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ESTUDO BÍBLICO #134
SEXTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2021

TEMA: A OBRA DE CRISTO NO ÚLTIMO DIA
Dr. William Soto Santiago

Sexta-feira, 14 de agosto de 1998
Cidade Vitória, Tamaulipas, México

Escritura base: Habacuque 3:1-2 / São Lucas 2:46-52

LIVRO DOS SELOS
Perguntas e respostas - Pág. 415
Rev. William M. Branham
 176. “Continuem em frente. Mas há um em vosso meio que vós não 
conheceis!” Ele conhecia bem a hora da sua Mensagem e sabia que 
lhe correspondia introduzir essa Pessoa. João sabia que Ele estava 
presente. “Há um no vosso meio a quem vós não podeis ver. Estão 
acontecendo coisas que vós não conheceis. Algo vai acontecer. Ele 
estará aqui e eu o conhecerei”. Então um dia ele disse: “Eis aqui! Ali 
está. Ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo! Meu 
tempo chegou ao seu fim. Eu o introduzi, e agora devo minguar e 
desaparecer de cena; Ele continuará a Obra daqui em diante. Dentro 
de pouco estaremos no Milênio. O tempo está à mão”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 125
A Obra Professora
Jeffersonville, Ind, 5-7-64 
Rev. William M. Branham
 1129 - “Finalmente, como Ele começou lá nos dias de Moisés 
e veio através dos profetas, a cada um, finalmente – construindo o 
corpo, aproximando-se mais todo o tempo… E o maior de todos 
eles, foi João. A Bíblia diz isso. Jesus disse: ‘Não nasceu homem de 
mulher, tão grande como João Batista’. Porque ele era aquele que 
introduziria a Palavra. E então finalmente veio a grande Cabeça, a 
Cabeça de tudo. O resto do corpo só falava da Cabeça. O fundamento 
foi colocado pelos patriarcas, mas o corpo foi construído pela 
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Palavra, a qual eram os profetas. E aqui vem a Cabeça de tudo: 
Jesus veio em cena. Ali, quando esta Cabeça foi colocada sobre o 
corpo, encontramos nele toda a Obra de Deus. Encontramos nele o 
reflexo perfeito da Palavra, porque Ele era a Palavra, a plenitude da 
Palavra”.

O TEMPO DE ANGÚSTIA E LIBERAÇÃO
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 26 de dezembro de 1999
(Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico
 O reverendo William Branham em uma ocasião teve um sonho 
ou uma visão onde viu uma serpente perseguindo um irmão dele e 
amigo dele; e isso não é outra coisa a não ser a serpente antiga, o 
diabo, Satanás, no Último Dia trazendo esse aperto e perseguindo o 
Ungido do Senhor Jesus Cristo, o Anjo Mensageiro do Senhor Jesus 
Cristo e o grupo do Último Dia que estará com o Anjo do Senhor 
Jesus Cristo. Mas o Anjo de Jesus Cristo e o grupo que estará com o 
Anjo de Jesus Cristo terão do seu lado o Arcanjo Miguel e o Arcanjo 
Gabriel; ou seja que, mesmo que haja uma luta, haverá uma Vitória 
no Amor Divino, a qual está prometida.
 Assim de um momento a outro virá esse aperto. Mas recordem: 
quando chegar esse aperto, recordem que é o tempo para uma grande 
bênção da parte de Deus ser manifestada nos escolhidos de Deus; é 
para a adoção de todos os escolhidos de Deus que trabalharam na Obra 
de Cristo com o Anjo de Jesus Cristo, e terão terminado o trabalho 
estando em corpos mortais e, consequentemente, continuarão o 
trabalho estando no corpo eterno, imortal e glorificado. E em 30 ou 
40 dias estaremos trabalhando na Obra de Cristo com o corpo novo, 
e realizaremos o trabalho correspondente a esses dias.
 E se nestes corpos mortais trabalhamos na Obra de Cristo e 
obtivemos sucesso, como será no novo corpo que Ele nos dará? 
Nos dará o novo corpo para que trabalhemos esses 30 ou 40 dias, e 
depois seremos levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.
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O ENVIADO DE JESUS CRISTO PARA FAZER A OBRA 
DE CRISTO PARA O ÚLTIMO DIA, E O HOMEM COM A 
MISSÃO CELESTIAL
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de agosto do 2000
(Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico
 Em alguma outra ocasião veremos esse Anjo fazendo algumas 
outras coisas antes de vir em carne humana no Último Dia.
 À medida que Deus nos permita aprofundar mais no mistério 
desse Anjo, veremos todos os detalhes desse Anjo; e veremos que 
tudo é mais simples do que nós podíamos imaginar. Mas enquanto 
isso desfrutemos da Obra que o Homem com a missão celestial 
realizou: Jesus Cristo, e desfrutemos também da revelação de todas 
estas coisas que em breve devem acontecer, as quais estão sendo 
reveladas neste tempo final; para o qual Jesus diz:
	 “Eu,	Jesus,	enviei	o	meu	anjo,	para	vos	testificar	estas	coisas	
nas Igrejas”.
 Esse é o Enviado de Jesus Cristo para fazer a Obra de Cristo; 
tanto revelar as coisas que em breve devem acontecer, como 
também fazer a Obra de Cristo em outros aspectos da Obra que 
Deus prometeu realizar neste tempo final.
 Vimos que houve um mistério no Homem com a comissão 
celestial, e que há um mistério no Anjo de Jesus Cristo, o Enviado 
por Jesus Cristo para fazer a Obra de Cristo. Esse mistério, à medida 
que vai sendo manifestado, vai realizando a Obra do nosso amado 
Senhor Jesus Cristo.
 O Arcanjo Gabriel anunciou a Primeira Vinda de Cristo (diz 
o reverendo William Branham), pois a anunciou a Maria. E diz 
o reverendo William Branham: “Anunciará a Segunda Vinda de 
Cristo”. Anunciou à virgem Maria a Primeira Vinda de Cristo; e 
anunciará à Maria espiritual, à Igreja de Jesus Cristo, a Segunda 
Vinda de Cristo.
 Vimos que há um grande mistério aí, no Anjo do Senhor Jesus 
Cristo, que eu espero que em breve esteja aberto totalmente, ou 
pelo menos a metade; pois ainda, ainda não chegamos na metade do 
mistério deste Anjo; mas vamos chegar em algum momento, e então 
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veremos claramente quem é esse Anjo na sexta dimensão e quem é 
esse Anjo nesta dimensão terrena, sendo enviado por Jesus Cristo 
para dar testemunho destas coisas nas Igrejas.

A OBRA DE DEUS NO FIM DO TEMPO 
Dr. William Soto Santiago 
Sexta-feira, 2 de abril de 1993 
Cayey, Porto Rico 
 Quando abre Seu Programa ao Seu mensageiro, ele começa a 
proclamar essa Mensagem, a revelar o Programa de Deus para esse 
tempo; e começam, as pessoas que estão escritas no Livro da Vida 
do Cordeiro, a vir, começam a ouvir e começam a entender; não 
porque alguém as obrigue a crer, mas porque eles dizem: “Isto eu 
entendo, e isto era o que eu estava esperando!” E começam também 
a trabalhar com o grupo que já recebeu essa Mensagem, e começam 
a trabalhar com o mensageiro; e assim estão trabalhando com Deus, 
que nesse tempo realiza essa Obra como Ele prometeu, usando seres 
humanos.
 Porque o Corpo Místico do Senhor Jesus Cristo é o véu de carne 
que Deus usa para realizar Sua Obra no fim do tempo; e sendo nós 
o Corpo Místico do Senhor Jesus Cristo, composto por diferentes 
membros, somos instrumentos de Deus na Obra de Deus no fim do 
tempo ou fim do século.
 (…) Vejam vocês, a Obra de Deus no fim do tempo é tão 
importante que dela depende o glorioso Reino Milenial, dela 
depende a transformação dos nossos corpos, dela depende tudo o 
que Deus prometeu na Escritura para o fim do tempo, para o Reino 
Milenial e para toda a eternidade.
 “A OBRA DE DEUS NO FIM DO TEMPO”, na qual nos 
convém estar, e estar trabalhando nela.
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