
ESTUDO BÍBLICO #2 – DOMINGO, 7 DE JUNHO DE 2020
TEMA: A MENSAGEM QUE SERÁ PREGADA A TODO POVO,
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Apocalipse 14:6-9
 6E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o 
proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo,
 7dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a 
hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das 
águas.
 8E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu! Caiu Babilônia, aquela grande cidade 
que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição!
 9E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a 
besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão,

A MENSAGEM PARA TODO POVO, NAÇÃO E LÍNGUA
Dr. William Soto Santiago
Quarta-feira, 3 de fevereiro de 1999
Leticia, Colômbia
 E em seguida, em Apocalipse, capítulo 10, o Anjo Forte que desce do Céu, o 
qual é Jesus Cristo, vindo no Último Dia com esse Título de Propriedade aberto 
em Sua mão, em seguida o entrega a um homem para que o coma e para que depois 
profetize sobre muitos povos, nações e línguas. Por quanto ele come esse Livrinho 
já aberto, ele sabe o conteúdo desse Livro; e estará pregando, profetizando sobre 
todo povo, nação e língua. 
 E do que estará falando? Do conteúdo desse Livrinho aberto, ele estará 
pregando o conteúdo desse Livrinho aberto. Já parte desse Livrinho é história, há 
outra parte que está se cumprindo no presente e há outras coisas que estão para 
serem cumpridas mais adiante.
 E este que come o Livrinho está dando testemunho sobre todo povo, nação 
e língua, de todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo 
final. Por quanto estará dando testemunho das coisas que hão de acontecer, 
consequentemente, está profetizando, porque está dando testemunho de coisas 
que hão de acontecer.

LIVRO DAS ERAS - Pág. 168
 [168]. Note aqui que Jesus (pelo Espírito) em cada era se dirige somente a 
UMA pessoa, em relação à Palavra para essa era. Só UM mensageiro em cada 



era recebe o que o Espírito tem que dizer a essa era, e aquele mensageiro é o 
mensageiro à Igreja Verdadeira. Ele fala por Deus, por revelação às ‘igrejas’: 
tanto à verdadeira e à falsa. Assim que a Mensagem é transmitida a todos; mas 
mesmo que seja transmitida para todos os que estão ao alcance da Mensagem, tal 
Mensagem é recebida individualmente só por certo grupo qualificado e de certa 
forma. Cada indivíduo naquele grupo é um que tem a habilidade para ouvir o que 
o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. Aqueles que o estão ouvindo, 
não estão recebendo sua própria revelação, nem estão (o grupo) recebendo sua 
revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro 
já recebeu de Deus.

LIVRO DAS ERAS - Pág. 169
 170 Em cada era temos exatamente a mesma norma. Por isso é que a luz vem 
através de algum mensageiro levantado por Deus em certo lugar; e depois daquele 
mensageiro, a luz se difunde por meio do ministério de outros que foram fielmente 
instruídos. Mas, desde já, todos aqueles que saem nem sempre compreendem 
quão necessário quer dizer SOMENTE o que o mensageiro disse. Recorde: Paulo 
advertiu às pessoas que dissessem somente o que ele disse:

‘Saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós?
Se alguém cuida ser profeta, ou espiritual, reconheça que as coisas que vos 

escrevo são mandamentos do Senhor.’ 1 Coríntios 14:36-37
 171 Acrescentam aqui ou tiram lá, e dentro de pouco tempo a Mensagem já 
não é pura e o avivamento morre. Quanto cuidado devemos ter de ouvir UMA 
Voz, porque o Espírito somente tem uma Voz, a qual é a Voz de Deus. Paulo 
lhes advertiu que dissessem o que ele disse; como também o fez Pedro. Ele lhes 
advertiu que nem mesmo ele (Paulo) podia mudar uma só palavra do que tinha 
dado por revelação. Oh, quão importante é ouvir a Voz de Deus por meio dos Seus 
mensageiros, e depois dizer o que foi dado a eles para as igrejas!

LIVRO DOS SELOS - Pág. 471
 161 … Então me elevou e me colocou em um lugar muito elevado onde havia 
uma reunião, e parecia uma carpa [tenda] ou uma espécie de catedral. Eu olhei, e 
assim de um lado parecia que havia uma caixinha, um lugar pequeno. E essa luz 
que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde 
eu estava. Se foi voando de onde eu estava, e foi pousar sobre a carpa, e disse: “Te 
encontrarei ali. Isto será a terceira etapa, e não dirás a ninguém.”
 162 E lá no Cânion Sabino, Ele me disse: “Esta é a terceira etapa”. Há três 
coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu 
ontem, outra hoje, e resta uma coisa que não posso interpretar, porque está em 
um idioma desconhecido. Mas estive ali parado, e o olhei diretamente; e esta é a 
terceira etapa, o que vem. E o Espírito Santo de Deus... Oh, irmão! Por isso foi 
que todo o Céu esteve em silêncio!



A BÊNÇÃO DE NASCER NA FAMÍLIA DE DEUS
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 17 de abril de 1999
Saltillo, Coahuila, México
 A Mensagem irá à outra nação e a outro povo. E onde for a Mensagem, pois 
tem que ir quem dá a Mensagem, que é o Anjo do Pacto; e tem que levantar 
nessa outra nação e esse outro povo, ao mensageiro que estará usando para a 
Era da Pedra Angular e Dispensação do Reino; e estará falando no idioma desse 
mensageiro.
 Porque a Terceira Etapa é em um idioma desconhecido para o sétimo anjo 
mensageiro, ou seja: que a Terceira Etapa não seria em inglês; seria no idioma do 
mensageiro que Ele terá na Terra para esse tempo. E será em outra nação e outro 
povo.
 Agora, recordem que Elias virá percorrendo de novo o caminho pela quinta 
ocasião; e virá com quem? Com o Cavaleiro desse cavalo branco. 

A MENSAGEM QUE PRECURSA A SEGUNDA VINDA DE CRISTO
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Segunda-feira, 16 de dezembro de 2002
Cali, Colômbia
 Onde será o cumprimento da Visão da Carpa? Onde será o cumprimento da 
Terceira Etapa, da qual o reverendo William Branham falou? Na Igreja do Senhor 
Jesus Cristo; mas não na primeira era, nem na segunda, nem na terceira, nem na 
quarta, nem na quinta, nem na sétima; e já também não sob o ministério do sétimo 
anjo mensageiro, precursor da Segunda Vinda de Cristo; porque essa Terceira 
Etapa corresponde ao cumprimento do que ele precursou.
 Sob o cumprimento do que ele precursou e daquele que ele precursou, se 
cumprirá a Terceira Etapa em toda Sua plenitude; e se cumprirá, consequentemente, 
a Visão da Carpa.
 Agora, Deus opera sempre em forma progressiva e em simplicidade; aí é 
onde as pessoas têm problemas para poder seguir ao Espírito de Deus: quando se 
move de um lugar ao outro, e se move de um mensageiro a outro mensageiro, e 
se move de um povo a outro povo. O povo onde estava e do qual se moveu, fica 
ciumento e depois diz: “Deus não vai nos deixar e buscar umas pessoas simples 
em outro lugar”. Mas isso é o que sempre Deus fez.

LIVRO DOS SELOS - Pág. 472
 164. Notem bem a Mensagem do tempo do fim (este Selo)… Ele nos revelou 
os seis Selos, mas não disse nada do sétimo. O Selo do tempo do fim, quando 
começar será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de 
conhecer isso... Recordem Apocalipse 10:17: que ao fim da mensagem do sétimo 
anjo, TODOS os mistérios de Deus, seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim 
— a abertura do Sétimo Selo.



EXTRATO DO LIVRO DE
A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL VOL. 1 - Pág. 35-36
A TROMBETA DO JUBILEU
(Reunião de Pastores)
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 17 de junho de 1976
Pasto, Colômbia 
 Vocês sabiam que Elias tinha a Espada de dois fios? Quantos sabiam? Quantos 
sabem que Moisés também a terá? Está prometido aqui. Veja aqui prometido: na 
página 479 diz…, isto é Elias orando, ao final diz [Os Selos]:
 “[188]. Santifica-nos em Tua Palavra (orando como o Senhor orava lá). 
Concede-o, Senhor. Em seguida, Senhor, rogo que me ajudes. Estou começando a 
decair…”
 O que é isso? O Sol baixando. Elias não era o Sol de Justiça? Não era o Sol 
de Justiça manifestado em Elias? Vai decaindo, ou seja: o Sol vai baixando, vai 
caindo.
 “Estou começando a decair. Sei que meus dias sobre esta terra já não podem 
ser muitos. Rogo que me ajudes e me concedas ser sincero, honesto e verdadeiro 
para que assim possa levar a Mensagem até onde me é ordenado levá-la (Oh, 
então lhe é ordenado até certo lugar). Em seguida, quando me chegar o tempo de 
descanso (recorde que quando na Visão da Carpa…, esse chamamento ao altar é 
dito como? Enquanto o irmão Branham está descansando)… quando me chegar o 
tempo de descanso, quando chegar lá ao rio e me chegarem as ondas, Oh Deus, 
concede que possa entregar esta Espada a outro que seja honrado e que leve a 
verdade.”
 Vê você? E a quem a vai entregar? Então Elias não a pode entregar a outro, a 
não ser a Moisés; porque vêm os dois, vem Elias e Moisés. Portanto, note, quando 
regressar de novo será com Moisés; e então será um ministério duplo, um duplo 
ministério: o ministério de Elias e o ministério de Moisés em um só homem, para 
cumprir tudo o que faltou para ser cumprido; e ainda a Visão da Carpa a veremos 
cumprida. Como começará? Isso será como Deus dirijir, a que? O começo.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 162
UNIÃO INVISÍVEL DA NOIVA - Pág. 9
Rev. William Branham
Shreverport, A., 251165
1446 - “Mas vigiem a Noiva espiritual, quando ela começar a ter um avivamento, 
quando ela começar a se alinhar por si mesmo com a Palavra de Deus, vigiem 
então outra vez, vejam como as Escrituras, nesse tempo, haverá uma Mensagem 
que sairá para tomar essa Noiva, tomar essa mulher eleita”.



O TEMPO DA REVELAÇÃO DIVINA
(Reunião de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 31 de agosto de 2002
Cayey, Porto Rico
 Agora vejam, é o Espírito Santo no Último Dia operando; e isto está 
relacionado com a Visão da Carpa, porque a Visão da Carpa corresponde à 
Terceira Etapa. Portanto, aí estão envolvidos os Sete Trovões de Apocalipse e o 
Sétimo Selo e, consequentemente, o Anjo que tinha o Sétimo Selo.
 Tudo isso está dentro. E aí está a Espada de dois fios, que é a Palavra; e tudo 
isto dentro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque é no meio de Sua Igreja e a 
Sua Igreja a quem Cristo estaria revelando o mistério do Sétimo Selo, por meio da 
Sua Voz, falando em forma consecutiva.
 Assim como falou por meio de cada anjo mensageiro em cada era do passado 
em uma forma pausada, falou por meio de um mensageiro, e em seguida passou 
certo tempo, e em seguida falou por meio de outro mensageiro e trouxe a revelação 
divina para cada era a Sua Igreja.
 Para o Último Dia não haverá este intervalo que houve nas sete eras, mas 
falando à Sua Igreja em forma consecutiva; e estará revelando este mistério do 
Sétimo Selo, que será em forma consecutiva. Terá somente um mensageiro; e 
Cristo em Espírito Santo estará falando à Sua Igreja em forma consecutiva, e 
estará revelando este mistério do Sétimo Selo.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 105, parágrafo 907
Por que clama? Fala! - Pág. 11 
Jeffersonville, Ind., 7-14-63
 907 - “O tempo do Rapto está à mão, e estamos esperando por uma Fé de 
Rapto que possa tirar a Igreja junta e dar alguma força sobrenatural, que possa 
mudar estes corpos em que vivemos. Quando vemos um Deus que pode levantar 
mortos do solo, ou do quintal, e trazê-los à vida e apresentá-los diante de nós, 
quando vemos um Deus que pode tirar um câncer que comeu um homem até que 
parece uma sombra, e levantá-lo para ser um homem forte e são; isso deveria dar 
às pessoas Fé de Rapto. Quando essa Luz brilhar desde o céu e a Trombeta soar, 
o Corpo de Cristo será rapidamente juntado, e mudado em um momento, e levado 
ao Céu.”

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 120, parágrafo 1065
Shalom 
Serra Vista, Arizona, 1-12-64
 1065 - “Ele era a Luz vindicada desse dia. Vê? Mas há mais Palavra para ser 
vindicada. Ele tem que vindicar mais Palavra. E quando a última Palavra for 
vindicada, então a morte é sorvida com vitória e os mortos em Cristo se levantarão, 
e entrará o Milênio, e haverá uma grande Paz, Shalom.”



EXTRATO DO LIVRO DE
A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL VOL. 1 - Pág. 60-62
O QUE NINGUÉM CONHECIA
Dr. William Soto Santiago
Quinta-feira, 28 de outubro de 1976
Sabana Seca, Porto Rico 
 Vocês sabem uma coisa? Vocês sabem que Elias viu estes dias? Vocês sabem 
que ele disse que ele estava esperando esse tempo? Vocês não sabem que ele disse 
que quando isso ocorresse, ele diria ao seu grupo: “Eis ali o homem”, e que seu 
grupo diria: “Esse é o homem?” Bom, ele está falando do que?
 Ele está falando de quando vier a última parte da Terceira Etapa (foi o que 
Bermúdez leu, a página me parece que é 10, da mensagem titulada “Noscolocando 
ao lado de Jesus”, deixe-me ver)… Já terminamos, mas quero deixar isto aí, quero 
deixar isto aí para vocês, para que vocês saibam e vejam o que disse o irmão 
Branham que ele faria se ele estivesse vivo aqui nesses dias.
 Bom, se não estivesse, pois disse, e está gravado aí se disse à sua congregação. 
Não creiam que porque ele se foi, não deixou dito; sim, está aí. Mas vamos ver o 
que foi o que ele disse; página 9 e página 10, diz 1:
 “Cada qual tem que marcar as pegadas na areia do tempo.
 Bem, se pensasse que houvesse uma denominação ou qualquer outro grupo 
de crentes que tiver algo melhor do que temos aqui, irmão, eu gostaria de juntar 
este pequeno corpo com isso bem rápido. Esperei-o, desejei-o, estive prevenido, 
e cri que alguém grande chegaria algum dia; o grande profeta de que falo virá, 
Eliseu.”
 Bom, depois de Elias, quem veio? Eliseu com a dupla porção; ou seja: do 
que está falando? De um profeta que virá com uma dupla porção ministerial, ou 
seja: com um duplo ministério; e isso não é outra coisa a não ser (o que?) Elias e 
Moisés, ou Moisés e Elias, Apocalipse 11.
 “Sempre cri e pensei, ou melhor, que talvez vivesse para ver esse dia, quando 
pudesse mudar (oh, então tem que haver mudança, se ele disse que terá que 
mudar. E ele disse também em outro lugar: ‘Tenho que fazer uma mudança deste 
tabernáculo, uma mudança’. É isso mesmo), quando chegar a ver essa pessoa 
que chegaria à cena. Então tomaria minha pequena igreja e diria: ‘Irmãos, este 
é o homem que estivemos buscando. Este homem, esse é ele’. (…) Vindo daqui. 
Veem? E eu quero ver a Igreja dirigida nessa forma.”
 Bom, isso foi o que ele disse. Então, isso realmente é o que? Esse é o 
sentimento de cada um de nós os ministros: queremos ver o que Ele prometeu. E 
quando virmos esse homem, esse Eliseu, esse profeta com essa dupla porção, ele 
disse: “Eu tomaria minha igreja, este pequeno grupo, e diria: ‘Este é o homem, 
esse é ele’. E dirigiria a minha Igreja nessa direção.”
 Vê? Para quê? Para que recebesse o alimento espiritual e tudo o que Deus 
tinha. Por quê? Porque tudo o que faltava de ser dado, o mistério do Sétimo Selo 
revelado publicamente, pois ele seria quem o revelaria; e inúmeras coisas que 
seriam abertas ao público, mas que estavam aí na Palavra.
1  SPN62-0601 Nos colocando ao lado de Jesus”, pág. 686, parag. 34-35



LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 5-A, parágrafo 45
Fazendo um Caminho
Jeffersonville, Ind., 3-4-56
 45 - “O profeta disse que no tempo da tarde haveria luz. Como pode ser? 
Nós - a Igreja neste dia, essa gloriosa Igreja que estará aqui sobre a Terra quando 
Jesus vier receber uma Igreja gloriosa… Estamos recebendo a chuva tardia para 
derramar uma dupla porção do Espírito Santo. Está vindo sobre a Terra e está 
varrendo cada nação, e fogos de avivamento estão ardendo em cada colina.”

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 105, parágrafo 910
Por que clama? Fala! - Pág. 11 
Jeffersonville, Ind., 7-14-63 
 910 - “Eu creio que se alguém entrasse plenamente nesta Mensagem e não a 
entendesse, ou melhor, dizendo, que a entendesse ao vir a ele em cheio, isso quase 
o lançaria em Rapto para a eternidade sem sabê-lo. Somente ao entrar em cheio 
ao que nós sabemos, entendemos e vimos.”

O ESPIRITO DE VERDADE 
Rev. William Branham
Phoenix, Arizona, E.U.A.
18 de janeiro de 1963
 Pode ser que seja meu tempo de partida ao Lar. Parece ser muito dessa maneira. 
Se for assim, alguém se levantará depois de mim, que levará a Mensagem em 
frente. Ele será uma pessoa diferente, mas ele se levantará depois disto e levará 
a Mensagem em frente. E vocês o escutem. Enquanto for escritural, fiquem com 
isso.
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