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ESTUDO BÍBLICO #124
SEXTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2021

TEMA: A OBRA DA COLHEITA NO FIM DO SÉCULO
Dr. William Soto Santiago

Sábado, 7 de fevereiro de 1998
Cayey, Porto Rico

Escritura base: São Mateus 13:30  /  São Mateus 13:36-43

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 28
Imagem de Deus 
Jeffersonville, Ind., 25-5-59
Rev. William M. Branham 
 229 - “156 Tu prometeste que Tu terias um remanescente quando 
Tu voltes à Terra. Apesar do que vier ou vá, vai haver um povo que 
estará preparado. Nós sabemos que há um dízimo que o homem 
dá a Deus. E HÁ UM DÍZIMO ENTRE AS PESSOAS. Talvez, 
poderíamos dizer, uma DÉCIMA PARTE, DE TODA A COLHEITA 
DO MUNDO Através DAS ERAS, SERÃO ESSES ESCOLHIDOS 
QUE SERÃO CHAMADOS”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 63
A Palavra falada é a Semente original
Jeffersonville, Ind., 18-3-62
Rev. William M. Branham 
 554 - “Cada geração tem seu avivamento. Deus levanta para 
Si mesmo um homem, fundamenta-o com Sua Palavra e o inicia 
para a Mensagem para essa era. E depois que esse homem é tirado 
fora de cena, alguém mais a toma e a hibridiza. E tudo volta atrás 
a um perfeito, tudo, pode… / Está se repetindo, diretamente para 
trás, Adão e Eva, outra vez, a primeira colheita no Jardim do Éden. 
A metade deles perdidos; virgem prudente, virgem adormecida. A 
metade delas, uma guardou a Palavra, a outra a hibridizou”.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 141
Semente de discrepância 
Phoenix, Ariz., 18-1-65
Rev. William M. Branham 
 1260 - “Notem, no versículo 41 [Mateus 13] os dois também 
muito semelhantes, tão semelhantes nos últimos dias até que Ele não 
fez… Ele não podia depender de alguma certa igreja para separá-los; 
digamos, a metodista ou a batista ou os pentecostais, para separá-
los. Ele disse: ‘Ele enviará Seus anjos para separá-los’. Um anjo 
vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. E 
ninguém pode fazer isso a não ser o Anjo do Senhor. Ele é o Único 
que vai dizer qual é certo e qual é errado. Deus disse que Ele enviará 
Seus anjos no último tempo. Não anjos abaixo por aqui, mas anjos 
no último tempo, e os juntaria. Sabemos que este é o tempo vindouro 
da colheita agora. Agora, um anjo é em realidade interpretado um 
‘mensageiro’. E vemos que há sete anjos das sete Igrejas, e agora… 
Não, através das eras da igreja”.

O AMOR DIVINO MANIFESTADO 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 11 de outubro de 1992 
Santa Cruz da Serra, Bolívia
 Agora, estávamos falando1: “Quem olha o vento, não semeará; e 
quem olha as nuvens não colherá”.
 —“Escute, mas este é um tempo de chuva. Não posso ir lá para 
as atividades que vão ter porque (sabe?), se alguém molha, lhe dá 
catarro” [NT: a pessoa pode se molhar e ficar resfriado]. No entanto, 
vai à praia ou ao rio, ou entra em uma ducha, e aí não diz que fica 
resfriado. Sempre olhando para buscar uma forma de não fazer 
nada. Mas no entanto o que faz é prejudicar a si mesma. Não se está 
ajudando em nada, a não ser, está se prejudicando a ela mesma.
 Olhe, durante o ano, quase todo mundo tem sua gripe…
 Agora, vamos ver duas pessoas: uma gripou, porque se resfriou 
em algum momento, algum dia se resfriou…, um descuido e já 
gripou, e sofreu muitíssimo por essa gripe. Vem outro, e por estar 
fazendo algo na Obra de Deus: ou não tomou alguma precaução, ou 
1  Eclesiastes 11:4
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a presença de Deus na Coluna de Fogo, na Nuvem, lá ao tabernáculo 
que Moisés fez, e passou ao lugar santíssimo, e se colocou sobre o 
propiciatório no meio dos dois querubins de ouro; assim mesmo fez 
no templo que Salomão construiu quando foi dedicado a Deus: Deus 
desceu na nuvem e entrou no templo, e foi até o lugar santíssimo, 
sobre o propiciatório, no meio dos dois querubins de ouro.
 E neste tempo final são as Duas Oliveiras. E no meio das 
Duas Oliveiras, desses ministérios… Assim como no Monte da 
Transfiguração, em São Mateus, capítulo 17, versículos 1 ao 13, 
estava Cristo, e Moisés a um lado e Elias ao outro lado, onde Deus 
mostrou por meio de Cristo o que será a Vinda de Cristo à Sua Igreja.
 Ou seja que vem com Seus Anjos, diz São Mateus, capítulo 24, 
versículos 30 ao 31. Vem para realizar a Colheita: o recolhimento 
dos escolhidos da Sua Igreja e dos escolhidos do povo hebreu.
 É o tempo onde os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, 
estarão manifestados no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo 
em toda sua plenitude, para fechar a Dispensação da Graça com 
a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que 
vivemos, para podermos ir à Ceia das Bodas do Cordeiro, e se abrir 
completamente a Dispensação do Reino para tratar com os judeus. 
Tão simples assim.
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aí Deus estremecerá este mundo como nunca antes o estremeceu; aí 
se cumprirá plenamente a Visão da Carpa. Veem?
 Agora, vimos o simples que é tudo. Tudo é simples.
 Ouvi dizer que há pessoas que dizem: “Quando eu vir a Visão 
da Carpa cumprida, eu vou crer”. Está se colocando como parte das 
fátuas; porque a Terceira Etapa, vejam, é para a Noiva, é para as 
fátuas e é para o mundo.
 Mas quando isso ocorrer, vejam vocês, já estará completo o 
Corpo Místico de Jesus Cristo nosso Salvador. Será, para a Noiva, 
uma grande manifestação no meio da Igreja-Noiva do Senhor Jesus 
Cristo, será o Espírito Santo manifestado no meio da Sua Igreja em 
toda Sua plenitude.
 O mundo verá o poder de Deus manifestado sem limitações; mas 
já será muito tarde para o mundo, como foi tarde para os espíritos 
daqueles que foram desobedientes no tempo de Noé, quando Jesus 
foi ao inferno e lhes pregou.
 E para as fátuas será muito tarde para receberem a fé para serem 
transformadas e raptadas, porque já se fechou a Porta, e terão que 
passar pela grande tribulação; porque se encontrarão sem azeite em 
suas lâmpadas, se encontrarão sem o batismo do Espírito Santo. 
Mesmo que podiam ter tido manifestações do Espírito Santo: 
como línguas, profecias, milagres e sinais, mas não tinham o 
batismo do Espírito Santo: não tinham obtido o novo nascimento 
e, consequentemente, não tinham o corpo angelical teofânico para 
depois receberem o corpo físico e glorificado e irem com Cristo à 
Ceia das Bodas do Cordeiro.

O RESUMO DAS DISPENSAÇÕES NO PROGRAMA DIVINO 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 26 de abril de 2015
Quito, Equador
 Portanto, Cristo através da Sua Igreja vai realizar o cumprimento 
dessa Visão da Grande Carpa Catedral; e isso é o último, fisicamente, 
como lugar.
 Assim como foi o aposento alto um lugar literal, também há 
uma promessa de uma Visão que foi mostrada ao reverendo William 
Branham de uma Grande Carpa Catedral; onde, assim como entrou 
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não houve forma de evitar, e pegou uma gripe; uma gripe grande ou 
pequena (a que for). Qual é mais bem-aventurado dos dois ao ter 
essa gripe?
 Vê você? Quem pegou porque estava trabalhando, diante de 
Deus tem uma bênção. Não poupou sua própria saúde para fazer a 
Obra de Deus! Como Jesus Cristo: Ofereceu Sua vida, não poupou, 
para dá-la por nós, para benefício de nós!
 É bom um se cuidar, cuidar da saúde; mas há momentos onde 
primeiro está a Obra. E quando a Obra está primeiro, então já 
depende da decisão que a pessoa tomar.
 Paulo dizia: “Eu estou disposto a morrer; não somente que me 
apedrejem, mas morrer pelo Senhor”2. Não regulava sua vida pela 
Obra de Deus, estava disposto a tudo para fazer a Obra de Deus.

ISRAEL E O FILHO DE DAVI 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 4 de setembro de 1994 
Cali, Colômbia 
 Vejam vocês, é necessário a revelação divina do Programa de 
Deus, para a pessoa poder se aproximar de Deus e adorar a Deus. 
Não é como a pessoa quiser fazer, mas como Deus estabeleceu; e 
fora dessa forma, Deus não aceita outra coisa. Não podemos tratar 
de que Deus se ajuste a nós, mas nós nos ajustarmos ao Programa 
de Deus; não há outra forma. Se não o fizermos, quem se prejudica? 
Pois nós mesmos.
 (…)  Assim vejam vocês, Deus não se esquece do Seu povo; e 
Deus, mesmo que algumas vezes podemos olhar e ver e dizer como 
que Deus não está com esse povo, como que não os ajuda, é que há 
tempo para cada coisa: há tempo para rir, há tempo para chorar; há 
tempo para semear, há tempo para colher; há tempo para receber a 
misericórdia divina, mas há tempo também para cair o juízo divino 
sobre todas as nações: esse é o dia de vingança do nosso Deus, esse 
é o dia ardente como um forno que nos fala o profeta Malaquias.

2  Atos 21:13
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A TROMBETA FINAL
Dr. William Soto Santiago
Quarta-feira, 10 de agosto de 1983
Veracruz, México
 É necessário que todos estejamos atentos neste tempo final, 
porque a Trombeta Final soará. Será o mesmo Senhor descendo 
do Céu; também será o ministério dos Anjos do Senhor para reunir 
todos os escolhidos: será o ministério de Moisés e Elias.
 E quando vemos que estará o ministério do Senhor, e o ministério 
de Moisés e Elias aqui na Terra, para o som da Trombeta Final, 
nos perguntamos: E como acontecerá tudo isto? Pois sabemos que o 
Senhor soará a Trombeta Final, e também o Senhor disse que Seus 
Anjos seriam enviados. E Seus Anjos são Moisés e Elias. Seriam 
enviados para quê? Para soar a Grande Voz de Trombeta e reunir 
todos os escolhidos.
 Nos perguntamos: Como acontecerá tudo isto para que esta 
Grande Trombeta soe? Acontecerá da maneira mais simples e 
singela que você imaginou.
 (…) Portanto, estejamos atentos, não seja que nos aconteça 
como aconteceu com as pessoas no tempo de João Batista: que não 
souberam que era o precursor da Primeira Vinda do Senhor; e como 
aconteceu com as pessoas do tempo do Senhor Jesus Cristo: que não 
souberam que Aquele era o Messias que eles estavam esperando (e 
ainda nem sabem).
 Mas neste tempo final, com a Trombeta Final, quando for soada 
para eles, quando essa Trombeta Final, essa Mensagem Final for 
ouvida por eles, eles saberão tudo o que aconteceu dois mil anos 
atrás; pois eles neste tempo final têm que ver o ministério de Moisés, 
o ministério de Elias e o ministério do Senhor Jesus Cristo nesta 
Terra, manifestados no último dos profetas que estará nesta Terra 
dando a Mensagem Final, soando a Trombeta Final, para bênção 
de todos os filhos do Senhor, para bênção do trigo do Senhor, que 
são os filhos do Reino, os filhos de Deus, para quê? Para realizar a 
Grande Colheita, o recolhimento de todos os filhos de Deus.
 (…) Não temos que estar buscando para ver quem fala mais 
bonito, não temos que estar buscando que pregador nos agrada 
mais, não temos que estar buscando que pregador fala mais alto 
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ou mais bonito, ou tem uma voz melhor; o que temos que estar 
buscando neste tempo final é quem tem a Trombeta Final, quem tem 
a Mensagem Final; porque isso é o que Deus prometeu para poder 
nos transformar, e poder nos levar no rapto; e poder também trazer 
a ressurreição aos que dormiram em Cristo Jesus.
 Não haverá coisa mais importante nem mensagem mais 
importante que a Mensagem Final de Deus, que a Mensagem que 
nos trará o último dos profetas que Deus enviará a esta Terra.
 Essa Mensagem, essa Trombeta e esse mensageiro final é ao qual 
temos que estar buscando. E quando o virmos e o ouçamos, podemos 
dizer: “chegamos ao final do tempo, recebemos a Mensagem Final, 
estivemos ouvindo a Trombeta Final; e estamos vendo o profeta 
final e último de todos os profetas de Deus, que Ele enviaria a esta 
Terra”.
 E com isso Deus conclui Seu trabalho, Seu trabalho; e todos 
então chegaremos à perfeição, com corpos novos, glorificados; e os 
mortos em Cristo se levantarão felizes e contentes porque terá soado 
a Mensagem Final, a Trombeta Final.

A ÚNICA VOZ DE DEUS
(Reunião de Ministros) 
Dr. William Soto Santiago
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2002
Cali, Colômbia
 E agora, quando tiver se completado o Corpo Místico de Cristo, 
Cristo se levantará do Trono do Pai e tomará o Título de Propriedade, 
fará a Obra de Reclamação, e ressuscitará os mortos crentes n’Ele e 
nos transformará; e isso quando tiver se completado o Corpo Místico 
de Cristo. E então se fechará a Porta da Misericórdia quando tiver 
feito intercessão até pelo último dos escolhidos de Deus.
 Aí se fecha a Porta; Cristo ressuscita os mortos crentes n’Ele 
e nos transformará; e haverá uma manifestação plena do Espírito 
Santo, do poder de Deus; e será por um curto tempo: de 30 a 40 
dias diz o reverendo William Branham que será esse tempo em que 
estarão os mortos que ressuscitarão em corpos eternos e nós que 
seremos transformados.
 Já com o novo corpo tudo será em um tempo de 30 a 40 dias; mas 
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