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 A Visão da Carpa se tornará uma realidade neste tempo final, na etapa 
de Pedra Angular; não na etapa de Laodiceia, que foi a última das sete 
eras; o mensageiro dessa sétima etapa tratou de torna-la uma realidade 
para sua era, mas não foi possível, porque não era para ele nem para sua 
era. É para nosso tempo.
 E estarão trabalhando todos os escolhidos de Deus do Último Dia 
nesse Projeto Divino, recebendo o conhecimento de como trabalhar nesse 
Projeto Divino; e fazendo-o de todo coração. E pela fé conquistaremos 
essa Promessa Divina correspondente a este tempo final. E todas as 
demais promessas que os outros mensageiros das eras passadas e seu 
grupo não puderam conquistar, e que são promessas para o Último Dia, as 
conquistaremos.
 Como disse Deus a Josué, que fosse valente e esforçado, assim também 
é para nós. Pela fé conquistaram as promessas de Deus para seu tempo os 
vencedores da fé dos tempos passados, os valentes de Deus de cada tempo.
 E agora, onde estão os valentes do Último dia? Aqui estamos presentes 
trabalhando para conquistar toda promessa que nos corresponde. Porque 
todas as promessas que correspondem ao Último Dia, correspondem a nós 
que somos os do tempo final, os do Último Dia, que estariam vivendo 
neste tempo final.
 Portanto, trabalhamos de acordo às instruções da parte de Deus por 
meio do Seu Espírito neste tempo final; e aí é que está o sucesso: trabalhar 
de acordo às instruções de Deus para nosso tempo, como foi assim para 
cada era e o mensageiro de cada era com seu grupo.
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ESTUDO BÍBLICO #148 - SEXTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2021
TEMA: SAUDAÇÃO AOS VALENTES

(“Os Valentes do Filho do David” e “Os Homens e Mulheres de 
Negócios do Evangelho do Reino”)

Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 19 de agosto de 1998

(Segunda atividade)
Pachuca, Hidalgo, México

LIVRO DOS SELOS
O Sexto Selo - Págs. 361-363
Rev. William M. Branham
 153. Agora notem nisto: Quando estes dois profetas estão profetizando, 
se qualquer homem lhes fizer mal, então fogo sai da sua boca, o Fogo do 
Espírito Santo – a Palavra. A Palavra é Deus, a Palavra é fogo, a Palavra 
é Espírito, a qual procede das suas bocas. Notem em Moisés: Lá no Egito 
estavam maltratando os judeus. Faraó não os deixava ir. Então Deus pôs 
Sua Palavra na boca do Moisés; eram os pensamentos de Deus entrando 
no coração de Moisés; e então ele sai para expressar estes pensamentos, e 
quando os expressa, se trona a Palavra de Deus. Estendeu a mão e disse: 
“Sejam as moscas”. E de repente apareceram moscas. Então, “se alguém 
lhes danificar, sai fogo das suas bocas e devora seus inimigos”. Ali está. 
Podem falar o que lhes agrade, e assim acontecerá. Amém! “E se alguém 
os quiser fazer mal, importa que ele seja assim morto”.
 154. Sim, irmão, Deus estará em cena então. Eles terão o poder para 
fechar os céus para que não chova durante o tempo da sua profecia – o 
ministério de Elias. Ele sabe como fazer isso, porque o fez antes. Amém! 
Moisés também sabe como fazê-lo, porque o fez antes. Por essa razão, 
estes dois foram reservados para este tempo. Amém!
 155. Aqui eu poderia dizer algo muito tremendo, mas creio que seria 
melhor deixá-lo para amanhã. Bem. E terão poder sobre as águas para 
convertê-las em sangue, e também poder para ferir a Terra com as pragas 
quantas vezes quiserem. O que é? O que outra coisa fora da Palavra pode 
produzir estas coisas? Eles poderão fazer com que a natureza faça o que 
eles quiserem.
 156. Aqui está! Eles são os que produzem este Sexto Selo. O descobrem 
e o abrem; é o poder de Deus para interromper a natureza. O Sexto Selo é 
totalmente uma interrupção da natureza.
 157. Me entendem? Ali está o Selo. Quem o faz? São os profetas, do 
outro lado do Rapto. Eles com o poder e a Palavra de Deus condenarão 
a natureza. Poderão produzir terremotos, converter a lua em sangue, ou 
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fazer baixar o sol; enfim, algo que eles demandem, isso vai acontecer. 
Amém!
 158. Ali o têm. Veem como os Selos se abrem junto com as Eras da 
Igreja, e como mostra os mártires? E agora vemos os dois profetas parados 
ali com a Palavra de Deus para fazer com a natureza o que gostem; e até 
podem sacudir a terra. Mostra exatamente quem fazem isto, são Moisés e 
Elias, porque esses são seus ministérios se repetindo. Podem ver? Podem 
ver o que é o Sexto Selo? São esses dois profetas.
 159. Agora, notem bem e não deixem que isto os escandalize: Notem 
quem abriram este Selo: Profetas. Amém! Ali o têm. Oh, irmão! Estamos 
vivendo no dia da Águia! Eles abriram o Sexto Selo porque tinham o poder 
para fazê-lo. AMÉM. Ali está se abrindo o Sexto Selo.

A LUTA PELO TRONO
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 1 de julho de 2001 (Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico
 [Apocalipse 3:21] “Ao que vencer lhe concederei que se assente 
comigo no meu trono; assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no 
seu trono”.
 E agora, podemos ver que há uma luta, há uma luta; e à medida que 
nos aproximamos dessa batalha final, onde virá um aperto contra a Igreja-
Noiva do Senhor Jesus Cristo, da parte de Cristo virá todo Seu poder para 
nos dar a Grande Vitória no Amor Divino; porque o amor é o que conquista 
tudo, e conquista até o diabo.
 Portanto, não há outra forma para que se realize esta batalha. É uma 
batalha, uma luta no amor divino; e a vitória está profetizada: será a Grande 
Vitória no Amor Divino.
 Assim como o rei Davi antes de ser coroado rei teve valentes que 
lutaram ao seu lado, e que depois que Davi foi coroado…; porque eles 
lutaram a favor de Davi para que chegasse o momento de Davi ser coroado, 
porque eles reconheceram que Davi tinha sido ungido para ser o rei sobre 
o povo hebreu, tinha sido ungido como rei. O oitavo filho de Jessé tinha 
sido ungido para ocupar o Trono do Senhor na Terra no meio do povo 
hebreu, assim como também o oitavo Anjo Mensageiro seria ungido para 
sentar-se com Cristo em Seu Trono.
 E agora, eles reconheceram, estes valentes de Davi reconheceram essa 
unção que estava sobre Davi, e lutaram braço a braço com Davi até que 
obtiveram a vitória final; tiveram muitas batalhas, houve muitas guerras, 
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em algumas pois tiveram que sair fugindo (em algumas ocasiões), mas o 
importante é o resultado final.
 Podem se perder algumas batalhas, mas a guerra pode se ganhar; o 
importante é o resultado final: quem ganhará a guerra. E a guerra está 
profetizada que será ganha por Cristo e Sua Igreja, onde estará o Anjo do 
Senhor Jesus Cristo. Portanto, a batalha final nos dará a vitória final no 
amor divino.
 E agora, aqueles valentes (diz o reverendo William Branham) que 
lutaram a favor de Davi, ao lado de Davi… Diz o reverendo William 
Branham que quando Davi chegou ao poder foram colocados em posições 
muito importantes em seu reino. A Escritura diz: “Se sofrermos com Ele 
(com Cristo), reinaremos com Ele”.

FRENTE AO JORDÃO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de janeiro de 1987
Cayey, Porto Rico
 A vitória já a vimos nas duas visões do sétimo mensageiro. A vitória 
será segura, mesmo que a batalha será dura. Se ele nos viu com temor, 
com medo, espere que chegue esse momento. Por isso, esforça-te e seja 
valente. Somente esforça-te e seja valente. Não deixe que outro tome tua 
coroa. Não deixe que ninguém lhe tire isso das mãos, depois que a tiveste 
por tanto tempo, porque é sua. Essa bênção Ele a prometeu para você, e 
você não se pode dar ao luxo de perder essa bênção; porque depois você 
diria como Esaú: “E não há outra bênção para mim?”
 A Bênção do Primogênito, dos primogênitos de Deus, não a podemos 
vender nem por medo, nem por um prato de lentilhas… Mas ser, ser fiéis, 
valentes e esforçados neste tempo final.

MINISTROS DISPOSTOS PARA RECEBER
AS INSTRUÇÕES DE DEUS
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 18 de outubro de 2014
Quito, Equador
 O reverendo William Branham disse que a Terceira Etapa, quando 
ele escutou os Trovões emitindo suas vozes, falaram em um idioma 
desconhecido para ele; mas vai ser conhecido para os que lhes corresponde 
estar nessa etapa. E tudo isso está ligado à Visão da Carpa.
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