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ESTUDO BÍBLICO #121 – DOMINGO, 1 DE AGOSTO DE 2021
TEMA: A VINDA DO REINO: O TEMPO E O TERRITÓRIO

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 1 de março de 1998

(Terceira atividade)
Santa Cruz da Serra, Santa Cruz, Bolívia

Escritura base:  São Mateus 16:27-28  /  São Mateus 17:1-9

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 136
Perguntas e respostas Núm. 1
Jeffersonville, Ind., 23-8-64
Rev. William M. Branham
 1208 - “[Pergunta 253]: ‘A Noiva antes que Jesus venha, ela 
terá todo poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar 
mortos, e assim sucessivamente como na chuva tardia–ou é esta 
chuva tardia para os 144.000 judeus? Terão todos os ministros, ou 
só estamos esperando a vinda?’. / [Resposta] Agora, chuva tardia, 
144.000 judeus, não; isso é quando Elias e Moisés… Ali é onde os 
milagres têm lugar. As coisas que as pessoas estiveram buscando, 
os pentecostais, por milagres, ali é onde isso terá lugar, sob eles. 
Vejam, esses são Elias e Moisés. Eles ferem a terra com maldições 
quantas vezes queiram; eles fecham os céus para que não chova nos 
dias da sua profecia. E Deus parará e guerreará por eles como o fez, 
e Ele os tirará com mão poderosa assim exatamente como Ele fez 
no Egito, veem? Fora destes ‘ismos’, do mundo. E Ele fará isso, 
mas isso não é… Nós só esperamos a vinda do Senhor. Só esperem; 
mantenham suas lâmpadas preparados, todas cheias completamente 
de azeite. Orem a cada hora, não a cada dia, a cada hora. Mantenham-
se preparados; estejam preparados, sejam doces, e vigiando”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 22
Irá a Igreja pela grande tribulação?
Chicago, Ill., 9-1-58 
Rev. William M. Branham
	 183	-	“O	filho	do	homem	agora	está	sendo	revelado	do	Céu.	‘Virá	
depois de um tempo, irmão Branham?’ É agora. E eu desejo não 
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fazer isto tão pessoal nesta reunião, espero que seu espírito dentro 
de você, que é dado por Deus, possa ler o que estou falando. O Filho 
do Homem já veio da Sua glória e está se revelando a Si mesmo 
pelos quantos anos passados à Sua Igreja em Sua misericórdia; 
ensinando Sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que Ele 
fez quando Ele esteve aqui na Terra, se revelando a Si mesmo como 
Ele fez a Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia 
se revelando a Si mesmo à Igreja; riram e o escarneceram. Na 
próxima vez que Ele se revelar a Si mesmo, será no juízo do mundo 
e as nações que se esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de 
graça… Seu Dia de Graça, melhor”.

LIVRO DOS SELOS
O Primeiro Selo - Pág. 128
Rev. William M. Branham
 119. Agora, neste caso, como nos diz a Bíblia, quando Jesus se 
revela aos 144.000, o pequeno Benjamim de hoje, as relíquias dos 
judeus; quando se revelar perguntarão: “Onde obteve essas feridas? 
Por que estão em suas mãos?”. Ele então responderá humildemente: 
“Recebi-as na casa dos meus amigos”.
 120. Então perceberão que assassinaram o Messias. Mas o que 
Ele dirá? O mesmo que disse José: “Fizestes para preservar vida. 
Não vos entristeçais por isso”. Porque os gentios não teriam podido 
entrar se os judeus não tivessem feito isso. Então Ele salvou a vida 
da	Igreja	pelo	que	eles	fizeram.	Por	isso	é	que	agora	não	o	podem	
entender; ainda não é a hora. Igualmente como nós não podíamos 
entender todas estas coisas até que chegasse a hora apropriada.
 121. Agora, os Sete Trovões de Apocalipse permitirão que Ele 
mostre à Noiva como se preparar para obter essa grande fé de 
translação.

LIVRO DAS IDADES
A Era de Pérgamo - Pág. 230
Rev. William M. Branham
 195. Também diz aqui que Ele vai dar ao vencedor uma pedrinha 
branca e na (não sobre) pedra um nome novo, o qual somente o 
dono conhece. Agora, a ideia de um nome novo é uma ideia bem 
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conhecida. Abrão foi mudado para Abraão, Sarai para Sara, Jacó 
para Israel, Simão para Pedro, e Saulo para Paulo. Estes nomes 
trouxeram uma mudança ou foram dados por causa de uma mudança. 
Foi somente depois que os nomes de Abram e Sarai foram mudados 
pelo Senhor, que chegaram a estar preparados para receberem o 
filho	 prometido.	No	 caso	 de	 Jacó,	 ele	 tinha	 que	 vencer,	 e	 depois	
foi chamado príncipe. No caso do Simão e de Saulo, sua mudança 
veio quando eles receberam o Senhor. E hoje em dia, cada um de 
nós, os verdadeiros crentes, tivemos uma mudança de nome. Somos 
cristãos. É um nome que é comum entre nós. Mas algum dia teremos 
outra mudança; certamente receberemos um nome novo. Muito 
bem, pode ser que esse nome seja nosso nome original e verdadeiro, 
escrito no Livro da Vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. 
Ele conhece nosso nome, mas nós não. Algum dia, segundo Sua boa 
vontade, nós também o conheceremos.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 472
Rev. William M. Branham
 165. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava 
pregando sobre: “Sejam humildes, Sejam humildes, recordem que 
Deus atua em coisas pequenas”, na verdade não percebia o que 
estava falando, mas agora o vejo bem. Será de uma maneira tão 
humilde. As pessoas pensariam que uma coisa tão tremenda seria 
revelada lá no Vaticano, melhor, vem como veio João Batista; vem 
como o nascimento do nosso Senhor, lá em um estábulo! GLÓRIA 
A DEUS! A hora está à mão! Aqui estamos! Oh irmão!

OS SEGREDOS DO SÉTIMO SELO
QUE SERÃO REVELADOS
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 7 de junho de 1998
(Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico
 E aí, para esse tempo, quando tivermos o novo corpo, o poder 
de Deus em toda sua plenitude estará manifestado. E todos sendo 
iguais a Jesus Cristo, adotados, com corpos eternos e espíritos 
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teofânicos eternos, não haverá nada que não possa ser realizado no 
Programa de Deus. E o que não pôde acontecer em dois mil anos 
estará acontecendo em um curto tempo, sob a manifestação plena de 
Deus, do Anjo do Pacto em e com Sua Igreja no Último Dia.
 Agora, há coisas que não foram reveladas ainda com relação as 
coisas que estarão acontecendo nesse tempo; mas para esse tempo 
estará sendo dando testemunho tanto às virgens fátuas e também ao 
mundo inteiro, e também o povo hebreu estará escutando a Voz de 
Deus. Para esse tempo em que já estaremos transformados, Cristo já 
terá saído do Trono de Intercessão no Céu; não haverá Sangue ali no 
Trono de Intercessão, portanto o juízo divino em seguida virá sobre 
a raça humana.
 Agora podemos ver que aí há coisas que ainda não estão 
reveladas, porque é preciso deixar que chegue esse momento; mas 
temos as profecias que falam das coisas que vão estar acontecendo 
nesse tempo, e têm que se materializar todas essas profecias. E se no 
tipo	e	figura,	no	Antigo	Testamento,	se	cumpriram,	então	têm	que	se	
cumprir no Último Dia, têm que se materializar.
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