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ESTUDO BÍBLICO #126
SEXTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2021

TEMA: O MISTÉRIO DA EVANGELIZAÇÃO
DO DIA ÚLTIMO

Dr. William Soto Santiago
Segunda-feira, 9 de fevereiro de 1998

Cayey, Porto Rico

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 72
Tomando lados com o Jesus
Jeffersonville, Ind., 1-6-62
Rev. William M. Branham
	 618	-	“Isso	está	em	fitas;	irá	por	todo	mundo	nas	fitas	onde	
as	 pessoas	 em	 suas	 casas…	Essas	fitas	 cairão	 justamente	nas	
mãos	dos	predestinados	de	Deus.	Ele	pode	dirigir	a	Palavra;	Ele	
dirigirá	todas	as	coisas	exatamente	em	seu	curso.	Por	essa	razão	
Ele	me	enviou	de	novo	para	fazer	isto.	‘Armazene	o	alimento	
aqui’.	Ele	me	proibiu	ir	a	ultramar	[em	outro	continente]”.	

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 9B
É a saída do Sol
Jeffersonville, Ind., 18-4-65
Rev. William M. Branham
	 85	 -	 “Não	me	 importa	o	que	o	pastor	diga;	 é	o	que	diz	 a	
Palavra.	 Se	 você	 quer	 ser	 um	 frango,	 continue	 com	ele.	Mas	
se	 o	 pastor	 fala	 diferente	 desta	 Palavra,	 então	 ele	 não	 provê	
alimento	 de	 águias;	 ele	 provê	 alimento	 de	 galinhas	 (veem?),	
não	 é	 alimento	 de	 águias.	Veem?	As	 águias	 comem	alimento	
de	águias.	Veem?	Elas	são	 limpas…	A	Dinâmica	 faz	 impacto	
nessa…	Mas	se	fizer	impacto	em	um	frango,	não	fará	nenhum	
bem.	Mas	quando	impacta	uma	águia,	esta	sai	fora”.
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LUTANDO PELO ALIMENTO ESPIRITUAL
Dr. William Soto Santiago
Quarta-feira, 13 de setembro do 2000
Imbert, Porto Prata, República Dominicana
	 Vimos	que	sempre	há	uma	luta.	Houve	luta	no	tempo,	por	
exemplo	dos	apóstolos,	no	tempo	de	São	Paulo;	também,	vejam	
como	perseguiam	os	apóstolos	e	depois	como	perseguiam	São	
Paulo,	 e	 como	 perseguiam	 os	 cristãos	 naqueles	 tempos;	mas	
eles	lutaram	pelo	alimento	espiritual	para	a	alma	deles.
	 E	 agora,	 não	 podemos	 olhar	 somente	 a	 história	 e	 cruzar	
nossos	braços,	e	dizer:	“Isso	aconteceu	com	eles”.	Temos	que	
ver	que	agora	chegou	para	nós	o	tempo	para	lutar	pelo	alimento	
espiritual	 para	 nossa	 alma,	mesmo	 que	 sejamos	 perseguidos.	
Mesmo	 que	 tenhamos	 lutas:	 necessitamos	 esse	 alimento	
espiritual	para	nossa	alma.
	 Sem	esse	alimento	espiritual	nossa	alma	se	debilita,	adoece	
e	morre	espiritualmente.	Mas	todos	queremos	a	vida	eterna	para	
nossa	alma,	para	todo	nosso	ser;	e	Cristo	a	prometeu	para	todos	
aqueles	que	lutam	pelo	alimento	espiritual.
	 Portanto,	 mantenha-se	 cada	 um	 lutando	 pelo	 alimento	
espiritual,	e	comendo	esse	alimento	espiritual	todos	os	dias	da	
sua	vida;	e	assim	se	cumprirá	o	Salmo	23	na	pessoa,	que	nos	
diz:
 “O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me	faz	em	verdes	pastos,	guia-me	mansamente	a	águas	
tranquilas”.
	 Quando	 um	 pastor	 está	 pastoreando	 suas	 ovelhas,	 o	 que	
está	fazendo?	Está	dando	o	alimento	físico	para	seus	corpos.	E	
quando	Cristo	nos	pastoreia:	nos	dá	o	alimento	espiritual	para	
nossa	alma.	Diz:
 “Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, 
por amor do seu nome.
 Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não 
temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu 
cajado me consolam.
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 Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus 
inimigos	(‘preparas	mesa	diante	de	mim	em	presença	de	meus	
angustiadores’,	ou	seja	mesa	espiritual	com	comida	espiritual	
para	 nossa	 alma), unges minha cabeça com óleo (isso	 é	 o	
batismo	do	Espírito	Santo,	porque	o	azeite	representa	o	Espírito	
Santo), o meu cálice transborda.
 Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão 
todos os dias de minha vida;…”
	 E	agora,	assim	como	a	taça	de	azeite	-	ou	a	lâmpada	de	azeite	
transbordava	 com	azeite	para	 iluminar:	 transbordamos	 com	o	
azeite	do	Espírito	Santo	para	que	Cristo	 ilumine	por	meio	de	
nós.
 “Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão 
todos os dias de minha vida;…”
	 O	 bem	 (a	 bênção	 de	Deus)	 e	 a	misericórdia	 de	Deus	 vão	
nos	 seguir,	 quanto?	 Todos	 os	 dias	 da	 nossa	 vida,	 por	 toda	 a	
eternidade.
 “… e habitarei na casa do Senhor por longos dias (por	toda	
a	eternidade)”.
	 A	Casa	 do	 Senhor:	 a	 Igreja	 do	 Senhor	 Jesus	 Cristo.	 Pois	
pertencemos	a	um	Templo	espiritual,	que	é	a	Igreja	do	Senhor	
Jesus	Cristo;	essa	é	a	Casa	do	Senhor,	o	Templo	de	Deus;	onde	
Ele	sempre	teve	um	servo	fiel	e	prudente	para	dar	o	alimento	
espiritual	a	tempo	a	todos	os	filhos	e	filhas	de	Deus.
	 E	 assim	 nós	 lutamos	 pelo	 alimento	 espiritual	 para	 nossa	
alma;	e	o	comemos,	e	somos	bem	alimentados,	e	nos	mantemos	
em	boa	saúde	espiritual.
	 Mantenha-se	lutando	pelo	alimento	espiritual!
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