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ESTUDO BÍBLICO #143 - DOMINGO, 17 DE OUTUBRO DE 2021
TEMA:  O ÊXODO DO ÚLTIMO DIA

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de dezembro de 1998

Bogotá, Colômbia

Escritura base: 1 Tessalonicenses 4:13-17

O TERCEIRO ÊXODO
30 de junho 1963
Tabernáculo Branham
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William M. Branham
 294 Agora, recordem, Moisés não era a Coluna de Fogo. Ele era o líder 
ungido sob essa Coluna de Fogo; e a Coluna de Fogo só vindicou Sua 
Mensagem com sinais e maravilhas.
 295 E essa Coluna de Fogo os guiou à terra que Deus lhes prometeu, 
onde Ele (Ele mesmo) se faria carne entre eles algum dia. É correto isso? 
[A congregação diz: “Amém”. – Ed.] O que eles fizeram? Murmuraram e se 
incomodaram, e todo o resto, mostrando que era sob o sangue de um cordeiro 
normal. 
 296 Mas esta vez (glória a Deus!), a Coluna que vemos entre nós, a Coluna 
de Fogo, nos guiará ao Milênio, onde Ele regressará ao Seu povo nesse grande 
reinado Milenial depois deste êxodo, onde nós viveremos eternamente com 
Ele. Ele sempre tem a Palavra do Pai, sempre prova que Ela está correta.
 297 Nós estamos em um êxodo. E já para ir, e apagando as fitas em um 
momento. Oh, meus amigos, meus irmãos!, tanto os presentes e os que 
ouvirão as fitas, me permitam… como seu irmão e cidadão do Reino de Deus: 
Saiam neste êxodo! Porque tudo o que ficar levará a marca da besta. Saiam 
da Babilônia! Saiam desta confusão! Saiam destes sistemas, e sirvam ao Deus 
vivente! Permitam…
 298 Este grande Anjo do Pacto! “Jesus Cristo, na forma de Deus, não 
considerou o ser igual a Deus, como coisa a que aferrar-se [se segurar]”. 
Agora Ele está em uma Coluna de Fogo na mesma forma que Ele estava lá no 
passado trazendo esse primeiro êxodo, trazendo o segundo êxodo, e aqui está 
Ele no terceiro êxodo.
 299 No primeiro êxodo, o que Ele fez? Ele os tirou de uma terra natural a 
uma terra natural. 
 300 No segundo êxodo, Ele os tirou de uma condição espiritual a um 
batismo espiritual do Espírito Santo. 
 301 Agora Ele os está levando do batismo espiritual do Espírito Santo, de 
regresso à Terra Eterna do Milênio e ao grande Mais à Frente. É a mesma 
Coluna de Fogo, pelo mesmo sistema ungido, o mesmo Deus fazendo as 
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mesmas coisas! E a mesma Palavra que declarou o primeiro, declarou o 
segundo. A mesma Palavra que declarou o segundo, declarou o terceiro, e 
aqui o vemos entre nós.
 302 Saiam! Oh, saiam deste caos! Venham ao Deus vivente! Venham à 
Palavra. “E a Palavra se encarnou e habitou entre nós”. E agora Ele está em 
nossa carne, habitando entre nós. Saiam e sirvam ao Deus vivente.

UM TEMPLO PARA O DEUS DE ABRAÃO, DE ISAQUE E DE JACÓ
Dr. William Soto Santiago 
Sábado, 24 de dezembro de 2016
Cayey, Porto Rico
 E agora, para o Último Dia temos a promessa de que haverá um templo 
físico, uma Grande Carpa Catedral, à qual virá o Senhor na Coluna de Fogo 
para morar, para se manifestar no lugar pequeno de madeira que haverá nessa 
Grande Carpa Catedral.
 A mesma Coluna de Fogo, o mesmo Anjo do Pacto, que apareceu a Moisés 
naquela chama de fogo, e que libertou o povo hebreu através de Moisés, e que 
os guiou pelo deserto no êxodo e os levou à terra prometida; essa mesma 
presença de Deus que esteve no meio da Sua Igreja, vai estar no cumprimento 
desse templo físico, dessa Grande Carpa Catedral, e vai fazer grandes coisas.
 A mais importante vai ser nos dar a fé para sermos transformados e 
levados com o Senhor à Ceia das Bodas do Cordeiro. E a fé para o rapto e 
transformação gira ao redor do Sétimo Selo, o qual será aberto completamente; 
e isso vai dar a fé para sermos transformados e levados com Cristo à Ceia das 
Bodas do Cordeiro.

O UNGIDO DE DEUS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 18 de agosto de 1991
Cayey, Porto Rico
 Assim que, nós que vivemos no fim do tempo vimos como o Pilar de 
Fogo se moveu para Porto Rico, e está realizando Sua Obra em Porto Rico, 
no Caribe e toda a América Latina, chamando e juntando todos os escolhidos 
neste êxodo para a terra prometida.
 Estamos no tempo em que o Pilar de Fogo está conosco se manifestando e 
realizando o que Ele prometeu para o fim do tempo a favor de todos os filhos 
de Deus.
 É o Pilar de Fogo neste tempo final cumprindo cada promessa à medida 
que chega o momento para cumprir cada uma das promessas feitas para este 
tempo final.
 Depois veremos o Pilar de Fogo realizando a Obra que Ele assinalou 



- 3 -

como a Terceira Etapa manifestada em toda sua plenitude, para a Noiva (a 
Esposa do Cordeiro), para a igreja (as virgens fátuas) e para os perdidos (que 
já não têm oportunidade). E essa será a Obra do Pilar de Fogo, a Obra do 
Senhor Jesus Cristo, a Obra do Espírito Santo em Sua manifestação final, 
velado em carne humana no fim do tempo.
 Ele não faz nada a não ser que seja por um homem ungido com o Pilar 
de Fogo. E identificamos na Escritura e pela Escritura quem seria o homem 
ungido para o fim do tempo com o Pilar de Fogo, para chamar o Pilar de 
Fogo, chamar por meio desse homem, com Grande Voz de Trombeta, todos os 
escolhidos, juntá-los, e depois produzir a ressurreição dos Santos em Cristo e 
depois a transformação de nós os que vivemos.

O ÊXODO PARA O REINO MILENIAL
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 4 de agosto de 1991 (Segunda atividade)
Cidade do México, México
 Assim para os filhos de Deus, os primogênitos neste tempo final, estamos 
no êxodo para a terra prometida: o êxodo que nos levará a transformação dos 
nossos corpos e à ressurreição dos que morreram no passado; e à manifestação 
da Terceira Etapa, onde o Espírito de Deus fará grandes coisas, as quais 
serão coisas que nunca antes tinham sido vistas pelos seres humanos sendo 
manifestadas aqui na Terra.
 E haverá um rapto ou translação dos escolhidos depois da ressurreição 
dos mortos e transformação dos vivos, e depois que tivermos passado de 30 a 
40 dias aqui na Terra já transformados.
 Assim que estas são promessas para todos os escolhidos de Deus no 
êxodo para a terra prometida.
 Assim como Deus realizou inúmerosde eventos nesse êxodo para a terra 
prometida, na trajetória para a terra prometida grandes eventos divinos se 
realizaram: assim também neste tempo final temos grandes promessas de 
coisas grandes e maravilhosas que Deus realizará. Por essa causa Ele está 
chamando e juntando os escolhidos no êxodo para a terra prometida.

DEUS GLORIFICA SEU NOME OUTRA VEZ
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 19 de setembro de 1999
(Segunda atividade)
Cidade da Guatemala, Guatemala
 Esperem até que o Anjo de Jesus Cristo seja adotado, e então verão o 
cumprimento da Carpa tomando lugar. E para quando será? Será para quando 
vier o aperto.
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 Portanto, aproveitemos bem o tempo comendo alimento espiritual, e 
crescendo espiritualmente, e amadurecendo espiritualmente, como filhos e 
filhas de Deus; para, quando vier o aperto: se não tiverem sido ressuscitados 
ainda os mortos em Cristo, sejam ressuscitados; e nós os que vivemos, se não 
estivermos transformados ainda, sejamos transformados.
 Porque nessa etapa, quando vier o aperto, é que o que foi visto manifestado 
no reverendo William Branham temporariamente e parcialmente, será visto 
manifestado em toda sua plenitude.
 Essa Terceira Etapa estará em toda sua plenitude, e aí estará o Nome 
Novo do Senhor Jesus Cristo. E o Nome Novo do Senhor Jesus Cristo será 
glorificado, como foi glorificado o nome que usou em Sua Primeira Vinda.
 “Glorifiquei-o, e o glorificarei outra vez (uma vez mais)”.
 E “outra vez” pois é pela segunda vez.
 Agora, nesta Terceira Etapa… o reverendo William Branham chama 
“a Terceira Etapa” essa etapa onde a manifestação de Deus em toda Sua 
plenitude estará no meio da Sua Igreja e, consequentemente, acontecerão 
coisas que nem imaginamos que seriam possíveis. Mas se Deus prometeu em 
Sua Palavra, tem que ser cumprido tudo o que Ele prometeu.
 Para a ressurreição dos mortos em Cristo tem que vir a Terceira Etapa, e 
para nossa transformação também; e aí vem o Nome Eterno de Deus e Nome 
Novo do Senhor Jesus Cristo, o qual Ele diz que escreverá sobre o Vencedor. 
E esse será quem conhecerá o mistério do Nome Novo do Jesus Cristo e o 
mistério da Sua Vinda; e ele será adotado.
 E quando for adotado, então serão vistos os maiores milagres e maravilhas 
de toda a história do cristianismo; a tal grau que estremecerá o povo hebreu. 
E vejam o que o povo hebreu vai dizer: página 22 do livro Citações, versículo 
176, no final diz:
 176 - “Quando o Senhor Jesus Cristo vier por Sua Noiva, e eles (ou seja, 
os hebreus) o virem, eles dirão: ‘Esse é quem esperamos, ali está Ele’. Ele se 
levantará com cura em Suas asas (e Suas Asas são os ministérios do Moisés 
e Elias)”.
 Por isso é que o reverendo William Branham diz: “Os grandes milagres, 
esses são sob os ministérios de Moisés e Elias”.
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