
- 4 -

A VITÓRIA DEFINITIVA DO SÉTIMO SELO SOBRE SATANÁS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 19 de abril de 1998
(Segunda atividade)
Monterrey, México
 Agora, aqui podemos ver que a Porta vai ser fechada; a Porta, que é Cristo, 
a Porta da Misericórdia vai ser fechada, e já não haverá mais oportunidade 
para salvação; e Cristo já estará como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e 
Juiz de toda a Terra; e estará manifestado aí, nessa fase onde já não haverá 
salvação para nenhuma pessoa, aí já estará manifestado em toda Sua plenitude 
através do Seu Anjo Mensageiro. E já desse momento em diante aparecerão os 
grandes milagres e maravilhas que a Terceira Etapa (que é a etapa da Palavra 
criadora falando) produzirá; e por meio dessa Palavra falada, se efetuarão essas 
grandes maravilhas e milagres que estão prometidos para serem cumpridos no 
cumprimento da Visão da Carpa, onde estarão se produzindo grandes milagres 
e maravilhas.
 Aí estarão os ministérios do Moisés e Elias manifestados, e o ministério de 
Jesus; porque serão estes os ministérios que o Anjo do Pacto, o Anjo do Senhor, 
que é Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado através de carne humana em 
Seu Anjo Mensageiro, estará produzindo.
 Será Cristo quem estará manifestado realizando todas essas coisas 
por meio do Seu Anjo Mensageiro, o qual será adotado; e então não haverá 
limitações quanto às coisas que Jesus Cristo poderá realizar através do Seu 
Anjo Mensageiro.

A ORAÇÃO DE FÉ
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de dezembro de 2011
Cayey, Porto Rico
 No cumprimento da Visão da Carpa se chegará ao nível mais alto da fé, 
se chegará ao nível da fé de rapto que se menciona em muitos lugares pelo 
reverendo William Branham; fé de rapto, fé para sermos transformados e 
raptados; a esse nível se chegará quando estiver o cumprimento pleno da Visão 
da Carpa e estiver acontecendo tudo o que o reverendo William Branham viu 
na Visão da Carpa.
 E em certo momento se fechará a Porta da Graça e Misericórdia, e já não 
haverá mais oportunidade para as pessoas receberem misericórdia; porque 
Cristo já terá mudado de Cordeiro a Leão.
 Ainda está como Sumo Sacerdote e, consequentemente, está fazendo 
intercessão no Céu por todos os que o receberam e pelos que o receberão 
como seu Salvador; mas virá algum momento em que haverá uma mudança e, 
consequentemente, haverá uma mudança completa de dispensação também.
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ESTUDO BÍBLICO #128 - SEXTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2021
TEMA: A PORTA DA CASA DE DEUS

Dr. William Soto Santiago
Quinta-feira, 19 de fevereiro de 1998

(Segunda atividade)
Quito, Equador

Escritura base: São Lucas 13:22-30

LIVRO DOS SELOS
Perguntas e respostas - Pág. 426
Rev. William M. Branham
 30. Irmão Branham, saudações no Nome de Jesus Cristo. Por favor 
me explique quem é o homem que não teve o vestido de Bodas, segundo 
Mateus 22:11. Eu sei que sem o vestido de bodas não poderia entrar no 
Céu. Isto deve ser um hóspede e não um da Noiva.
 234. Sim, correto. Sim, ele entrou às escondidas. Poderíamos ter um sermão 
completo unicamente sobre isto, mas apenas tenho dez minutos para terminar 
aqui, e orar pelos doentes também.
 235. Agora, isto aconteceu: Se você conhecer algo dos costumes orientais, 
quando um noivo distribui convites para suas bodas, ele somente distribui certo 
número. E segundo cada convite que enviou, ele instruía um servo para que 
em pé na porta da casa, vestisse cada convidado com uma vestimenta especial. 
Agora, fossem pobres ou ricos, todos tinham que se vestir com essa vestimenta 
das bodas. Quando passavam pela porta, colocavam essa vestimenta especial, e 
com ela se cobriam exteriormente. E aquele convidado, quer fosse milionário, 
escravo, agricultor ou o que for, ele agora estava dentro com essa vestimenta 
posta. A vestimenta lhe era dada na porta.
 236. Agora vejamos o que Ele diz em São João 10:9: “Eu sou a porta, 
quem por mim entrar…”. Ele ali está à porta, aqui está para pôr a vestimenta, o 
Espírito Santo colocando a vestimenta de justiça na entrada.
 237. Agora, este homem da parábola, tinha entrado por alguma organização, 
por uma janela, ou por uma buraco [passagem]. E uma vez dentro, sentou-se à 
mesa. Depois, quando a Noiva entra e vê todos os hóspedes, quais eram antes 
pássaros estranhos, mas agora, este homem em particular é o pássaro estranho. 
Diz: “O que estais fazendo aqui sem o Batismo do Espírito Santo? Como 
entraste?” O que aconteceu foi que entrou por algum lugar que não era a porta, 
e veio sem o convite apropriado; ele veio por algum sistema educacional ou 
algo assim. Então o Noivo diz a seus servos: “Atai as mãos e os pés e expulsai-o 
daqui às trevas de fora, onde será o choro e o ranger de dentes”. Ele entrou na 
tribulação porque não tinha entrado pela porta.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 114
Almas encarceradas hoje
Jeffersonville, Ind., 10-11-63 
Rev. William M. Branham
 1002 - “A mulher que vive nesta condição mundana, enquanto vive já está 
morta. E se ela rejeitar a misericórdia, pode cruzar a linha de separação; e então 
já não haverá lugar para ela. Então, onde estará com seus olhos pintados e seu 
cabelo cortado? É que ela cruzou a linha e não há maneira de voltar. E tem que 
haver um ministério que lhe pregue. Mas recordem, para esse tempo já tudo terá 
cessado. É uma coisa horrenda! Haverá um ministério que mostrará grandes 
maravilhas, Joel assim disse. Mas não haverá tempo para a redenção. Tudo 
então é terminado, porque o Cordeiro já teria tomado seu Livro e a redenção 
terá cessado. Jesus pregou e foi rejeitado; depois prosseguiu para aqueles que 
estavam encarcerados e não podiam se arrepender; já não havia tempo para a 
salvação. Esse mesmo ministério terá que se repetir! Que tal se isso pudesse ser 
a Terceira Etapa, aos que estão perdidos eternamente? Que tal se assim fosse? 
Tomara que não seja. Mas e se for? Pense bem por um momento! Que tal se 
assim é? Deus não o permita; eu tenho filhos… Mas sim, parece estar muito 
perto”.

LIVRO DE CITAÇÕES Pág. 114
Almas encarceradas hoje
Jeffersonville, Ind., 10-11-63 
Rev. William M. Branham
 1006 - “A primeira foi a cura dos doentes; a segunda foi a profecia que saiu e 
o conhecimento dos segredos, dos pensamentos, a própria Palavra manifestada; 
o qual é tremendo. Mas recordem, o sétimo é o final. Poderia este ser a última 
etapa? Este seria o final. Poderia ser? Pense! Pense onde está. O sete sempre é 
o final. São três etapas. O ministério de Jesus foi em três etapas. Primeiro foi a 
cura dos doentes; a segunda foi a condenação das organizações e o profetizar 
do que tinham feito, o que era e o que estava por vir. Assim fez, não é verdade? 
Mas Sua terceira etapa foi quando pregou aos perdidos que não podiam ser 
salvos jamais. Depois vemos Sodoma e Gomorra; Jesus mencionou ambos os 
exemplos quando disse: ‘antes da vinda do Filho do Homem será como nos dias 
do Noé; será como nos dias de Sodoma’. Ele se referiu a Noé! Teve três etapas. 
A terceira foi aos perdidos depois que a porta foi fechada”. 

LIVRO DOS SELOS
O Sexto Selo - Pág. 369
Rev. William M. Branham
 194. Agora notemos nos últimos dois versículos de Apocalipse 6, ou seja 
o que acontecerá com os que fizeram zombaria e riram da pregação da Palavra 
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vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de 
milagres, escurecerão o sol, e todas essas coisas através desse tempo. Depois 
aqueles clamarão às pedras e aos Montes, que os escondam da mesma Palavra da 
qual antes zombaram, porque agora podiam ver que vinha. Diziam: “Escondei-
nos da ira do Cordeiro”. Ele é a Palavra. Eles tinham zombado da Palavra e 
agora ali estava a Palavra encarnada. Eles tinham zombado grandemente 
desses profetas, mas agora tinha vindo a Palavra encarnada. POR QUE NÃO 
SE ARREPENDERAM? Não puderam; já era muito tarde. E eles conheciam 
muito bem o castigo que os esperava; tinham ouvido tudo isso. Eles tinham 
estado em cultos como este, e tinham escutado todas essas coisas. Eles sabiam 
que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas haviam predito. 
Mas tinham rejeitado; desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. 
E quando a pessoa despreza a misericórdia, o único que resta é o juízo. Pense 
nisso!
 195. Então ali se encontravam. Não tinham nem onde se esconderem. E a 
Bíblia diz: “E diziam aos Montes e às rochas: Caiam sobre nós, e nos escondam 
da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro”. Eles 
tentaram se arrependerem, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os Seus. 
Eles clamaram aos Montes e às pedras; oraram, mas as orações foram feitas 
muito tarde.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 2A
Pergs. e Resps. #1, Págs. 97-98 
Jeffersonville, Ind., 1-3-54
Rev. William M. Branham
 15 - “… ‘O mesmo Espírito Santo que caiu no Dia de Pentecostes está aqui 
para que vocês o recebam’. E o Evangelho voltará para os judeus justamente 
nesse tempo. Então ali haverá um avivamento entre aqueles judeus que levarão 
milhares e dezenas de milhares e… 144.000 ao Reino de Deus, serão selados 
pelo Anjo selador. Eu confio que Ele vem do leste. dali é de onde Ele vem a nós 
agora, com Seu selo em Sua mão. Oh, eu quero ser reunido ali. ‘Eu enviei uma 
perseguição aqui e outra perseguição lá, e eu persegui os judeus e os pressionei 
tanto como pude’. E eles estão regressando. Muitos judeus nos Estados Unidos 
(os quais não escaparão), já receberam o Espírito Santo. ‘Mas tenho os cento 
e quarenta e quatro mil ali, que vão receber o batismo do Espírito Santo’. E ali 
mesmo, depois que esse Anjo selador começar a selar esses 144.000, a porta da 
Igreja gentia é fechada, e os judeus levam o Espírito Santo aos judeus. E eles 
terão um avivamento que varrerá ao mundo inteiro! Aleluia! E o poder de Deus 
será manifestado entre os judeus”.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: single binding (saddle stitch)
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
     16
     Single
     1257
     350
    
     0
     Sufficient
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





