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transformados, porque aí é que vai dar a fé para sermos transformados, 
a fé de rapto. Portanto, estamos respaldando esse projeto dessa Visão 
que foi mostrada ao reverendo William Banham, para ser cumprida 
no meio do cristianismo no tempo final.
 Sem o cumprimento dessa Visão, nem há ressurreição, nem há 
transformação nem rapto, para os crentes em Cristo no Último Dia. 
Tão simples assim. E essa Visão se cumprirá no Último Dia, na 
etapa da Era da Pedra Angular, no meio dos crentes que estarão na 
etapa da Pedra Angular.
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ESTUDO BÍBLICO #113 – DOMINGO, 4 DE JULHO DE 2021
TEMA: O ANJO COM A REVELAÇÃO DE JESUS CRISTO

Dr. William Soto Santiago
Segunda-feira, 19 de outubro de 1998 - (Segunda atividade)

Santa Cruz da Serra, Santa Cruz, Bolívia

Escritura base:  Apocalipse 1:1-3

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 41
A Revelação de Jesus Cristo 
Jeffersonville, Ind., 4-12-60
Rev. William M. Branham
 330 - “E Isso foi enviado ao… ‘E a declarou enviando-a por 
meio do Seu anjo a Seu servo João’. Não sabemos quem era o anjo. 
A Bíblia não declara quem era o anjo. Mas sim sabemos que era um 
profeta, porque a Bíblia depois diz: ‘Eu, Jesus, enviei o Meu anjo para 
vos testificar estas coisas, as quais em breve acontecerão’. Depois 
encontramos que quando João começou a adorar o anjo, o anjo disse: 
‘Olhe, não o faças’. Apocalipse 22. E ele disse: ‘Porque sou conservo 
teu, e dos profetas’. Pode ter sido Elias, pode ter sido um dos profetas… 
João era um apóstolo, mas este profeta foi enviado. E João sendo um 
apóstolo… Notem na natureza das suas outras epístolas: isso prova 
que não era João quem escreveu, porque não tem a natureza de João. 
Notem em Primeira de João e Segunda de João, e o restante, e leiam-
no; e vejam a natureza disso. Depois vejam a natureza disto. João era 
um escritor e um apóstolo, mas este é o espírito de um profeta. É uma 
pessoa completamente diferente”.

LIVRO DOS SELOS
O Quinto Selo - Pág. 326
Rev. William M. Branham
 243. Moisés será a mesma pessoa. Encontramos o mesmo em 
Apocalipse 22:8. Isto é para concluir isto das almas debaixo do altar, 
na abertura deste Selo, os quais foram assassinados entre o tempo da 
morte de Cristo e o rapto da Noiva. Estes foram os verdadeiros judeus 
que morreram sob a mão do alemão Eichmann, os que tiveram seus 
nomes no Livro.
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Introdução ao tema
A PEDRA COM UM NOME NOVO
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 5 de janeiro de 2018
Cayey, Porto Rico
 A Pedra com um nome novo é Cristo, o Messias, o Ungido, em 
Sua Segunda Vinda; o qual será de bênção para o cristianismo e para 
o judaísmo, pois com a revelação da Vinda da Pedra não cortada por 
mão encontramos que para o cristianismo e o judaísmo trará a fé 
para os crentes em Cristo receberem a fé de rapto, a fé para serem 
transformados e levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro; 
e também para o reino terreno dos gentios marcará o fim do reino 
dos gentios, para a preparação e estabelecimento do Reino de Deus 
na Terra.

FALA - OUÇO, SENHOR
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 7 de novembro de 1976
Cayey, Porto Rico
 E o que é “selados em suas testas”? Selados em suas testas é uma 
coisa simples.
 Veja você o que é a marca da besta, o selo da besta: A marca da 
besta na testa e na mão, é o que? Na testa: ter a doutrina da trindade. 
Ter essa doutrina e crê-la (essa doutrina) é ter (o quê?) essa marca 
em sua testa; porque é na testa, na cabeça, na mente, que eles têm o 
quê? Eles têm esse ensinamento, esse ensinamento falso. E na mão: 
é fazer a vontade da besta.
 Agora veja você que o Anjo do Senhor também o que é que faz? 
Ele o que faz é que sela os escolhidos na testa. Com o que os sela? 
Com a revelação genuína da Palavra, vê? Sela-os com a Palavra. 
Então eles têm, o quê? A revelação. Eles a têm. E como a têm, estão 
selados então (onde?) na testa. Vê você?
 Então, os 144.000 também serão selados na testa.
 Você sabe, já nós não pensamos que isso seja um selo literal 
que vão pôr, mas que é o Selo da revelação, que vai lhes dará, a vão 
receber; e quando a receberem, pois isso é estar selados na testa.
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 E você e eu? Oh! Nós como indivíduos também, o que acontece? 
Estamos sendo selados; onde? Na testa: com a revelação da Palavra 
de Deus.
 Agora, note, lá no tempo da liberação do povo de Deus, Deus 
enviou (o quê?) um profeta; porque Deus teria que se manifestar 
(como?) como Libertador: “Desci para libertar o meu povo”.
 Portanto, para Ele realizar, tinha então que conseguir uma carne, 
um corpo humano; e então através desse corpo humano Ele (Deus) 
fazer tudo o que Ele prometeu.
 Moisés não estava fazendo nada, era Deus através de Moisés. 
Moisés era um homem como nós, vê? Era um ser humano como nós; 
com suas faltas, suas fraquezas; mas o que estava com ele e nele, 
esse não era um homem, esse era Deus.

PREPARA-TE PARA VIR AO ENCONTRO DE TEU DEUS
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 14 de novembro de 2015
Bogotá, Colômbia
 Recordem, os Trovões revelarão à Igreja o mistério da Sua 
Vinda, o mistério do Sétimo Selo; e darão um avivamento, um 
despertamento. E os Sete Trovões são a Voz de Cristo, o Anjo Forte 
que desce do Céu com o Livrinho aberto em Sua mão, clamando 
como quando ruge um leão e sete trovões falando suas vozes: Cristo 
falando com Voz de Leão, clamando (rugindo como quando ruge um 
leão), e Sete Trovões falando Suas vozes.
 O reverendo William Banham diz que os Sete Trovões contêm o 
mistério do Sétimo Selo; portanto, com a revelação do mistério do 
Sétimo Selo que nos darão as sete vozes do Anjo Forte, de Cristo no 
Último dia, nos dará a fé para sermos transformados, nos revelará o 
mistério da Sua Segunda Vinda, o mistério da Sua Visita para Seu 
encontro com Sua Igreja no Último dia.
 Precisamos conhecer esses mistérios os quais vão ser revelados 
na Terceira Etapa (chamada pelo reverendo William Banham), no 
cumprimento da Visão da Carpa; portanto, há muita bênção para 
esse tempo do cumprimento da Visão da Carpa.
 Sem o cumprimento da Visão da Carpa não poderemos ser 
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