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ESTUDO BÍBLICO #133
DOMINGO, 12 DE SETEMBRO DE 2021

TEMA: AS COISAS QUE FORAM,
AS QUE SÃO E AS QUE HÃO DE SER

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 1 de novembro de 1998

Córdoba, Argentina

Escritura base: Apocalipse 1:10-20

LIVRO DOS SELOS
O Primeiro Selo - Pág. 104
 37. Também encontramos, no estudo das Escrituras, que cada 
mensageiro sempre vem no final da era. Paulo veio no final da era, 
e encontramos que aconteceu o mesmo com Irineu, com Martim 
e com Lutero, o qual veio no final da era católica. Wesley veio no 
final da era luterana; Pentecostes veio com o batismo do Espírito 
Santo no final da era da santificação. No final da era pentecostal, 
segundo a Palavra de Deus, e que Deus me ajude nesta noite par 
mostrar, devemos receber um mensageiro que tomará todas as 
coisas que eles deixaram sem terminar e revelará todo segredo de 
Deus para preparar a Noiva para o Rapto. Depois vêm sete trovões 
misteriosos que nem estão escritos. Correto. E eu creio que por 
meio dos Sete Trovões será revelado nos últimos dias o que se 
necessita para preparar a Noiva para ter a fé do rapto; porque com 
o que temos agora não poderíamos subir. Há algo que tem que vir 
para nos preparar porque como estamos agora apenas podemos 
ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé 
para sermos transformados em um momento e sermos tirados 
desta Terra. E veremos mais adiante (Deus primeiro), onde está 
isto escrito.
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O ESPÍRITO SANTO, NOSSA FORÇA SUSTENTADORA
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 3 de dezembro de 2016
El Passo, Texas, Estados Unidos
 Cristo tinha enviado Seus doze apóstolos para pregarem, 
curar os doentes, expulsar demônios, fazer todas as coisas que 
Jesus também fazia (e depois enviou setenta mais); mas agora se 
encontram com um problema; que não funcionava o que faziam; 
tentavam que saísse expulsando, repreendendo-o, e não saía. 
Mostra que os discípulos não tinham a fé perfeita, como Jesus 
tinha.
 E algum dia a Igreja do Senhor Jesus Cristo chegará à fé 
perfeita, em uma era perfeita, para obter a Grande Vitória no Amor 
Divino; da qual fala o reverendo William Branham mostrando as 
Escrituras que falam dessa bênção tão grande que vem para a 
Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde chegará à fé perfeita e obterá 
a Grande Vitória no Amor Divino. E tudo isso vai ser realizado no 
cumprimento da Terceira Etapa, que corresponde ao cumprimento 
da Visão da Carpa.
 Por isso é que vão acontecer grandes coisas pela Palavra 
criadora que será falada, com fé perfeita, e aí é onde a Igreja do 
Senhor Jesus Cristo obterá a Grande Vitória no Amor Divino, e 
chegará à ressurreição dos mortos em Cristo, voltarão a estarem 
conosco; e quando os virmos, seremos transformados. Tão 
simples como isso.
 E as obras que diz a Escritura1: “As obras que eu faço, vós 
também as fareis”, será uma realidade nessa era perfeita, que é a 
Era da Pedra Angular; onde se obterá a Grande Vitória no Amor 
Divino a tal grau que se obterá a grande vitória sobre a morte 
física; porque seremos transformados, e os que morreram crentes 
em Cristo regressarão, ressuscitarão em corpos glorificados.
 Eles estão em seus corpos teofânicos, corpos angelicais, que é 
em espíritos, no mundo dos espíritos, na sexta dimensão, da qual 
Jesus, Jesus Cristo descerá; e depois de um juízo que fará com 
os líderes, depois virá à Terra, os ressuscitará em corpos eternos 
1  São João 13:15
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e glorificados; e quando os virmos, seremos transformados. Tão 
simples assim.

O ÚLTIMO DIA E SEUS MISTÉRIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 16 de junho de 2002
Cayey, Porto Rico
 E agora, vejam vocês, todas estas coisas para este tempo 
final são mistérios do Último Dia; mistérios do Último Dia para 
o mundo e o reino do mundo, o reino das trevas, que estará 
operando através da etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro, 
que é o reino ou império do anticristo, da besta, do homem de 
pecado, do 666.
 E para conhecer esse mistério do 666, diz que é para a mente 
que tem sabedoria. E o Arcanjo que vem para dar sabedoria é o 
Arcanjo Gabriel, ao profeta Daniel, e mostra todas estas coisas a 
Daniel.
 Na revelação que deu ao profeta Daniel está tudo o que 
estaria acontecendo no reino dos gentios, e também as coisas que 
estariam acontecendo no reino do povo hebreu.
 E agora, encontramos que para o Último Dia, os mistérios 
que estarão sendo cumpridos no meio dos gentios, todos já estão 
profetizados, pois estão contidos no Livro da Verdade; e o Arcanjo 
Gabriel é quem tem acesso a esse Livro, e é o enviado para dar 
revelação (ao profeta Daniel) do conteúdo desse Livro, das coisas 
que hão de acontecer.

OS MISTÉRIOS DO REINO DE DEUS
(Reunião de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Quarta-feira, 20 de agosto de 2003
Torreón, México
 E depois no capítulo 22, verso 16, diz:
 “Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas 
nas Igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente 
estrela da manhã”.
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 É por meio deste Anjo que veio a revelação a João de todas 
as coisas que iam acontecer. Já no tempo de João o encontramos 
ministrando. Assim como o Anjo do Senhor, o Anjo do Pacto, o 
encontramos no Antigo Testamento ministrando, e depois se fez 
carne e habitou no meio do povo hebreu, e foi conhecido pelo 
nome do Jesus.
 E agora, Cristo tem em Sua Igreja esse Anjo ministrando. Vejam, 
no tempo de João está ministrando a revelação apocalíptica; este 
Anjo conhece todas essas coisas que em breve devem acontecer, 
e as dá a João em forma parabólica, com estes símbolos, que são 
símbolos que correspondem ao Antigo Testamento. 
 Por isso encontramos que estes símbolos do Apocalipse 
estão também no livro do profeta Ezequiel, e também no livro 
do profeta Daniel, e também no livro do profeta Isaías; e assim 
por diante, encontramos estes símbolos no Antigo Testamento; 
os encontramos no livro de Levítico e do Êxodo também, estes 
símbolos.
 Ou seja que todos estes símbolos apocalípticos no Antigo 
Testamento também já tinham sido usados, tanto em parábolas, 
em profecias, como também na construção de diferentes coisas 
do templo que Salomão construiu e do tabernáculo que o profeta 
Moisés construiu. 
 Agora, nós estamos vivendo no tempo em que estes mistérios 
do Reino de Deus, correspondentes a este tempo final, estarão 
sendo abertos para os escolhidos de Deus; e somente o Espírito 
de Cristo, o Espírito de Deus, é o que conhece as coisas de Deus. 
Portanto, por meio de Seu Espírito Santo, este Anjo na Igreja de 
Jesus Cristo, no Último Dia, estará manifestado em carne humana, 
nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. 
 A João as deu em símbolos, que vem ser algo parabólico 
e profético. A nós nos abrirá as Escrituras e nos revelará o 
significado de todas estas coisas que em breve devem acontecer.
 Já muitas foram reveladas pelo Espírito de Cristo através 
dos apóstolos São Pedro, e também pelo apóstolo São Paulo, e 
também pelo sétimo anjo mensageiro da sétima era da Igreja: o 
reverendo William Branham. Mas há coisas que ainda não foram 
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abertas, mas que temos a promessa que serão abertas e reveladas à 
Igreja, mais acima das sete eras da Igreja, mais acima da primeira 
era, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta e da 
sétima era; e isso de mais acima é a Era da Pedra Angular, onde 
estará o Espírito de Cristo manifestado; e por meio do Seu Anjo, 
Jesus Cristo estará nos revelando todas estas coisas que em breve 
devem acontecer.
 Agora, já sabemos que esse Anjo é o servo fiel e prudente; 
sabemos que esse Anjo que deu a João a revelação do Apocalipse, 
diz o reverendo William Branham que é um profeta; e diz que 
toda revelação tem que vir por meio de um profeta: não pode vir 
de outra forma. 
 Portanto, todos os que quiserem conhecer a Palavra revelada 
para o Último dia (além do que Deus já revelou pelos profetas, 
Jesus, os apóstolos e os sete anjos mensageiros), tudo o que 
corresponde para este tempo ser revelado, tem que vir por meio 
de um profeta. 
 Portanto, todas as coisas que devem acontecer e devemos 
conhecer, as estaremos conhecendo à medida que vão sendo abertas 
pelo mensageiro do Último Dia, que será um profeta mensageiro 
dispensacional e, consequentemente, será a primeira ocasião — e 
a única — que Cristo enviará um profeta dispensacional à Sua 
Igreja.
 Portanto, se foi grande quando Deus enviou os apóstolos, 
se foi grande quando Cristo enviou o primeiro anjo mensageiro 
(São Paulo), o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o 
sétimo, muito maior será para este tempo final, na Igreja, quando 
a Igreja veja o Anjo de Jesus Cristo, o mensageiro da Dispensação 
do Reino, da sétima dispensação, nos revelando todas estas coisas 
que em breve devem acontecer.
 Por meio desse ministério que estará operando nesse Anjo, 
estará chamando e juntando com Grande Voz de Trombeta todos 
os escolhidos de Deus.
 Esse é o Anjo que tem a Grande Voz de Trombeta, esse é o 
Anjo que será mensageiro à Igreja de Jesus Cristo no Último Dia 
na Era da Pedra Angular, e depois será o mensageiro ao povo 



- 6 -

hebreu também; porque é um profeta mensageiro dispensacional, 
prometido nas profecias e parábolas que foram faladas e que 
serão cumpridas neste tempo final. 
 Parte dessas parábolas já foram cumpridas, como a da 
semeadura, nascimento e crescimento do trigo; mas a colheita 
corresponde a este tempo final. E a Colheita…, para ser realizada 
a colheita do trigo, corresponde ao ministério dos Anjos do Filho 
do Homem; ministérios que estarão no Anjo do Senhor Jesus 
Cristo.
 Somente conhecer que esse mistério estará sendo cumprido 
pelo Espírito Santo no Anjo de Jesus Cristo, é ter uma revelação 
muito grande das coisas que estarão acontecendo neste tempo final. 
E, consequentemente, saberão que esse será o Anjo Mensageiro, 
e a Mensagem que ele trará, o que Cristo respaldará neste tempo 
final; porque já os outros anjos mensageiros chegaram ao seu 
final. 
 João Batista disse, falando de Cristo: “A ele convém crescer, e 
a mim minguar”. E o precursor da Segunda Vinda de Cristo disse: 
“Não haverá dois aqui ao mesmo tempo. E até se assim fosse: eu 
minguarei e ele crescerá”.

O CAMINHO AO LUGAR SANTÍSSIMO
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Terça-feira, 21 de março do 2000
Três Arroios, Argentina
 Agora, há algo muito importante aí, que estará acontecendo: 
Quando Cristo terminar Sua Obra de Intercessão no Céu já 
estará completo o Corpo Místico de Cristo, já estará construído 
plenamente o Templo espiritual de Cristo; já estará construído 
o Lugar Santíssimo, que é o último que é construído; e já é 
dedicado a Cristo, a Deus, esse Templo espiritual. E então Cristo 
se manifesta nele, no Lugar Santíssimo, sobre a Arca do Pacto, 
sobre o Propiciatório; e toda misericórdia, para quem seja, 
somente poderá sair desse Templo.
 Porque já do Templo que está no Céu, por quanto não há 



- 7 -

Sangue ali, e Cristo já não estará ali, já não sairá misericórdia de 
lá. Mas por quanto o Templo espiritual de Cristo estará fundido 
com o Templo celestial: tudo o que se realizar nesse Templo 
terreno, ou seja a Igreja de Jesus Cristo, mesmo que seja um 
Templo celestial, Deus o aceitará.
 Daí é que Cristo estará ministrando depois que Ele termina 
Seu trabalho no Trono do Pai; e então vem para reclamar Seu 
próprio Trono. E Ele reclamará o Trono de Davi, para sentar-se 
como Rei.
 E agora, Ele estará manifestado na Terra no instrumento que 
corresponda o ministério do Lugar Santíssimo do Templo espiritual 
de Cristo; portanto, tem que ser um mensageiro dispensacional. E 
o único que há, prometido na Bíblia, Cristo diz que Ele o envia: 
“Eu, Jesus, enviei o meu Anjo para dar testemunho destas coisas 
nas Igrejas”.
 Através desse mensageiro será a manifestação de Cristo, o 
Anjo do Pacto, no Lugar Santíssimo do Seu Templo espiritual. 
Portanto, haverá um ministério que corresponde ao Sumo 
Sacerdócio para poder ministrar nesse lugar.
 Por isso é que para o ministério nesse lugar, para ministrar 
a Palavra, para trazer a revelação divina, somente virá a esse 
ministério; e somente esse ministério é o que poderá trazer a 
revelação divina para o povo.
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