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ENSINA-ME, SENHOR, A INSTRUIR FIELMENTE
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 19 de maio de 2001
Cidade do México, México
 [Apocalipse 6:8] “E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que 
estava assentado sobre ele tinha por nome Morte; e o inferno o 
seguia; e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, 
com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra.”
 Esse é o anticristo, o homem de pecado, no qual o diabo estará 
encarnado e que vem aí como o cavaleiro do cavalo amarelo. Aí 
é onde vem o inimigo como um rio: vem com nações, vem com 
exércitos dessas nações que darão seu poder e sua autoridade, vem 
como o Jordão (o Jordão representa a morte). E aí o cavaleiro do 
cavalo amarelo diz que tem por nome Morte, e o inferno o seguia.
 E agora, aí é onde nós teremos esse enfrentamento e onde virá 
um aperto. Mas nós vamos passar ao outro lado do Jordão em seco: 
sem ver morte, porque assim está prometido.
 Diz: “Mas quando nós retornemos…”. vamos ver… [Citações, 
pág. 69]:
 597 - “E quando nós peguemos o Jordão (com Cristo)…; nós 
temos uma porção, mas quando nós retornemos vamos com duas 
porções (e agora vamos ver quais são essas duas porções). Nós 
temos Vida Eterna, ressurreição do pecado agora em retidão com o 
Espírito Santo, e então na volta com Cristo nós vimos para atrás com 
as duas: ressurreição física, e nós já temos ressurreição espiritual; 
nós então temos uma dupla porção”.
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Escritura base: Gênesis 25:19-26

LIVRO DOS SELOS
O Quarto Selo - Pág. 267
Rev. William M. Branham
 179. Isto está tipificado em uma maneira formosa. Agora vejamos 
Jacó e Esaú. Esaú era um homem religioso. Ele não se apresentava 
como um incrédulo, o melhor, cria no mesmo Deus de Jacó, e o 
Deus do seu pai; mas o problema estava em que ele era um moço 
que não servia para nada. Agora, quanto ao aspecto moral, ele era 
de melhor atuação moral que seu irmão. Mas ele pensava: “Que 
significado tem esta primogenitura?” E a vendeu o Jacó.
 180. Jacó não tinha as coisas grandes que Esaú teve, não tinha a 
herança que pertencia a Esaú, mas desejava ter essa primogenitura, 
e não lhe importava como tinha que obtê-la, de algum jeito a teria. E 
Deus lhe teve respeito.

DOIS POVOS NO SEIO DE UMA MULHER
BUSCANDO A PRIMOGENITURA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de maio de 2001
São Luis Potosí, México
 Para o Último dia, as duas sementes que lutam, os dois povos 
que lutam pela Primogenitura, para governar sobre o povo hebreu 
e sobre todas as nações (e serem herdeiros do Reino terreno e 
coerdeiros com Cristo desse Reino terreno, e herdeiros e coerdeiros 
do Reino celestial), estarão encabeçados esses dois povos em dois 
líderes do cristianismo.
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 E assim o joio, os filhos do mau, estarão representados, 
encabeçados, no homem de pecado, o anticristo, a besta, no qual o 
diabo se encarnará; mas os escolhidos de Deus, com a Bênção da 
Primogenitura, estarão encabeçados em Cristo: em Sua manifestação 
final em carne humana no meio da Sua Igreja.
 E aí vamos deixar, porque tomaria um pouquinho de tempo e 
abriríamos mistérios que é melhor deixá-los quietinhos; porque para 
este tempo final haverá um enfrentamento entre esses dois poderes 
que estão nesses dois povos; é melhor deixamos até aqui todo 
este mistério dos DOIS POVOS NO SEIO DE UMA MULHER 
BUSCANDO A PRIMOGENITURA.

ASSIM DIZ O SENHOR AO SEU UNGIDO
(Reunião de Ministros) 
Dr. William Soto Santiago 
Sábado, 17 de dezembro de 2005
São Paulo, Brasil
 E agora, para Sua Segunda Vinda trará um nome novo, que 
terá a ver com a Obra que Ele fará como Rei dos reis e Senhor dos 
senhores, terá a ver com a Obra que Ele fará em Seu Reino, o Reino 
que Ele estabelecerá neste planeta Terra; porque os reinos deste 
mundo se tornarão do nosso Deus e do Seu Cristo, do Seu Ungido, 
do Ungido do Senhor.
 E agora, estamos vendo que algo grande tem que acontecer neste 
tempo final.
 Continua dizendo no versículo 19, deste mesmo capítulo 19 de 
Apocalipse:
 “E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, 
para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo, e 
ao seu exército.”
 Portanto, haverá um enfrentamento, como houve no tempo de 
Moisés com Faraó e o exército do Faraó; e também como o houve 
no tempo do profeta Elias contra o rei Acabe e contra os sacerdotes 
de Baal e da Asera.
 Agora vejamos qual será o resultado. O mesmo capítulo 19, 
versículo 20 ao 21, diz:
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 “E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela 
fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, 
e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago 
de fogo que arde com enxofre.
 E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do 
que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram 
das suas carnes.”
 Aí podemos ver o que está profetizado para acontecer neste 
tempo final quando aparecer o Ungido do Senhor, porque ASSIM 
DISSE O SENHOR. E o que foi manifestado no rei Ciro se tornou 
o tipo e figura do que estará acontecendo neste tempo final; e o rei 
Ciro tipifica Cristo em Sua Segunda Vinda, como Rei dos reis e 
Senhor dos senhores. Por essa causa, no Salmo 2, diz, versículos 1 
em diante:
 “Por que se amotinam os gentios, 
e os povos imaginam coisas vãs?
 Os reis da terra se levantam 
e os governos consultam juntamente 
contra o Senhor e contra o seu ungido,…”
 E aqui podemos ver que isto teve seu cumprimento dois mil anos 
atrás; mas para este tempo final terá seu cumprimento físico, onde 
os reis (os dez reis que darão seu poder e sua autoridade à besta) 
consultarão contra Deus, contra o Senhor e contra Seu Ungido; o 
Ungido, que será como Ciro, ou seja, que está tipificado em Ciro.
 “… dizendo:
 Rompamos as suas ataduras, 
e sacudamos de nós as suas cordas.
 Aquele que habita nos céus se rirá; 
o Senhor zombará deles.
 Então lhes falará na sua ira, 
e no seu furor os turbará.”
 Ou seja, falará o juízo, as pragas, que hão de vir sobre essas 
nações; e a ira de Deus será derramada sobre essas nações.
 “Eu, porém, ungi o meu Rei 
sobre o meu santo monte de Sião.”
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