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ESTUDO BÍBLICO #122
SEXTA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2021

TEMA: O DEUS DE ABRAÃO
Dr. William Soto Santiago

Sexta-feira, 6 de fevereiro de 1998
Cayey, Porto Rico

Escritura base: Êxodo 3:1-14

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 169
Coisas que hão de ser
Rialto, Calif., 5-12-65
Rev. William M. Branham
	 1513	-	“Um	profeta	é	um	refletor	de	Deus.	Ele	é	feito	para	que	
ele	não	possa	falar	suas	próprias	palavras,	tem	que	ser	as	Palavras	
de	Deus	as	que	ele	fala.	Ele	é	exatamente	como	um	refletor.	E	ele	é	
o	porta-voz	de	Deus”.	

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 124
Tirando o véu a Deus 
Jeffersonville, Ind., 14-6-64 
Rev. William M. Branham
	 1100	-	“Notem,	através	das	eras,	da	mesma	maneira,	por	meio	
dos	Seus	profetas,	Ele	mesmo	se	revelou.	Eles	não	eram	exatamente	
profetas;	 eles	 eram	 deuses.	 Ele	 assim	 o	 disse.	 Porque	 o	 que	 eles	
falaram	era	a	Palavra	de	Deus.	Eles	eram	a	carne	em	que	Deus	estava	
velado.	Eles	eram	deuses.	Jesus	disse,	Ele	mesmo	disse:	‘Como	me	
podem	condenar	quando	Eu	digo	que	Sou	o	Filho	de	Deus,	e	sua	
própria	lei	diz	que	a	quem	veio	a	Palavra	do	Senhor	eram	deuses?’	
Veem?	 Assim	 era	 Deus	 formado	 em	 um	 homem	 chamado	 um	
profeta.	Veem?	E	a	Palavra	do	Senhor	veio	a	este	homem,	assim	não	
era	o	profeta;	o	profeta	era	o	véu,	mas	a	Palavra	era	Deus.	A	palavra	
do	homem	não	atuará	dessa	maneira.	Veem	o	que	quero	dizer?	Não	
pode	 atuar	 dessa	maneira.	Mas	 potencialmente	 era	Deus.	Veem?,	
Ele	era	a	Palavra	de	Deus	na	forma	de	um	homem,	chamado	‘um	
homem’.	Notem,	ele	nunca	mudou	Sua	natureza,	só	Sua	forma”.
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A REVELAÇÃO DO SENHOR JESUS CRISTO
ESTÁ EM SEU ANJO 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 18 de outubro de 1992
(Segunda atividade)
São José dos Campos, São Paulo, Brasil 
	 Essa	Coluna	de	Fogo,	que	é	 Jesus	Cristo,	o	qual	guio	o	povo	
hebreu	pelo	deserto,	e	o	qual	apareceu	a	Saulo	de	Tarso,	é	quem	em	
Seu	Anjo	Mensageiro	está	se	revelando	no	fim	do	tempo.
	 É	o	Senhor	Jesus	Cristo	em	forma	de	Coluna	de	Fogo	revelado	
em	Seu	Anjo	Mensageiro,	guiando	Seu	povo	à	terra	prometida	do	
novo	corpo,	do	corpo	eterno	e	glorificado;	e	também	ao	novo	Reino:	
ao	Reino	glorioso	do	Senhor	Jesus	Cristo;	guiando	Seu	povo	a	esse	
glorioso	Reino	Milenial.
	 Para	 isso	desceu	 Jesus	Cristo	em	 forma	de	Coluna	de	Fogo	à	
América	Latina	 e	Caribe:	 para	 se	 revelar	 aos	 latino-americanos	 e	
caribenhos,	e	cumprir	cada	profecia,	cada	promessa	divina	da	Vinda	
do	Senhor	como	Leão	da	tribo	de	Judá,	como	Rei	dos	reis	e	Senhor	
dos	senhores.
	 Essa	é	a	Vinda	do	Filho	do	Homem	em	glória:	a	Vinda	do	Filho	
do	Homem	na	Coluna	de	Fogo	se	 revelando	através	do	Seu	Anjo	
Mensageiro;	porque	a	revelação	do	Senhor	Jesus	Cristo	está	em	Seu	
Anjo	Mensageiro,	no	Anjo	do	Senhor	Jesus	Cristo;	o	qual	vem	com	
esse	espírito	teofânico	de	profeta	revelando	Jesus	Cristo,	para	que	a	
bênção	de	Abraão	passe	através	de	Jesus	Cristo	a	todos	nós.
	 (…)	 É	 a	 revelação	 de	 Jesus	 Cristo	 em	 Seu	 Anjo;	 porque	 a	
revelação	de	Jesus	Cristo	está	em	Seu	Anjo,	através	do	qual	Jesus	
Cristo	está	revelado	no	fim	do	tempo.
	 Isto	 é	 o	 que	 também	 verá	 o	 povo	 hebreu;	 verá	 Jesus	 Cristo,	
a	Coluna	de	Fogo,	 o	EU	SOU	do	Antigo	Testamento,	 o	Deus	 de	
Abraão,	de	Isaque	e	de	Jacó,	que	apareceu	também	a	Moisés	naquela	
Coluna	de	Fogo;	o	povo	hebreu	verá	essa	Coluna	de	Fogo,	o	Deus	
de	Abraão,	de	Isaque	e	de	Jacó;	o	verá	em	Seu	Anjo	Mensageiro,	o	
verá	revelado	em	Seu	Anjo.	O	mesmo	que	nós	veríamos	no	fim	do	
tempo.
	 A	REVELAÇÃO	DE	JESUS	CRISTO	ESTÁ	EM	SEU	ANJO,	
de	acordo	com	a	revelação	apocalíptica.
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	 (…)	Assim	que	em	frente	com	nosso	olhar	posto	na	revelação	de	
Jesus	Cristo	em	Seu	Anjo;	porque	não	estamos	olhando	o	homem	a	
não	ser	ao	que	está	se	revelando	através	do	Seu	Anjo.
	 Alguns	 poderão	 ver	 um	 homem;	 outros	 verão	 Jesus	 Cristo	
através	desse	homem	se	revelando	(e	essa	é	a	forma	correta	para	ver	
a	revelação	de	Jesus	Cristo	no	fim	do	tempo).

UMA VEZ MAIS, SENHOR
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 2 de agosto de 2015
Cayey, Porto Rico
	 Ou	seja	que	aí,	no	cumprimento	das	promessas	de	Deus	para	este	
tempo,	a	Igreja	será	rejuvenescida,	como	Sara	foi	rejuvenescida	e	
como	Abraão	foi	rejuvenescido	para	eles	obterem	o	filho	prometido.	
E	para	a	Igreja	do	Senhor	Jesus	Cristo	ter	o	Filho	prometido,	tem	que	
ser	rejuvenescida,	primeiro	no	campo	espiritual	e	depois	no	campo	
físico:	 todos	 transformados,	 rejuvenescidos,	 em	 corpos	 eternos	 e	
glorificados.
	 Tudo	 isso	 está	 dentro	 do	 programa,	 do	 pedido	 da	 Igreja,	 que	
clama:	“Uma	vez	mais,	Senhor”.	E	nessa	manifestação,	assim	como	
Sansão	 voltou	 a	 ter	 as	 forças,	 a	 Igreja	 terá	 o	 mesmo	 poder	 que	
a	 Igreja	 do	 Senhor	 Jesus	Cristo	 teve	 no	Dia	 de	 Pentecostes;	 e	 lá	
receberam	uma	transformação	espiritual,	a	qual	estiveram	recebendo	
os	que	recebem	Cristo	como	seu	Salvador;	e	temos	a	promessa	de	
uma	transformação	física	também,	para	este	tempo	final	no	qual	nos	
correspondeu	 viver,	 o	 qual	 tem	muitos	 problemas:	 problemas	 de	
guerra	em	diferentes	nações,	problemas	econômicos,	problemas	de	
todo	tipo	que	há;	mas	a	Igreja	do	Senhor	Jesus	Cristo	está	com	sua	fé	
posta	em	Cristo,	de	acordo	com	o	que	Ele	prometeu	para	este	tempo	
final.
	 Todos	os	crentes	em	Cristo	estiveram	esperando	em	diferentes	
eras,	 desde	 o	 dia	 de	 Pentecostes	 para	 cá,	 estiveram	 esperando	 a	
Segunda	Vinda	de	Cristo.	Em	Espírito	veio	no	Dia	de	Pentecostes,	
mas	a	Segunda	Vinda	de	Cristo	ainda	não	foi	cumprida	à	Igreja,	mas	
será	cumprida	neste	tempo	final.
	 E	 isso	 é	 o	 que	 o	Sétimo	Selo	 contém:	 é	 a	 Segunda	Vinda	 de	
Cristo.	Mistério	que	será	revelado	à	Igreja	e	lhe	dará	a	fé	para	serem	
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transformados	e	levados	com	Cristo	à	Ceia	das	Bodas	do	Cordeiro.
	 Quais	receberam	Cristo	em	Espírito	Santo	no	Dia	de	Pentecostes?	
Os	crentes	em	Cristo,	os	quais	o	estavam	esperando	conforme	ao	
que	Cristo	disse:	“Não	saiam	de	Jerusalém	até	que	sejam	investidos	
do	Espírito	Santo,	de	poder	do	alto”.1
	 E	a	Igreja	no	tempo	final	não	sai	do	Aposento	Alto,	da	Era	da	
Pedra	Angular,	 até	 que	 seja	 investida	 de	 poder	 do	 alto,	 e	 sejam	
transformados	todos	os	que	irão	à	Ceia	das	Bodas	do	Cordeiro.
	 Portanto,	 assim	 como	 foi:	 da	 primeira	 era	 subiram	 à	 segunda	
era,	da	segunda	subiu	o	Espírito	Santo	à	terceira,	da	terceira	subiu	
à	quarta,	da	quarta	à	quinta,	da	quinta	à	sexta,	da	sexta	à	sétima,	e	
da	sétima	sobe	à	Era	de	Pedra	Angular;	porque	aí	é	onde	tem	que	
estar	no	Último	Dia	para	a	Grande	Vitória	no	Amor	Divino,	onde	
nos	dará	a	fé	para	sermos	transformados	e	levados	com	Ele	à	Ceia	
das	Bodas	do	Cordeiro.	É	aí	onde	sobe	no	Último	Dia,	e	é	aí	onde	se	
manifestará	em	toda	Sua	plenitude.
	 Será	 mostrado	 —	 nesses	 dias	 do	 cumprimento	 da	 Visão	 da	
Carpa	—	tudo	o	que	Ele	estará	fazendo;	o	qual	e	para	o	qual	nos	
dará,	 nos	 abrirá	 as	 Escrituras	 e	 nos	 abrirá	 o	 entendimento	 para	
compreendermos.
	 A	Igreja	do	Senhor	Jesus	Cristo	que	sobe	ao	Aposento	Alto	da	
Era	da	Pedra	Angular	é	a	que	receberá	esse	poder	para	obter	a	Grande	
Vitória	no	Amor	Divino,	contra	Dagom	e	a	idolatria	a	Dagom.	Aí	é	
onde	Cristo	obterá	a	Grande	Vitória	no	Amor	divino	para	Sua	Igreja.
	 Portanto,	oramos	sempre:	“Senhor…	Uma	vez	mais,	Senhor”.	
Uma	vez	mais:	a	repetição	de	Sansão	recuperando	as	forças,	vindo	o	
Espírito	a	Sansão;	porque	tinha	se	afastado	de	Sansão,	assim	como	
se	afasta	da	Igreja	em	cada	era	quando	a	Igreja	se	afasta	d’Ele;	então	
passa	a	outra	etapa,	a	outra	era,	em	algum	momento.
	 Assim	também	como	foi	no	Dia	de	Pentecostes	(que	subiram	ao	
aposento	alto	para	serem	investidos	do	poder	do	alto	por	meio	do	
Espírito	Santo):	subimos	ao	lugar	prometido	para	esperar	e	receber	
o	poder	do	alto,	sermos	investidos	dessa	dupla	porção	de	poder	do	
alto,	receber	a	fé	para	sermos	transformados	e	levados	com	Cristo	à	
Ceia	das	Bodas	do	Cordeiro.	Tão	simples	assim.
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