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O DEUS ILIMITADO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 1 de setembro de 2002
Cayey, Porto Rico
 E será para a Noiva, a Igreja-Noiva do Senhor Jesus Cristo.
 Para a Noiva, essa Terceira Etapa trará grandes bençãos, 
onde  estão  incluídas a ressurreição dos mortos em Cristo e 
a transformação de todos nós os que vivemos; está também 
incluído - está incluída a cura divina para muitas pessoas, sob 
o cumprimento da Visão da Carpa, sob o ministério das Duas 
Oliveiras; as Duas Oliveiras, que são os dois castiçais de ouro 
que estão diante da presença de Deus, os quais são os Dois 
Ungidos; esses são os ministérios de Moisés e Elias sendo 
operados por Cristo em Espírito Santo através do Anjo do 
Senhor Jesus Cristo.
 E, consequentemente, Deus estará por meio de Cristo, o 
Anjo do Pacto, o Espírito Santo, operando Seu poder ilimitado.
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ESTUDO BÍBLICO #119
DOMINGO, 25 DE JULHO DE 2021

TEMA: UMA DESCRIÇÃO DO FILHO DO HOMEM
NO MEIO DOS SETE CANDEEIROS

Dr. William Soto Santiago
Quarta-feira, 28 de outubro de 1998

(Segunda atividade)
Talcahuano, Biobío, Chile

Escritura base:  Apocalipse 1:10-20

LIVRO DAS ERAS
A Visão de Patmos - Pág. 48
Rev. William M. Branham
 40. Quão comovedora e inspirativa foi a aparição de Jesus 
a João, que estava banido por causa da Palavra. E eis aqui, 
a Palavra viva agora estava em frente a ele! Que visão tão 
iluminadora! Porque todo atributo descritivo tem um significado. 
Que revelação do Seu glorioso Ser!
 41. 1. Seu cabelo tão branco como a neve. João notou nele, 
e mencionou primeiro a brancura do Seu cabelo. Era branco 
e brilhante como a neve. Isto não foi por causa da Sua idade. 
Oh, não. O cabelo resplandecentemente branco não significa 
idade, mas experiência, maturidade e sabedoria. O Ser Eterno 
não cumpre anos [não faz aniversário]. O que é o tempo para 
Deus? Tempo significa muito pouco para Deus, mas sabedoria 
significa muito. É como quando Salomão rogou a Deus por 
sabedoria para julgar o povo de Israel. Agora, Ele vem, o Juiz 
de toda a Terra. Ele será coroado com sabedoria. Isso é o que 
significa o cabelo branco e resplandecente.
 [Leitura de Daniel 7:9-14]



- 2 -

 42. Ali está. Daniel o viu com aquele cabelo branco. Ele era 
o Juiz que abria os livros e julgava com eles.  Daniel o viu que 
vinha nas nuvens. Isso é exatamente o que viu João. Ambos o 
viram exatamente igual. Eles viram o Juiz com Seu cinto de 
juízo ao redor dos seus ombros, puro e santo, cheio de sabedoria, 
completamente apto para julgar o mundo em justiça. Aleluia!
 43. Até o mundo entende este simbolismo, porque em tempos 
passados o juiz chegava e convocava a corte, estando vestido 
com uma peruca branca e um manto comprido que significava 
completa autoridade (um manto do pescoço até os pés) para dar 
justiça.

LIVRO DAS ERAS
A Visão do Patmos - Pág. 50
Rev. William M. Branham
 44. 2. Seus olhos como fogo. Pense nisto: Aqueles olhos que 
uma vez foram nublados com lágrimas de tristeza e piedade, 
aqueles olhos que choraram de compaixão diante da tumba de 
Lázaro, aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos 
que o penduraram em uma cruz, antes com tristeza clamou: 
“Pai, perdoa-os”. Agora aqueles olhos do Juiz são como chama 
de fogo, que julgarão àqueles que o rejeitaram.
 45. De todas as emoções humanas, Ele manifestou esta com 
mais frequência que todas as demais; quando Ele apareceu como 
o Filho do Homem: Ele chorou muito; mas por trás daquele 
pranto e tristeza, estava Deus.
 46. Aqueles mesmos olhos viram visões, olharam até o 
profundo dos corações dos homens, leram seus pensamentos e 
conheceram seus diversos caminhos. Brilhando ardentemente 
através de olhos mortais estava Deus, Quem clamava àqueles 
que não o conheciam pelo que Ele era:
 … porque se não credes que eu sou, em vossos pecados 
morrereis.

João 8:24
 Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim.
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deste livro.
 (…) As coisas apocalípticas que não se cumpriram nas 
sete eras da Igreja gentia, durante a Dispensação da Graça, se 
cumprirão na Dispensação do Reino, na Era da Pedra Angular; 
e as coisas que não se cumpram durante este tempo no qual 
vivemos, se cumprirão durante o Reino Milenial; e as que faltem 
para ser cumpridas, se cumprirão depois que terminar o Reino 
Milenial.
 Depois se cumprirá o Juízo Final, e depois se cumprirá 
também a manifestação dessa grande cidade, a Nova Jerusalém. 
 (…) Temos que compreender que temos que vencer. Não é 
começar no Reino de Deus e depois se aposentar; porque diz o 
Senhor Jesus Cristo: “Quem põe sua mão no arado e olhar para 
trás, não é apto, não é digno do Reino”1.
 Assim que vocês têm que caminhar em frente sempre; 
porque temos que obter a vitória, para obter a materialização de 
cada uma destas promessas.
 São promessas, bençãos, para cada um de nós, e estão 
nas palavras da profecia apocalíptica. E este, para nós, este 
é O TEMPO DE OUVIR AS PALAVRAS DA PROFECIA 
APOCALÍPTICA. 
 (…) Este é o tempo de ouvir as palavras da profecia 
apocalíptica; e ao escutar estas palavras e guardar estas palavras, 
crer com todo seu coração, são bem-aventurados os que leem 
e os que escutam e guardam as palavras desta profecia, desta 
profecia apocalíptica; e estamos no tempo assinalado por Deus 
para ouvir estas palavras apocalípticas.
 Este é O TEMPO DE OUVIR AS PALAVRAS DA 
PROFECIA APOCALÍPTICA, recordem bem isso; onde estão 
todas as bençãos que nós possamos desejar; e as que ainda não 
possamos desejar porque não as compreendemos, também estão 
aí; estão aí todas as bençãos de Deus, que com Seu amor divino 
Ele assinalou, escolheu para todos nós.

1  São Lucas 9:62
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 Agora, as palavras da profecia deste livro, encontramos que 
correspondem ao povo de Deus, correspondem à Obra de Deus; 
encontramos que as palavras da profecia deste livro cobrem a 
Dispensação da Graça, cobrem as sete etapas ou eras da Igreja 
gentia, onde o Senhor Jesus Cristo se revelou em cada era e 
trouxe Sua Mensagem para cada era; e tudo isto realizou no 
mensageiro e através do mensageiro de cada era. 
 (…) Para receber nossa transformação é necessário escutar 
as palavras da profecia apocalíptica que correspondem para 
nosso tempo.
 Recordem que nesta revelação apocalíptica há Palavra de 
Deus para cada era e para cada dispensação, para a Dispensação 
da Graça e para a Dispensação do Reino.
 Por isso vocês encontram que aqui a revelação dada a João, 
o discípulo amado, na ilha de Patmos, durante um lapso de 
tempo de dois anos, fala das eras das Igreja gentia e também 
fala do glorioso Reino Milenial, e também fala do Juízo Final e 
da entrada à eternidade.
 (…) Agora, em cada era da Igreja gentia veio Palavra do 
Senhor Jesus Cristo para Seu povo; e estas palavras foram 
palavras apocalípticas.
 Em cada era Jesus Cristo se revelou, Ele esteve caminhando 
no meio dos castiçais de ouro; e isto mostra que Ele esteve 
caminhando nas sete etapas ou eras da Igreja gentia, e dando 
Palavra para cada era através do mensageiro de cada era, ao 
qual veio primeiro a Palavra de Deus para essa era, e depois 
ele a pregou; e ao pregá-la, os que estavam escritos no Livro da 
Vida do Cordeiro responderam a esse chamado: disseram: “Isto 
era o que eu estava esperando!” Isso foi de dentro para fora.
 E foram bem-aventurados em escutarem as palavras do 
mensageiro da sua era; e aí estavam eles escutando palavras da 
profecia deste livro.
 Agora, para o fim do tempo, temos a Mensagem Final; é a 
Mensagem apocalíptica, final, para todos os filhos de Deus; e é 
bem-aventurado quem lê e quem ouve as palavras da profecia 
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 Mas, se as faço (as obras de meu Pai), então credes em mim, 
credes nas obras;…
 João 10:37-38
 47. Como o Jeremias da antiguidade, Ele foi o profeta de 
muitas lágrimas, porque os homens não receberam a Palavra de 
Deus e lançaram de lado a revelação.
 48. Aqueles olhos ardentes e chamejantes do Juiz estão ainda 
agora esquadrinhando a vida de toda carne, percorrendo toda a 
Terra. Não há nada que Ele não conheça. Ele conhece os desejos 
do coração e o que cada um se propõe fazer. Não há nada 
escondido que não seja revelado, porque todas as coisas estão 
nuas ante Ele a quem temos que prestar conta. Pense nisso, Ele 
sabe até o que você está pensando neste momento.
 49. Sim, ali está Ele de pé como Juiz com Seus olhos 
chamejantes para dar juízo. O dia da misericórdia chegou ao 
seu fim. Oh, que os homens se arrependessem e buscassem Seu 
rosto em justiça, enquanto ainda há tempo. Que pudessem se 
recostar em Seu seio enquanto o mundo se desfaz em fogo.

LIVRO DAS ERAS
A Visão de Patmos - Pág. 51
Rev. William M. Branham
 50. 3. Os pés de latão. E seus pés semelhantes ao latão 
fino, ardentes como em um forno. O latão é conhecido por 
sua extraordinária dureza. Não se conhece nada que possa 
se misturar com o latão para temperá-lo. Mas este latão que 
descreve Seus pés é ainda mais importante, porque resistiu a 
prova do forno ardente; uma prova que nenhum outro resistiu. E 
isso é exatamente correto, porque latão significa juízo Divino; 
um juízo que Deus determinou e trouxe a seu cumprimento.

LIVRO DAS ERAS
A Visão de Patmos - Pág. 53
Rev. William M. Branham
 55. 4. Sua Voz como o ruído de muitas águas. Agora, o que 
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representam as águas? Veja em Apocalipse 17:15: “… as águas 
que viu … são povos e multidões e nações e línguas”.
 56. Sua voz era como o ruído de multidões falando. O que 
é isto? É o juízo. Porque estas são as vozes das multidões de 
testemunhas, que por meio do Espírito Santo em todas as eras 
deram testemunho de Cristo e pregaram Seu Evangelho. Será a 
voz de cada homem pronunciando juízo contra o pecador que 
não fez caso ao aviso. As vozes dos sete mensageiros se ouvirão 
com potência e clareza. Aqueles pregadores fiéis que pregaram 
o poder salvador de Jesus, o batismo no Nome de Jesus, o 
batismo e o poder do Espírito Santo, aqueles que apreciaram e 
se mantiveram mais com a Palavra que com suas próprias vidas, 
todos eles foram a voz de Jesus Cristo por meio do Espírito 
Santo através das eras.

LIVRO DAS ERAS
A Visão de Patmos - Pág. 54
Rev. William M. Branham
 60. 5. Em Sua mão direita tinha sete estrelas. “E tinha em 
sua mão direita sete estrelas”. Agora, já sabemos, de acordo 
com o versículo 20, o que em realidade são as sete estrelas: “E 
o mistério das sete estrelas, estes são os anjos (mensageiros) 
das sete Igrejas”. Agora, aqui nunca poderíamos cometer 
engano, porque Ele mesmo interpretou. Estas sete estrelas são 
os mensageiros às sete eras sucessivas. Não são chamados 
individualmente. Somente estão mostrados como sete, um para 
cada era. 

LIVRO DAS ERAS
A Visão de Patmos - Pág. 56
Rev. William M. Branham
 64.  6. A espada de dois fios.
 [Leitura de Apocalipse 1:16, Hebreus 4:12, Apocalipse 
19:11-16 e João 1:48]
 65. Ali está. Quando Ele vier, aquela Palavra virá contra 
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toda nação e todo homem; e ninguém poderá parar contra ela. 
Revelará o que há em cada coração como fez com Natanael.
 A Palavra de Deus mostrará quem fez a vontade de Deus e 
quem não a fez. Revelará as obras secretas de cada homem, e 
por que as fez; separará.

LIVRO DAS ERAS
A Visão do Patmos - Pág. 58
Rev. William M. Branham
 70. 7. Seu rosto como o sol.
 [Leitura de Apocalipse 1:16, Mateus 17:1-13 e 16:28]
 71. E os três apóstolos viram isso: a ordem da Sua Segunda 
Vinda. Eles o viram transfigurado ali no monte. Seu vestido era 
resplandecentemente branco, e Seu rosto brilhava como o sol 
em seu zênite. E quando Ele apareceu, ali estavam Moisés e 
Elias, um de cada lado. Assim é exatamente como Ele virá. Na 
verdade, Elias virá primeiro e converterá os corações dos filhos 
(Noiva) à doutrina apostólica da Palavra dos pais.

O TEMPO DE OUVIR AS PALAVRAS
DA PROFECIA APOCALÍPTICA
Dr. William Soto Santiago 
Sexta-feira, 18 de setembro de 1992
Trujillo, A Liberdade, Peru
 Algumas vezes desejamos e pedimos a Deus Suas bençãos, 
mas não sabemos onde estão.
 Nesta noite quero ler a Escritura em Apocalipse, para ver 
onde estão as bençãos de Deus para nós.
 (…)  Agora, vocês vejam, é que as palavras da profecia deste 
livro são a Palavra de Deus, a Palavra de Deus para cada era e 
para cada dispensação; e aí é onde a pessoa encontra a bênção, 
onde a pessoa encontra o grande segredo da vida eterna.
 Sem a Palavra, nenhuma pessoa poderia saber que o Senhor 
Jesus Cristo morreu na Cruz do Calvário e ali pagou o preço 
pelo pecado e nos redimiu com Seu Sangue precioso. 
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