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ESTUDO BÍBLICO #118
SEXTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2021

TEMA: O MISTÉRIO DE
UMA MUDANÇA DE DISPENSAÇÃO

Dr. William Soto Santiago
Sábado, 24 de janeiro de 1998
São Marcos, Artibonito, Haiti

Escritura base: Efésios 3:1-12

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 56
Setenta Semanas de Daniel
Jeffersonville, Ind., 6-8-61
Rev. William M. Branham
 492 - “E Daniel disse que ele observou esta era gentia até que 
a Pedra saiu da montanha, a que não foi cortada por mãos. Eles 
nunca puseram a Pedra Angular sobre essa pirâmide. Essa não foi 
cortada pelas mãos do homem. São as mãos de Deus que cortaram 
a Pedra. Você vê isso? E o que fez isso? Isso golpeou à imagem 
exato nos pés, e a quebrou em pedaços, moeu-a até o pó. Aleluia! 
O que aconteceu nesse tempo, na Vinda dessa Pedra? Subiu a Igreja 
à glória no Rapto, porque isso terminou a dispensação gentia. Deus 
o terminou, a vinda dessa pedra. / E cada um de nós que temos 
esse magnetismo do Espírito Santo, quando essa Pedra golpear a 
imagem, a igreja se atrairá para ela. Volta à glória. Ela será tomada 
no Rapto dos Santos, quando Ela sair nesse dia”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 88
O Primeiro Selo (Pág. 117)
Rev. William M. Branham
 751 - “79. Agora, pense bem, João escreveu isto que temos, mas 
quando começou a escrever os outros sete trovões, disseram: ‘Não 
escrevas’. Agora, João tinha comissão de escrever tudo o que visse, 
mas quando trovejaram estes sete trovões de Apocalipse 10, então 
foi dito: ‘Não escrevas nada disto’. Estes são mistérios que ainda 
não conhecemos; mas minha opinião é que serão revelados já muito 
em breve, e isto dará fé e graça à Noiva para ser raptada. estudamos 
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tudo o que sabemos, todas as dispensações, e vimos todas estas 
coisas; vimos os mistérios de Deus, e vimos a grande reunião da 
Noiva nos últimos dias; no entanto há algo ali ainda ao qual não 
podemos chegar. Há algo ali. Mas imagino que quando esses 
mistérios começarem a manifestar-se… Deus disse: ‘Detenhamos 
isto. Eu revelarei isto naquele dia. João, não escrevas isto porque 
tropeçarão com isso; deixa-o passar; mas Eu o revelarei naquele dia 
quando tiverem necessidade de sabê-lo’”.

A HERANÇA
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 12 de agosto de 1990 
Cúcuta, Norte do Santander, Colômbia
 E quando você espiritualmente come essa Mensagem, essa 
Palavra, você está comendo o Título de Propriedade que foi aberto 
no Céu, para ter direito à restauração do ser humano, ter direito ao 
regresso à Casa do nosso Pai celestial, ter seus direitos restaurados à 
vida eterna, à felicidade eterna, à juventude eterna, ao corpo eterno; 
ter os direitos à herança, todos restaurados.
 (…) É que estes ministérios proféticos que são prometidos para 
depois que terminou o ministério profético do sétimo mensageiro 
com o ministério de Elias pela quarta vez, depois aparece o ministério 
de Elias pela quinta vez e o ministério de Moisés pela segunda vez, 
ambos manifestados no servo fiel e prudente, que é quem recebe 
a bênção que o Senhor Jesus Cristo disse: “Sobre todos seus bens 
o porá”. O Filho do Homem o porá sobre todos Seus bens, o porá 
sobre a herança.
 Por isso Ele vem com esse Título de Propriedade diretamente ao 
servo fiel e prudente que está alimentando os escolhidos no tempo 
final não com uma Mensagem passada de uma era ou dispensação 
passada, mas com a Mensagem da Grande Voz de Trombeta ou 
Trombeta Final (que não pertenceu às eras ou dispensações passadas); 
que está alimentando bem os escolhidos, para que possam receber a 
transformação dos Seus corpos neste tempo final.
 Por isso vem diretamente a ele, para quê? Para pô-lo sobre todos 
Seus bens. Vem com o Título de Propriedade e o entrega. E quando 
o entrega e ele o come, entregou todos Seus bens! Porque entregou 



- 3 -

o Título de Propriedade. E quando o come, quem o vai tirar?
 Por isso foi que o Senhor Jesus Cristo não o comeu. Quando o 
viu no Céu, abriu-o, e não o comeu lá; porque o tinha que entregar 
a um ser humano, porque tinha que regressar à raça humana; e Ele 
tinha que colocar no meio da raça humana o Título de Propriedade, 
em Seu servo fiel e prudente, para que ele fosse colocado sobre 
todos os bens do Seu Senhor.

FRENTE A UMA MUDANÇA DE DISPENSAÇÃO
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 18 de novembro de 1990
(Segunda atividade)
Santiago do Chile, Chile
 Vocês viram o que é uma mudança de dispensação? Não é 
recebida pelo intelecto humano, não é recebida pelos sábios do 
mundo; não foi recebida pelos sábios do tempo de Noé, também não 
foi recebida pelos sábios do tempo de Moisés lá no Egito; aqueles 
sábios não perceberam que uma nova dispensação estava começando 
para o povo hebreu.
 Não perceberam os sábios, o sumo sacerdote e os doutores da 
Lei, não perceberam uma mudança de dispensação quando apareceu 
Jesus de Nazaré no meio deles; mas uma mudança de dispensação 
estava se realizando, e estava introduzindo uma nova dispensação.
 (…) Bom, FRENTE A UMA MUDANÇA DE DISPENSAÇÃO 
o que é preciso fazer é o quê? Frente a uma mudança de dispensação 
o que é preciso fazer é se mover a essa nova dispensação onde Deus 
se moveu e onde está a Mensagem para todos os filhos de Deus; esse 
Maná escondido estava escondido na nova dispensação.

O SENHOR JESUS CRISTO NA QUARTA VIGÍLIA
Dr. William Soto Santiago 
Sexta-feira, 9 de dezembro de 1994
(Segunda atividade)
Bogotá, Colômbia
 Este tempo no qual nós vivemos, que corresponde à quarta 
vigília, é um tempo muito contrário para a Vinda de Cristo, quanto a 
forma de pensar das pessoas, está muito longe do que em realidade é 
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a promessa da Vinda do Filho do Homem com Seus Anjos para o fim 
do tempo, para o fim do século, para a quarta vigília, para chamar e 
juntar todos os escolhidos de Deus com a Mensagem da Grande Voz 
de Trombeta, ou seja com a Mensagem do Evangelho do Reino.
 (…) Agora, quando há estas mudanças de dispensações sempre 
há uma batalha espiritual; porque somente o anjo mensageiro para 
essa nova dispensação é quem entende que a dispensação anterior 
chegou ao seu final e uma nova dispensação se abriu, e uma nova 
Mensagem dispensacional é estabelecida para o povo.
 E quando os da dispensação passada veem que uma nova 
Mensagem e um novo mensageiro surgiram, levantam-se contra esse 
mensageiro e contra essa Mensagem, ignorando que é o Programa 
Divino correspondente para esse tempo, e que Deus está com esse 
mensageiro e com essa Mensagem, e com o povo que recebe essa 
Mensagem e esse mensageiro.

O DESPERTAMENTO ESPIRITUAL DO ÚLTIMO DIA
Dr. William Soto Santiago 
Quarta-feira, 18 de outubro de 1995 
Azul, Argentina
 Essa revelação divina do Sétimo Selo, sendo dada à Igreja do 
Senhor Jesus Cristo, aos escolhidos, sendo pregada no Último Dia 
na Era da Pedra Angular e Dispensação do Reino, é o que desperta 
todos os escolhidos de Deus, todos os que estão escritos no Livro da 
Vida do Cordeiro que estão vivendo no Último Dia.
 E despertará também os que estão dormindo das eras passadas; 
pois seus corpos literalmente dormiram, morreram, mas despertarão; 
porque todos os mortos escutarão a Voz do Filho de Deus, ou seja 
a Voz do Anjo Forte que descende do Céu vestido de uma nuvem, 
nessa Coluna de Fogo, e com Seu rosto como o sol — ou seja vem 
como Rei —.
 “E os mortos em Cristo escutarão Sua Voz, e se levantarão”, 
diz o Senhor Jesus Cristo em São João, capítulo 5 [versículo 25]. 
“Os mortos escutarão a Voz do Filho de Deus, e se levantarão”. E 
também nos fala o profeta Daniel, no capítulo 12, que haverá uma 
ressurreição para o Último Dia.
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