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ESTUDO BÍBLICO #137
DOMINGO, 26 DE SETEMBRO DE 2021

TEMA:  O FILHO TRABALHANDO
COMO O PAI LHE MOSTRA

Dr. William Soto Santiago
Terça-feira, 24 de novembro de 1998

Leme, São Paulo, Brasil

Escritura base: São João 5:17-24

LIVRO OS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 474
Rev. William M. Branham
 173. Agora, quando esta fita estiver em circulação, talvez seja 
o instrumento para correr a dez mil dos meus amigos, porque vão 
dizer: “O irmão Branham está tentando de fazer um servo ou profeta 
ante Deus”. Deixem-me dizer isto, meus irmãos: Isso é um grande 
engano. Eu unicamente estou dizendo o que vi e as coisas que me 
foram ditas. Você faça o que goste. Eu não sei quem será, nem o que 
vai acontecer. Não sei! Somente sei que esses Sete Trovões contêm 
o mistério por cuja razão houve silencio no Céu. Todos entendem?
 174. Talvez seja agora o tempo e a hora quando aparecer esta 
grande pessoa que estivemos esperando. Talvez este ministério, pelo 
qual tratei de converter as pessoas à Palavra, serviu de fundamento. 
Se assim for, então os estarei deixando para sempre. Não haverá 
dois aqui ao mesmo tempo. E até se assim fosse, ele crescerá e eu 
minguarei. Eu não sei! Mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver 
o que é; o vi se abrir até onde o vi. Agora, essa é a verdade. E estou 
seguro que vocês notaram as coisas que aconteceram nesta semana. 
Estou seguro que notaram ao filho do irmão Collins que estava para 
morrer naquela noite, depois a menininha com leucemia. O Reino 
de Deus está a caminho, e a coisa está mudando, mas do negativo 
ao positivo, assim como foi. Agora, isso não deveria ser tropeço 
para ninguém. É da justificação à santificação, dali segue ao batismo 
do Espírito Santo e depois para ouvir isto. Simplesmente estamos 
chegando mais perto de Deus a cada passo.
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LIVRO OS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 482
Rev. William M. Branham
 199. Está falando de Israel em sua própria pátria. Mas, notaram 
que Ele não fala nada da revelação deste Sétimo Selo; e também aqui 
em Apocalipse, na abertura dos Selos, também o omitiu? Vemos, 
pois, que é um mistério por completo, e a hora ainda não chegou 
para que se revelasse este mistério. Chegamos até aqui, e o restante 
nos será dado ali: no tempo quando aparecer Jesus novamente sobre 
a Terra para levar Sua Noiva, ou o que chegue a acontecer nesse 
tempo.

LIVRO CITAÇÕES - Pág. 130
Festa das Trombetas
Jeffersonville, Ind., 19-7-64
Rev. William M. Branham
 1153 - “Agora a festa das Trombetas tem que ser conhecida. E 
esta daqui de Malaquias 4 não tem conexão com aquela de lá; de 
maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Notem, observem aqui, o 
ministério será o de Moisés e Elias, mudando e chamando Israel 
das tradições judaicas; escutem, das tradições judaicas, nas que 
estiveram embaraçados. Sendo profetas, eles o crerão; chamando-os 
à Festa da Expiação, Cristo, permitindo reconhecer a Cristo. Eles 
dirão: ‘Ele vem. Ele vai estar aqui.’ Os judeus estarão se juntando, 
coisas assim. E então quando Ele vier, dirá: ‘Aqui estou.’”

AS DEZ VIRGENS E A GRANDE TRIBULAÇÃO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de janeiro de 2014
Cayey, Porto Rico
 Os judeus vão reconhecer Moisés e Elias, vão reconhecer as 
duas Oliveiras, vão reconhecer estes ministérios. Saberão que não 
será literalmente Moisés mas um profeta como Moisés, um profeta 
dispensacional, um profeta maior. E o ministério de Elias será - e 
Elias vindo pela quinta ocasião será um profeta como Elias, onde 
Deus por meio do Seu Espírito Santo opere o ministério de Elias no 
Último Dia.
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 E na mesma forma será o Sétimo Selo. Assim como o Sexto 
Selo é Moisés e Elias, as Duas Oliveiras, o Sétimo Selo é a Vinda 
do Senhor à Sua Igreja. E disso não vamos explicar até a Terceira 
Etapa, até que venha a Terceira Etapa no cumprimento da Visão da 
Carpa. Aí é onde vai ser aberto todo o mistério completamente, e 
Cristo vai atuar por meio do Seu Espírito no meio da Sua Igreja tudo 
o que foi prometido.
 Mas para que tenham um quadro claro… Sei que alguns, quando 
chegar esse tempo, vão dizer: “Mas isso era o que eu cria, eu sabia 
isso!” As palavras para essa pessoa serão as mesmas que Cristo disse 
a Pedro: “Não lhe revelou isso carne nem sangue, mas meu Pai que 
está nos Céus.”
 Foi dito… O reverendo William Branham disse também: “Estou 
construindo uma plataforma para alguém mais, que venha e pare 
nela.” Também disse: “Estou construindo uma plataforma para meu 
Senhor.”
 Se for o precursor, vai parar o precursado, na plataforma que lhe 
preparou, a plataforma bíblica. Tudo o que ele disse sobre a Vinda do 
Senhor preparando o caminho, vai estar baseado no que o precursor 
disse aí; e todas as Escrituras da Bíblia estarão aí pressentes, baseado 
em tudo o que a Bíblia diz, que é o que o Espírito Santo disse através 
do reverendo William Branham, o precursor da Segunda Vinda de 
Cristo, e do qual o Espírito Santo nos deu mais luz dessas promessas 
da Segunda Vinda de Cristo.
 (…) Quando a Igreja souber, conhecer, o mistério do Sétimo Selo, 
o mistério da Vinda do Senhor, poderá dizer: “Conheço também o 
mistério da Sétima Trombeta, o mistério das duas Oliveiras.”
 Como foi no Monte da Transfiguração, onde Cristo estava 
mostrando a ordem da Sua Segunda Vinda. Aparecem ali: Cristo 
glorificado, e Moisés de um lado e Elias do outro lado; essa é a 
ordem da Segunda Vinda de Cristo: vem com Seus Anjos, que são 
Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias se repetindo.
 Em outra ocasião falaremos mais claro sobre este tema, já que 
o reverendo William Branham disse que não convinha falar… Foi 
dito a ele que não falasse certas coisas da Terceira Etapa e do que 
ele viu no quartinho pequeno; e isto é porque o inimigo tenta copiar 
tudo o que a Igreja-Noiva realiza. Por isso algumas vezes vocês 



- 4 -

encontrarão que saem pessoas tentando imitar o que Deus prometeu 
que vai fazer. E tudo isso o inimigo faz para enganar as pessoas, 
para que quando o verdadeiro se realize, as pessoas digam: “Isso é o 
mesmo.”
 Mas o reverendo William Branham disse: “Disto não haverá 
cópia, disto não haverá imitação.” Somente pode haver uma 
imitação quando as pessoas já sabem sobre o que está prometido, 
e começam a tentar imitar o que virá. Mas este mistério do Sétimo 
Selo o inimigo não o conhece. O vão conhecer as virgens prudentes 
plenamente, no tempo correspondente.
 No cumprimento da Visão da Grande Carpa Catedral que o 
reverendo William Branham viu — onde o Espírito Santo vai 
estar operando —: a Coluna de Fogo vai estar ali, o Anjo que 
acompanhava o reverendo William Branham vai estar também ali; 
e não somente o reverendo William Branham, seguramente vão 
vir também os mensageiros das diferentes eras; mas sobre tudo o 
reverendo William Branham vai estar ali.
 É que para o pleno cumprimento da Terceira Etapa, terá 
que ocorrer, ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo e a 
transformação dos vivos.
 Quanto tempo estará a Grande Carpa Catedral que o reverendo 
William Branham viu, funcionando, até que ocorra a ressurreição 
dos mortos e a transformação dos vivos? Não sabemos. Mas o 
tempo que for, comparado com a eternidade será muito curto, e 
comparado com o tempo de Cristo para cá também será muito curto. 
Mas ocorrerá o que foi prometido pelo Senhor. Nos corresponde 
estarmos preparados, e preparar ao Senhor as coisas que Ele disse 
que tenhamos prontas para Sua Vinda: ao povo, e o que Ele precisa 
ter fisicamente para Sua manifestação.
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