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ESTUDO BÍBLICO #120 – SEXTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2021
TEMA: O LUGAR DE SEGURANÇA HOJE

Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 30 de janeiro de 1998

Cayey, Porto Rico

Escritura base: Salmos 23:1-6

LIVRO DOS SELOS
O SEXTO SELO - Pág. 376
Rev. William M. Branham
 232. Algo aconteceu hoje, eu vi algo aparecer, e quase não podia respirar. 
Ele estava ali parado com essa Luz, eu sei que isto é a Verdade.
 233. Pensei: “Deus, eu não posso dizer isso, não posso”. Saí de casa e 
caminhei um momento. Pensei: “O que posso fazer?”. Terei que sair para 
pescar ou fazer algo para me distrair. Senhor, Tu… Não posso dizer.
 234. Nos regozijamos, verdade? Louvado seja Deus. Nós estamos em um 
tempo muito tremendo; e meu coração está transbordando de regozijo e alegria. 
Mas quando penso neste mundo e os milhares que sei que estão perdidos, vejo 
as sombras negras; então o coração me dói tanto. O que podemos fazer?
 235. Podemos sentir o Espírito Santo gemendo dentro do nosso coração; 
assim como deve ter sido com nosso Senhor Jesus Cristo quando desde o 
Monte das Oliveiras olhou sobre a cidade de Jerusalém, vendo Seu próprio 
povo, disse: “Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis juntar seus filhos, 
como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste!” E agora 
sentimos o Espírito dizer: “Quantas vezes o quis juntar, mas não quiseram!”
 236. Amigos, estamos aqui à porta de algo. O que é, só Deus sabe. Ninguém, 
mas ninguém, sabe quando acontecerá. Isso sim é um segredo. Mas Jesus nos 
disse: “Quando virem estas coisas começando a acontecer…”. Isto é todas 
estas coisas que vimos esta noite, a comparação do Sexto Selo com o que Ele 
disse em Mateus capítulo 24. Agora, recordem o que disse: “Quando virem 
todas estas coisas, saibam que está próximo, às portas”. E notem também no 
versículo 31, que diz: “E enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e 
juntarão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu até o 
outra”. Assim diz? Depois continuou com a parábola da figueira. Ali se deteve 
com o Sexto Selo, não entrou no sétimo. Falou do primeiro Selo, o segundo, 
terceiro, quarto, quinto e sexto, e ali se deteve; dali em adiante continuou com 
as parábolas. Disse: “Estas coisas serão”. Estava dando resposta a suas três 
perguntas: “Quando serão estas coisas? Que sinal terá de sua vinda? E que 
sinal haverá do fim do mundo?” E acontece que este Sexto Selo foi o fim do 
mundo. Depois quando o sétimo Anjo tocou a Trombeta, elevou as mãos e 
jurou pelo que vive para sempre, que o tempo não será mais. A Terra estava 
dando à luz a uma Terra nova. Tudo termina ali.
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 237. E aqui estamos completamente às portas. Isso me faz tremer! 
Senhor, o que devo fazer? Que mais posso fazer? Depois ao pensar naquele 
lugar e depois de ter visto essas pessoas tão preciosas… Eu podia ver meu 
próprio corpo lá sobre a cama, e disse: “Oh, Senhor! Não podem passar 
despercebidos por isto, têm que chegar aqui; eu devo forçá-los. Deveria tirá-
los da congregação e forçá-los”. Mas irmão, alguém não pode fazer isso. As 
mesmas Escrituras dizem:
 Ninguém pode vir para mim, se o Pai que me enviou não o trouxer; e eu 
o ressuscitarei no último dia.

João 6:44
 Mas esta é a consolação:
 Todo o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim de maneira 
nenhuma o lançarei fora.
 João 6:37
 238. Mas outros, que estão nas organizações confiando em todo tipo de 
coisas, diz: “E ele enganou todos os que moram na Terra, cujos nomes não 
estão escritos no Livro da Vida do Cordeiro, o qual foi morto desde o começo 
do mundo”.
 239. Então você pode ver que é uma situação triste. O único que podemos 
fazer é ficar com a Palavra e ouvir o que Ele diz que façamos, e fazê-lo.
 240. Muita gente chega e dizem: “Irmão Branham, como queria ter um 
ministério…”. Irmãos e irmãs, vocês não imaginam o que acompanha um 
ministério deste tipo. E depois a responsabilidade ao ver que há pessoas 
confiando em cada palavra. Recordem, se eu digo algo errado, Deus demandará 
seu sangue de mim. Pense! É algo muito tremendo.
 241. Mantenham-se amorosos. Amem Jesus Cristo de todo coração. Sejam 
simples. Não tentem imaginar as coisas, simplesmente fiquem simples ante 
Deus; porque quanto mais você imagina, mais se afasta de Deus. Simplesmente 
creia.
 242. Vocês me perguntam: “Quando vem?”. Se Ele vier hoje, muito bem; 
se não vir até dentro de vinte anos, também está bem. De todas maneiras eu 
vou continuar igual, seguindo a Ele. Senhor, se pode me utilizar em alguma 
parte, aqui estou. Se ainda faltam cem anos ou se os netos dos netos dos meus 
netos são os que viverão para ver Sua Vinda; Senhor, eu não sei quando será. 
Somente peço que me permita continuar caminhando contigo neste dia. Não 
será diferente. Naquele dia eu ressuscitarei, e será igual como se tivesse dado 
uma dormidinha.
 243. Depois, pensando naquele Palácio tão glorioso, o Reino de Deus, 
onde todos os anciãos serão jovens, e todos terão suas roupas brancas; e os 
varões e mulheres, todos estarão em uma condição perfeita e nunca poderão 
envelhecer nem poderão pecar; não haverá ciúmes, nem ódio, nem essas 
coisas. Que coisa!
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A MENSAGEM DA BÊNÇÃO DO PRIMOGÊNITO 
Dr. William Soto Santiago 
Quarta-feira, 14 de fevereiro de 1990 
Bogotá, Colômbia
 Mesmo que as demais pessoas não saibam quão importante é para nós, o 
importante é que nós sim saibamos, o apreciemos, o busquemos e o recebamos.
 E para isso está em vídeos, está também em folhetos e em fitas cassete; 
e também quando se fala ao vivo, aí também está a Mensagem da Bênção do 
Primogênito.
 Primeiro se fala ao vivo, e depois fica tudo preparado, tudo gravado, 
para percorrer todos os lugares onde estiverem os filhos de Deus, a semente 
de Deus; porque chegará a Mensagem da Palavra falada, da Era da Pedra 
Angular, chegará a toda semente de Deus. E são reunidos por essa Mensagem 
todos os filhos de Deus para receberem a bênção de Deus, começando com a 
Bênção (de quem?) do Primogênito.

A GRANDE VITÓRIA DO AMOR DIVINO 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 19 de abril de 1992 
Domingo de Ressurreição, Cayey, Porto Rico
 Os que estavam no Paraíso receberam grandes benefícios: puderam sair 
do Paraíso, pois eles esperavam sair do Paraíso; e deram em seguida um 
passeiozinho por Jerusalém, e apareceram a muitas pessoas. Por quê? Porque 
podem aparecer e podem desaparecer também.
 Os que vão ressuscitar no tempo final vão dar um passeiozinho por Porto 
Rico, Caribe, América Latina e — seguramente — pelo mundo inteiro.
 Mas nós somos os anfitriões desses hóspedes que virão. Assim vamos 
dizer que a sede dos ressuscitados será Porto Rico, o Caribe e a América 
Latina. Assim como a sede dos mortos do Antigo Testamento, junto com o 
Senhor Jesus Cristo, foi Jerusalém. E isso não podia ficar fora do Programa 
Divino.

UM POVO BEM DISPOSTO
Dr. William Soto Santiago 
Sexta-feira, 9 de outubro de 1992 
Santa Cruz, Bolívia
 Podemos dizer que temos, na América Latina e no Caribe, um povo bem 
disposto, preparado para a batalha! Disposto para a batalha! Para obter a 
Vitória no Amor Divino. 
 Estaria tão bem disposto o povo de Deus, os filhos de Deus, no fim 
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do tempo, que já de antemão o Senhor nos anuncia a grande vitória que 
receberemos, mostrando que seria um povo bem disposto, porque estaria 
escutando a Trombeta Final dando som certo. 
 E somos nós os que estamos escutando essa Trombeta Final dando o 
som certo, a Mensagem certa para nossa era e nossa dispensação; e assim 
estivemos sendo preparados para a batalha.
 Estamos bem dispostos: nada nos tomará por surpresa. E em tudo seremos 
mais que vencedores.

O ESPÍRITO DE DEUS SE MOVENDO PARA UMA RESSURREIÇÃO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 24 de fevereiro de 1991
(Segunda atividade)
Medellín, Colômbia
 Assim que a pergunta que podiam fazer milhares de anos atrás: “Onde 
será o lugar onde nascerão a imagem e semelhança os filhos de Deus: na 
ressurreição, os que partiram; e na transformação, os que estão vivos?”
 Neste tempo temos a resposta a essa pergunta: Em Porto Rico, no Caribe 
e toda a América Latina.
 Assim que vamos deixar aí quietinho; não vá ser que aconteça mais 
adiante algo que aconteceu no passado, e todos se perguntavam: “Como pode 
ser isto?”.
 Assim esperamos que o Espírito de Deus, que está fazendo esta Obra em 
Porto Rico, no Caribe e América Latina completa, continue fazendo-a. E as 
maravilhas de Deus, que estão sendo faladas, e as que se falarão mais adiante, 
e as que serão faladas quando já estivermos transformados, sejam ouvidas e 
entendidas, por todos os das demais nações sejam entendidas; e assim eles 
possam dizer: “Ouvimos falar as maravilhas de Deus e as estamos entendendo. 
As estamos entendendo em nossa própria língua, em nosso próprio idioma, 
em nossa própria nação”.
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