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ESTUDO BÍBLICO #109 – DOMINGO, 20 DE JUNHO DE 2021
TEMA: O PRECURSOR: UMA TESTEMUNHA DA LUZ

Dr. William Soto Santiago
Quarta-feira, 7 de outubro de 1998

Bogotá, DC, Colômbia

Escritura base:  São João 1:1-18 e 8:12

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 63
A Palavra falada é a Semente original
Jeffersonville, Ind., 18-3-62
Rev. William M. Branham
 555 - “Minha missão, e eu creio que Deus me chamou para… Eu tenho 
que dizer umas coisas pessoais no dia de hoje, porque isso é o que disse 
que ia fazer, veem? E dizer ao mundo. Minha missão, eu creio, na Terra 
é o que? É precursar a Palavra vindoura (veem?), a Palavra vindoura que 
é Cristo. E Cristo, nEle, tem o Milênio e tem toda coisa ali diretamente, 
porque Ele é a Palavra”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 80
O Absoluto
Jeffersonville, Ind., 30-12-62
Rev. William M. Branham
 683 - “Oh, eu recordo, Ele desceu ali nessa grande luz, lá, de pé no 
fundo do rio, em 1933, em junho, quando Ele disse: ‘Assim - assim como 
João Batista foi enviado adiante e precursou a Primeira Vinda de Cristo, 
eu te envio com uma Mensagem para o mundo, para precursar a Segunda 
Vinda de Cristo’. E ao redor do mundo se foi, e as luzes do avivamento 
tinham sido edificadas por 15 anos em quase cada montanha. Cura Divina 
através do mundo, e o poder, e restauração. E agora, eu creio que ela está 
pronta para pegar nessa culminação final mais à frente, para trazer para a 
frente uma fé que raptará a Igreja em glória. E ela descansa na mensagem”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 81
Senhores, é este o tempo?
Jeffersonville, Ind., 30-12-62 
Rev. William M. Branham
 687 - “Eu estava batizando às 2:00 da tarde e diretamente do céu 
bronzeado, onde não tinha havido chuva por uma semana. Aqui veio 
com um rugido, Ele disse: ‘Assim como João Batista foi enviado para 
precursar a Primeira Vinda de Cristo, você é enviado com uma Mensagem 
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para precursar a Segunda Vinda de Cristo’. Muitos homens… Homens 
negociantes da cidade estavam parados na margem e me perguntaram o 
que queria dizer, eu disse: “Isso não era para mim, é para vocês. Eu creio”. 
NEle se foi. E quando esse Anjo se foi, se recordarem, foi para o ocidente 
enquanto subia; direto para cima sobre a parte de acima da ponte, e se foi 
ao ocidente”. 

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 119
Olhe para Jesus
Jeffersonville, Ind., 29-12-63 
Rev. William M. Branham
 1058 - “Talvez esteja construindo uma plataforma para que alguém 
mais suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo. / Mas eu creio 
que estamos tão perto que não morreria de idade avançada. E sendo de 
cinquenta e quatro anos, não morrerei de velhice até que Ele esteja aqui. 
Veem? A menos que seja disparado, assassinado ou alguma outra coisa, de 
algum modo morto; em idade avançada somente não me matará até que 
Ele venha. E eu creio nisso. / Talvez eu não o farei, mas esta Mensagem 
introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Porque: ‘Assim como João Batista 
foi enviado para precursar a Primeira Vinda, assim é a Mensagem para 
precursar a Segunda Vinda’. E João disse: ‘Eis aqui o Cordeiro de Deus, 
que tira o pecado do mundo’. Veem? Assim é que será paralelo em tudo. E 
eu sei que será, a Mensagem continuará”.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 474
Rev. William M. Branham
 173. Agora, quando esta fita estiver em circulação, talvez seja o 
instrumento para correr a dez mil de meus amigos, porque vão dizer: 
“O irmão Branham está tentando de se fazer um servo ou profeta ante 
Deus”. Deixem lhes dizer isto, meus irmãos: Isso é um grande engano. Eu 
unicamente estou dizendo o que vi e as coisas que me foram ditas. Você 
faça o que quiser. Eu não sei quem será, nem o que vai acontecer. Não 
sei! Somente sei que esses Sete Trovões contêm o mistério por cuja razão 
houve silencio no Céu. Todos entendem?
 174. Talvez seja agora o tempo e a hora quando aparecer esta grande 
pessoa que estivemos esperando. Talvez este ministério, pelo qual tratei 
converter as pessoas à Palavra, serviu de fundamento. Se assim for, então 
estarei os deixando para sempre. Não haverá dois aqui ao mesmo tempo. 
E até se assim fosse, ele crescerá e eu minguarei. Eu não sei! Mas Deus 
me deu o privilégio de olhar e ver o que é; o vi abrir-se até onde o vi. 
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Agora essa é a verdade. E estou seguro que vocês notaram as coisas que 
aconteceram nesta semana. Estou seguro que notaram o filho do irmão 
Collins que estava para morrer naquela noite, depois a menininha com 
leucemia. O Reino de Deus está a caminho, e a coisa está mudando mais do 
negativo ao positivo, assim como foi. Agora, isso não deveria ser tropeço 
para ninguém. É da justificação à santificação, dali segue ao Batismo do 
Espírito Santo e depois para ouvir isto. Simplesmente estamos chegando 
mais perto de Deus a cada passo.

O MINISTÉRIO DO ESPOSO E A ESPOSA HOJE
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 22 de setembro de 1989
Bogotá, Colômbia
 Assim como os escolhidos, a Esposa lá, que estava com o Senhor Jesus 
Cristo em Sua Primeira Vinda e estava escutando as palavras do Esposo… 
E João, sendo o amigo do Esposo, o qual não pertencia a esse grupo que 
estava com o Senhor Jesus Cristo, e tampouco as pessoas que estavam 
com João Batista: também não estavam fazendo parte dessa Esposa do 
Senhor Jesus Cristo em Sua Primeira Vinda; pois os discípulos de João, 
que continuaram com João mesmo que o Messias estivesse ali presente, 
não eram discípulos do Senhor Jesus Cristo mas de João Batista; portanto, 
não eram a Esposa do Senhor, a qual o Senhor estava falando essa Palavra.
 Mas João dizia: “O amigo do Esposo se alegra na Voz do Esposo”. A 
Voz do Esposo: que estava falando, revelando os segredos do Reino dos 
Céus à Esposa, que estava formada por aquele grupo de crentes no Senhor 
Jesus Cristo em Sua Primeira Vinda.
 Por isso o Senhor Jesus Cristo disse a aqueles que tinham crido n’Ele 
(não aos que estavam seguindo a João, mas aos que o estavam seguindo), 
disse-lhes: “Mas a vós é concedido conhecer os mistérios do Reino dos 
Céus”. E também disse: “Mas bem-aventurados seus olhos, porque veem; 
e seus ouvidos, porque ouvem. Porque muitos dos profetas e dos justos 
desejaram ver o que vós vedes, e não viram; e ouvir o que vós ouvis, e não 
ouviram”.
 O que eles estavam vendo e o que eles estavam ouvindo? Eles estavam 
vendo o Esposo, Cristo, o Messias em Sua Primeira Vinda; eles tinham 
recebido o Filho do Homem, o Esposo. E o que eles estavam escutando? 
Eles estavam escutando a Voz do Esposo revelando os mistérios do 
Reino dos Céus, para assim eles poderem receber as bênçãos de Deus 
correspondentes para aquele tempo, naquela segunda dispensação que 
estava começando.
 Agora, vejam vocês como aconteceu dois mil anos atrás. Agora 
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vejam vocês que novamente o Senhor Jesus Cristo enviou um mensageiro 
precursor da Segunda Vinda do Filho do Homem, assim como fez para a 
Primeira Vinda.
 E ele viu coisas que teriam que acontecer na Segunda Vinda do Filho 
do Homem, as quais ele anunciou que aconteceriam; ele mostrou estas 
coisas em diferentes formas: por sonhos, por visões, em forma parabólica 
também e em diferentes formas. E algumas destas coisas não lhe foram 
também, algumas delas, não foram permitidas: não foi permitido revelar 
o que ele viu, quando se tratou do cumprimento da Visão da Carpa e esse 
quartinho pequeno de madeira que algum dia, no ministério do Esposo e a 
Esposa, aparecerá em cena.
 Era um segredo não concedido a nenhuma das eras da Igreja gentia, 
nem à etapa onde ele esteve precursando a Segunda Vinda do Filho do 
Homem, que foi entre a sétima era e a oitava era, ou seja, entre a Era da 
Laodiceia e a Era da Pedra Angular.
 As pessoas que viveram nesse tempo e seguiram a Mensagem do 
precursor da Segunda Vinda do Filho do Homem, não lhes foi permitido 
conhecer esse segredo, porque esse segredo estava sob o Sétimo Selo, que 
é a Segunda Vinda do Filho do Homem com Seus Anjos; é a Segunda 
Vinda do Esposo à Esposa, para assim realizar o ministério final, e realizar 
a Grande Obra de e na Segunda Vinda do Filho do Homem em união à Sua 
Esposa.
 Portanto, não foi permitido revelar este grande segredo, porque não 
correspondeu o cumprimento desse segredo ou mistério a nenhuma das 
eras do passado, nem à brecha entre a sétima era e a oitava era, ou seja, 
entre a sétima era da Igreja da Laodiceia e a oitava era da Pedra Angular.
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