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ESTUDO BÍBLICO #127 - DOMINGO, 22 DE AGOSTO DE 2021
TEMA: A ORDEM E PROCESSO DE DEUS EM SUA OBRA

DESDE O COMEÇO ATÉ O FIM
Dr. William Soto Santiago

Domingo, 21 de abril de 1998
Cali, Vale do Cauca, Colômbia

Escritura base:
 Gênese 1:1-31, 2:1-10; Habacuque 3:1-2, Eclesiastes 3:14-15

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 129
Festa das Trombetas
Jeffersonville, Ind., 19-7-64
Rev. William M. Branham
 1148 – “245 Quando tiver terminado, na Era da Laodiceia, de acordo 
com Apocalipse 10, o mistério da Bíblia seria conhecido pela Noiva. 
É correto isso? Apocalipse 10. Agora escutem bem. A Noiva, chamada 
fora pela Palavra; Cristo mesmo chamando fora à Noiva, manifestando 
claramente Hebreus 13:8, que Ele ‘é o mesmo ontem, hoje e pelos 
séculos’, faz o mesmo, é o mesmo. ‘Quem em Mim crê, as obras que 
Eu faço, ele as fará também’. Veem? Lucas 22… Ou Lucas 17:30, e 
também Malaquias 4, Hebreus 4:12, todas estas Escrituras que foram 
prometidas, isto vai ser entre o Sexto e o Sétimo Selo, e entre a Sexta e 
a Sétima Trombeta.
 (…) 246 Recordem, todas as Trombetas soam no Sexto Selo. O Sexto 
Selo termina o mistério, sob o Sexto Selo, pouco antes que o Sétimo é 
aberto. 
 (…) 250 Notem aqui, em Levítico 26, a ordem das Escrituras. Depois 
do longo período de Pentecostes, o qual termina com o chamado fora 
da Noiva, a Noiva é chamada fora por um servo. O que segue, O 
Rejeitado, será revelado a Israel, a festa da Expiação”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 29
Fala a esta Montanha 
São José, Calif., 23-11-59
Rev. William M. Branham
 249 - “62 Eu creio que a Igreja do Deus vivente está se movendo 
agora em uma esfera que vai sacudir o mundo inteiro. / Oh! Vai acontecer 
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muito em breve. Eu estou esperando que aconteça nesta reunião. Eu 
estou desejando que aconteça agora, que essa unção impacte a Igreja 
inteira do Deus vivente, e Ela fique de pé como um grande Exército 
partindo. Os doentes serão curados por uma palavra; os cegos verão; os 
surdos ouvirão; os mortos se levantarão; e o poder de Deus sacudirá o 
mundo com a Igreja do Deus vivente. Estamos no processo disso agora. 
Eu creio que em breve deverá acontecer.
 (…) 65 E só recordem, assim como eu lhes disse do discernimento, 
tomando a mão, os segredos do coração, como essas coisas foram 
cumpridas cada vez; e assim aconteceu esta de igual maneira, do modo 
em que se disse que ia ser. E é exatamente com a Escritura. Assim foi 
provado a vocês sobre conhecer o segredo do coração, como é que 
Jesus olhou sobre a multidão e discerniu, pôde dizer às pessoas que 
tocou sua veste, e demais; como é que essa chuva, a chuva tardia, chuva 
temporã e tardia estariam juntas”.

O VINHO NOVO 
Dr. William Soto Santiago 
Segunda-feira, 7 de julho de 1997 
Bogotá, Colômbia
 Vejam, um precursor é para que? Para preparar o caminho ao que 
vem depois dele, para que as pessoas que são preparadas para esperarem 
e receberem o precursado, façam o que? Quando virem o precursado, 
sigam o precursado.
 E André e João o apóstolo, quando o viram, foram com Jesus e 
deixaram João; mas amavam João; mas foram com o precursado. 
Porque João disse: “Eu os batizo com água, mas quem vem depois de 
mim vai batizar com Espírito Santo e Fogo”.
 Agora, houve um processo e um Programa para poderem receber 
o batismo do Espírito Santo as pessoas que seguissem a quem? Que 
seguissem o precursado. Esses receberiam primeiro as primícias do 
Espírito, desde o dia de Pentecostes em diante, até o Último Dia; e 
depois receberiam, no Último Dia, a plenitude do Espírito Santo. 
Porque o precursado viria duas vezes: em Sua Primeira como Cordeiro, 
e em Sua Segunda como Leão da tribo de Judá.
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A MANIFESTAÇÃO DE CRISTO PARA
A MANIFESTAÇÃO DOS FILHOS DE DEUS
VI Encontro Juvenil Latino-americano e Caribenho
“Os jovens do futuro na Era do Amor Divino”
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 25 de fevereiro de 1996 
Conchalí, Santiago do Chile, Chile
 Se procurarmos a história das Obras que Deus realizou, 
encontraremos que Ele sempre teve uma ordem; e essa ordem é a Lei 
Divina que rege esse ou esses eventos que Ele realizou no passado; e 
o mesmo é para o Último Dia, para a manifestação de Cristo e para a 
manifestação dos filhos e filhas de Deus no Último Dia.
 Deus não se separa da Sua Lei, Deus não se separa da ordem que 
Ele estabeleceu para o que Ele prometeu. Nos encontramos no Último 
Dia, no sétimo milênio, no dia de e para a manifestação de Cristo, a 
manifestação do Filho do Homem com Seus Anjos, para a manifestação 
dos filhos e filhas de Deus em glória.

O FILHO PRIMOGÊNITO DE DEUS GLORIFICADO 
Dr. William Soto Santiago 
Sexta-feira, 20 de janeiro de 1995 
Torreón, Coahuila, México
 Agora, podemos ver que a ordem para a adoção de um primogênito 
de Deus requer que suba a um monte: ao topo do monte onde tem que 
se realizar a adoção desse filho ou desses filhos de Deus.
 Outra coisa: tem que ser um primogênito, porque a adoção é 
unicamente para os primogênitos. E outro: tem que ter realizado a Obra 
correspondente para esse tempo. E tem que estar o ministério de Moisés 
e de Elias presente; ou seja que tem que ser na era que corresponde ao 
ministério de Moisés e Elias.
 (…) A aparição do ministério de Moisés e Elias no fim do tempo, 
na Era da Pedra Angular e Dispensação do Reino, é o sinal para os 
escolhidos de Deus de que chegou a era para a adoção dos escolhidos 
de Deus.
 Esse é o sinal. Como foi o sinal no tempo de Jesus, no Monte da 
Transfiguração: A aparição de Moisés e Elias falando com Jesus foi o 
sinal para a adoção do nosso Senhor Jesus Cristo.
 E a aparição do ministério de Moisés e Elias no Anjo do Senhor 
Jesus Cristo falando à Igreja do Senhor Jesus Cristo, ministrando a 



- 4 -

Palavra, ministrando o Evangelho do Reino, a Mensagem Messiânica 
para a Dispensação do Reino, é o sinal para a adoção de todos os 
primogênitos de Deus.
 (…) Encontramos que o Senhor Jesus Cristo disse em uma ocasião: 
“Quando você orar, entra no teu aposento, e ora a teu Pai para que vê em 
segredo; e teu Pai que vê em segredo, te recompensará em público”1.
 Essa Escritura terá pleno cumprimento no ministério que Cristo 
estará operando, que o Anjo do Pacto, que a Coluna de Fogo estará 
operando por meio do Seu Anjo Mensageiro. E isso será a Terceira 
Etapa, com grandes manifestações de milagres e sinais; mas não como 
um espetáculo público como foi em eras passadas pelos pregadores, 
pelos evangelistas de cura divina e pelos mensageiros das sete eras da 
Igreja gentia.
 Não será um espetáculo público como vimos através do nosso 
irmão Branham, onde publicamente orava pelos doentes e se curavam, 
e assim por diante. Mas houve muitos imitadores que saíram imitando 
o que ele fazia. E para que não haja imitadores: não será um espetáculo 
público, mas que será completamente algo bem reservado; o qual Deus 
assim disse que deve ser feito, para que não surjam imitadores.
 Haverá grandes sinais e maravilhas.
 Agora, encontramos que em alguns lugares é dito que para a Igreja 
do Senhor Jesus Cristo não haverá milagres (ou grandes milagres) e 
sinais sendo manifestados, porque já foram manifestadas nas sete eras. 
Para as sete eras da Igreja gentia já não haverá mais sinais, porque 
já foram feitos; mas para a Era da Pedra Angular temos a promessa 
de grandes maravilhas e milagres e sinais que Deus realizará. Porque 
essa é a Era da Pedra Angular; essa não pertence às sete eras da Igreja 
gentia; essa é uma era para a adoção de todos os filhos de Deus, onde 
a Dispensação do Reino abre suas portas; ou seja, que não pertence à 
Dispensação da Graça.
 Por isso é que foi dito que os grandes sinais e maravilhas e milagres 
a nível internacional são para o ministério de Moisés e de Elias; por isso 
é que o cumprimento da Visão da Carpa, com esses grandes milagres e 
maravilhas, é para o ministério de Moisés e de Elias.
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1  São Mateus 6:ˆ


