o tempo: 
perseveraremos até que sejamos transformados.
 Eu os amo e sei que vocês também me amam; e todos unidos 
em amor divino chegaremos à meta da nossa transformação.
 Cavalheiros, ministros, ajudantes de ministros, colaboradores, 
damas também, jovens também: todos chegaremos à meta da 
glorificação, da transformação dos nossos corpos, da adoção, da 
redenção do corpo; porque é uma promessa divina dada por Deus 
por meio do Seu Anjo, o Anjo do Pacto, o Espírito Santo, Cristo 
no meio da Sua Igreja em corpo angelical, espiritual.
 Perseverando continuaremos até que sejamos transformados. 
Diz a Escritura: “E será pregado este Evangelho do Reino para 
testemunho a todas as nações; e então virá o fim”, versículo 14 
do capítulo 24 de São Mateus. E o versículo 13 desse mesmo 
capítulo, nos diz que o que perseverar até o fim, este será salvo.
 Portanto, até o fim perseveraremos: até obter a salvação física, 
que será nossa transformação, assim como obtivemos a salvação 
da nossa alma.

JESUS RESSUSCITADO, COMO DISSE A ESCRITURA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 5 de abril de 2015
Cali, Vale do Cauca, Colômbia
 Cristo clamando como Leão e Sete Trovões emitindo Suas 
vozes, isso é a Voz de Cristo falando à Sua Igreja consecutivamente, 
e dando a revelação do Sétimo Selo, dando a revelação da Sua 
Segunda Vinda com Seus Anjos.
 Isso foi o que foi mostrado no Monte da Transfiguração 
quando Cristo disse que haviam alguns que não veriam morte até 
que vissem o Filho do Homem vindo em Seu Reino; e os levou 
à parte em um monte alto, lá no Monte da Transfiguração, e se 
transfigurou diante deles, mostrando com antecipação o que será 
Sua Vinda, o que será a Vinda do Filho do Homem com Seus 
Anjos; ou seja que estarão Moisés, Elias e Jesus.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 135
Provando Sua Palavra
Jeffersonville, Ind., 16-8-64 
Rev. William M. Branham
 1199 - “‘Naquele dia o Filho do Homem será revelado’. O 
que? Para unir a Igreja à Cabeça, unir o matrimônio da Noiva. O 
chamado do Noivo virá aqui por isso, quando o Filho do Homem 
descerá e virá em carne humana para unir os dois juntos. A Igreja 
tem que ser a Palavra. Ele é a Palavra e os dois se unem juntos; 
e para fazerem isso, será necessária a manifestação da revelação 
do Filho do Homem. Não um clérigo. Veem o que quero dizer? 
Vejam, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne 
humana entre nós, e fará tão real Sua Palavra que isso o unirá 
com à Igreja, a Noiva, e então ela irá ao Lar, à Ceia das Bodas. 
Amém! Ela já está unida, veem? Vamos à Ceia das Bodas, não 
ao casamento. ‘… encham sua carne…, mesmos, de toda carne 
dos homens poderosos, porque chegaram as Bodas do Cordeiro’. 
Mas no Rapto é que subimos à Ceia das Bodas. Quando a Palavra 
aqui, se une com a pessoa, e os dois se tornam um. E então o que 
faz? Manifesta o Filho do Homem novamente, não aos teólogos 
da igreja. O Filho do Homem! A Palavra e a Igreja se tornam 
um”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 169 - O Rapto
Yuma, Ariz., 4-12-65 
Rev. William M. Branham
 1507 - “A aclamação é um mensageiro preparando as pessoas. 
A segunda coisa é a voz da ressurreição. É a mesma voz da 
ressurreição. É a mesma voz que encontramos em João 11:38-44, 
a qual chamou Lázaro do sepulcro. Temos pois a preparação da 
Noiva e depois a ressurreição dos mortos, para subirmos todos 
juntos. Agora note, são três coisas que acontecem. A seguinte 
qual será? A trombeta. Uma aclamação, uma voz e uma trombeta. 
A terceira coisa será a trombeta, o qual na Festa das Trombetas 
sempre eram chamadas as pessoas à Festa. Isso será a Ceia do 
Cordeiro com a Noiva, lá no Céu”.
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O QUE ESTÁ ESCRITO DE MIM,
CUMPRIMENTO TEM
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 1 de fevereiro de 2014
Via Telefónica a São Paulo, Brasil
 O que está escrito para cada era, vem ao mensageiro em que 
tinha que se cumprir nesse tempo. Cada mensageiro pode dizer: 
“O que está escrito de mim, cumprimento tem”. E cada crente 
em Cristo pode dizer: “O que está escrito de mim, cumprimento 
tem”.
 O reverendo William Branham podia dizer: “O que está escrito 
de mim, cumprimento tem”; e podia assinalar e identificar, dizer 
ou ler as promessas que estavam escritas dele, e dizer: “Hoje se 
cumpriu esta Escritura diante de vós”.
 Como disse Jesus em São Lucas, capítulo 4: “Hoje se cumpriu 
esta Escritura diante de vós”, porque o que estava escrito d’Ele, 
cumprimento teria. Assim também foi com o reverendo William 
Branham, no qual e através do qual Deus cumpriu as profecias 
relacionadas ao precursor da Segunda Vinda de Cristo.
 E para este tempo final, o que está escrito, as profecias 
escritas, cumprimento terão. O que está escrito de cada um 
de vocês, cumprimento terá. O que está escrito de mim, 
cumprimento terá também. O que está escrito DA Grande Carpa 
Catedral, cumprimento terá. O que está escrito da Terceira Etapa, 
cumprimento terá. Tudo o que está escrito para este tempo final, 
cumprimento terá.
 Portanto, somos bem-aventurados para ouvir e ver o que está 
escrito para este tempo final para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, 
e como Deus vai cumprindo cada uma das Suas promessas neste 
tempo final.
 Portanto, estejamos atentos vendo quais são as promessas 
escritas para a Igreja do Senhor Jesus Cristo e a Mensagem que 
tem que receber neste tempo final; porque o que está escrito da 
Igreja para este tempo, cumprimento tem; o que está escrito de 
cada um dos crentes, cumprimento tem; o que está escrito de 

- 5 -

mim, cumprimento tem também.
 Portanto, que Deus nos permita ter nossos olhos abertos a 
tudo o que está prometido para os crentes neste tempo final, e 
possamos ver e desfrutar.
 Quero dizer que o que está escrito de você, cumprimento 
tem; e o que está escrito de mim, cumprimento tem também. E o 
que está escrito da Igreja do Senhor Jesus Cristo, Igreja-Noiva, 
cumprimento tem também.
 Portanto, em frente trabalhando em e apoiados em todas 
as promessas correspondentes para este tempo final, porque 
cumprimento terão todas essas promessas; e haverá um grupo de 
crentes em Cristo que não verá morte, mas na Vinda do Senhor 
com Seus Anjos e com os crentes em Cristo que morreram no 
passado, os quais ressuscitarão neste tempo final, quando os 
virmos ressuscitados então seremos transformados.
 Depois estaremos uma temporada aqui com o corpo novo, de 
30 a 40 dias, assim como Cristo depois de ressuscitado esteve 
com Seus discípulos 40 dias aparecendo em diferentes ocasiões, 
diferentes dias.
 Portanto, tudo o que corresponde a este tempo final está 
reservado para Deus cumpri-lo com Sua Igreja, no meio da 
Sua Igreja, com todos os crentes em Cristo. Dará a eles a fé, a 
revelação, para serem transformados e levados com Cristo à Ceia 
das Bodas do Cordeiro. E tudo isso será no cumprimento do que 
está escrito de cada um de vocês e de mim, da Igreja-Noiva como 
Corpo Místico de Cristo.

SEGUINDO FIELMENTE A VOZ DO ANJO DO PACTO
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago 
Sábado, 27 de agosto de 2011
Cidade da Guatemala, Guatemala
 Há carros de fogo que nos levarão a essa grande festa celestial, 
a maior festa que se realizou no Céu; a qual fomos convidados.
 Pelo qual, seguindo fielmente a Voz do Anjo do Pacto 
garantiremos e estaremos seguros de que iremos à festa da Ceia 
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