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ESTUDO BÍBLICO #116
SEXTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2021

TEMA: A BÊNÇÃO DE FAZER
A VONTADE DE DEUS
Dr. William Soto Santiago

Sexta-feira, 3 de dezembro de 1999
(Segunda atividade)
São Paulo, Brasil

Escritura base: São João 7:14-18

LIVRO DAS ERAS
A Era de Tiatira - Pág. 245
Rev. William M. Branham
 38. A Vontade de Deus para nós é a Perfeição. E essa 
perfeição é paciência, servindo a Deus e esperando em 
Deus. Este é o processo do desenvolvimento do caráter. 
Quão altamente Deus elogiou a estes Santos da Era do 
Obscurantismo. Sendo guiados tão pacientes como ovelhas 
ao matadouro; fielmente serviram a Deus com amor. Isso 
é tudo o que eles desejavam nesta vida: somente servir ao 
seu Deus. Quão grande há de ser sua recompensa!

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 111
Fé perfeita
Jeffersonville, Ind., 25-8-63
Rev. William M. Branham
 972 - “Foram prisioneiros de Cristo, como pregamos 
recentemente, prisioneiros da Palavra e da Vontade de Deus. 
Não podiam nem se mover até que Deus não os movesse. 
Não gostariam de ver uma Igreja como essa? Assim vai 
acontecer. Tem que vir; e eu creio que já está em marcha”.
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A ERA DE OURO DA IGREJA
DO SENHOR JESUS CRISTO 
Dr. William Soto Santiago 
Quarta-feira, 2 de agosto de 1995
(Segunda atividade)
Bucaramanga, Santander, Colômbia
 Para Cristo e Sua Igreja… Encontramos que o que é 
a etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro para o reino 
dos gentios; no Reino de Deus, na Igreja do Senhor Jesus 
Cristo, encontramos que para esse tempo a Igreja do Senhor 
Jesus Cristo estará na Era da Cabeça de Ouro do Reino de 
Deus; mas o reino dos gentios estará nos pés de ferro e de 
barro de oleiro, na etapa em que serão esmiuçados esses 
pés de ferro e de barro de oleiro.
 Mas o Reino de Deus, o Reino dos Céus…, diz que essa 
Pedra crescerá e se tornará um grande monte: mostrando 
que nos dias destes reis, o Deus do Céu levantará um Reino 
eterno, o qual estará neste planeta Terra.
 Diz: “… a pedra que feriu a imagem (nos pés de ferro 
e de barro de oleiro)”, diz: cresceu, “e se fez um grande 
monte”, um grande reino1.
 E depois teremos o glorioso Reino Milenial: esse glorioso 
Reino que será a Era de Ouro para esta humanidade; será 
a Era de Ouro, no Programa Divino, para a raça humana; 
porque teremos na Terra o Reino de Deus estabelecido, 
para que se faça a vontade de Deus, assim como no Céu, 
também aqui na Terra.

1  Daniel 2:35
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DEUS, O CRIADOR 
Dr. William Soto Santiago 
Quinta-feira, 15 de setembro de 1994
(Segunda atividade) 
Buenos Aires, Argentina
 Aí, nesse corpo teofânico, está todo esse conhecimento 
divino que a pessoa terá manifestado em sua vida quando 
estiver no novo corpo. Enquanto isso, esse corpo teofânico 
ajuda a pessoa a qual lhe pertence; e é quem cuida de dia 
e de noite, que o ajuda em todo momento, e que o ajudou, 
para que você possa ver, entender, o Programa de Deus 
correspondente para o tempo em que está vivendo.
 Quando você entendeu o Programa de Deus, você 
escutou da sua teofania. Depende, cada filho de Deus, do 
seu corpo teofânico. E esse corpo teofânico será quem terá 
a ver com a transformação do seu corpo.
 Quem serão os transformados? Os escolhidos de Deus, 
que têm seus corpos teofânicos; são eles os que têm seu 
corpo teofânico.
 (…) Toda pessoa sirva a Deus sabendo que é livre, e que 
serve a Deus com liberdade e por amor a Deus; conhecendo 
a vontade de Deus sempre, para servir a Deus conforme 
Sua vontade; sem que ninguém o tenha que obrigar a nada.
 Melhor, que seu amor para Deus seja o que faça você 
servir a Deus conforme a vontade de Deus em todas as 
coisas; sentindo esse amor divino em sua alma, e sentindo 
isso tão bonito que se sente quando a pessoa faz algo para 
Deus sabendo que essa é a vontade de Deus, a perfeita 
vontade de Deus; e assim vocês estarão agradando a Deus.
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VIVIFICANDO A SEMENTE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 26 de fevereiro de 1989
Cali, Vale do Cauca, Colômbia
 Assim estejamos aqui ou estejamos no Paraíso: 
estaremos fazendo a vontade de Deus, e estaremos com a 
Mensagem de Deus, a Palavra que nos vivifica em nosso 
tempo. E de alguma forma a Mensagem chega ao Paraíso.
 Quando você vai a outra cidade, e visita as suas 
amizades ou familiares, você também leva a Mensagem 
lá. Quanto mais se algum de nós tem que partir e vai ao 
Paraíso?! Pois vai e também fala lá da Mensagem que nós 
temos aqui. De alguma forma eles escutam a Grande Voz 
de Trombeta, a Trombeta Final que nós estamos escutando 
também.
 Assim, se alguém tiver que ir, já sabe que vai ter trabalho 
lá também, que vai chegar lá com umas boas notícias. O 
que lá também vai dizer a eles é que vai estar pouquinho 
tempo lá e que vai ressuscitar dentro de pouco tempo.
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