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ESTUDO BÍBLICO #151
DOMINGO, 14 DE NOVEMBRO DE 2021

TEMA:  UMA CONCEPÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
Dr. William Soto Santiago

Domingo, 20 de dezembro de 1998
(Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico

Escritura base:  São Lucas 1:26-38

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 33
A crença da Maria 
Phoenix, Arizona, 3-11-60
Rev. William M. Branham
 282 - “E parado ali estava um anjo: O poderoso Gabriel. 
Ele é um mensageiro aos judeus. Recordem, Gabriel anunciou a 
Primeira Vinda de Cristo, o Anjo Gabriel anunciará a Segunda 
Vinda de Cristo. A Bíblia o disse assim”.

LIVRO DOS SELOS
A Brecha - Pág. 57
Rev. William M. Branham
 16. Este Livro selado com sete selos é revelado no tempo dos 
sete trovões de Apocalipse 10. Demos leitura ali também para ter 
um melhor entendimento antes de entrar mais profundamente. 
Agora, isto já é o tempo do fim porque diz assim:
 E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma 
nuvem; e por cima da sua cabeça estava o arco celeste…
 17. Agora, se você se notar bem, notará que esta pessoa é 
Cristo, porque até no Antigo Testamento Ele foi chamado o 
Anjo do Pacto; e Ele agora vem diretamente aos judeus porque 
a Igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando:
 … e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de 
fogo.
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 18. Recordam o Anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o 
mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a 
Israel. Vê você? A Igreja está a ponto de ser raptada, Ele vem 
por Sua Igreja.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 472
Rev. William M. Branham
 164.  Notem bem a Mensagem do tempo do fim (este Selo)… 
Ele nos revelou os seis Selos, mas não diz nada do sétimo. O 
Selo do tempo do fim, quando começar será algo completamente 
secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso… 
Recordem Apocalipse 10:1-7: que ao fim da Mensagem do 
sétimo anjo TODOS os mistérios de Deus seriam conhecidos. 
Estamos no tempo do fim — a abertura do Sétimo Selo.
 165. O domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava 
pregando sobre: “Seja humildes, seja humildes, recordem que 
Deus atua em coisas pequenas”, na verdade não percebia o que 
estava falando, mas agora o vejo bem. Será de uma maneira 
tão humilde. As pessoas pensariam que uma coisa tão tremenda 
seria revelada lá no Vaticano, mas, melhor, vem como veio João 
Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor, lá em um 
estábulo! GLÓRIA A DEUS! A hora está à mão! Aqui estamos! 
Oh, irmão!
 166. O podem ver? A verdade da visão de Deus, os sete anjos 
me trazendo do Ocidente (vinham do Ocidente) para o Oriente, 
para esta mensagem nesta noite! Agora, a Voz daquele trovão e 
a missão que foi trazida, tudo foi revelado e provado que era de 
Deus. Pense bem: Eu não conhecia estes Selos. Foram revelados 
nesta semana. Alguém pensou nos sete anjos, e este sendo a 
mensagem que teria que sair, e os anjos me trazendo para isso? 
Recordem, o sétimo Anjo foi o mais notável para mim. Parecia-
me mais importante que qualquer dos demais. Eu vi que estavam 
parados assim em forma de pirâmide, e eu estava parado aqui 
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assim. Agora, lembram-se da visão quando vi um grupo de 
passarinhos com suas plumas todas abatidas, e eles voaram para 
o Oriente? Depois havia outro grupo de pássaros maiores e mais 
bonitos, que pareciam pombinhas com suas asas tão finas, e elas 
também voaram para o Oriente. Estava pensando nessa visão. 
Ali está a primeira etapa, a segunda etapa, e depois o seguinte 
foram ANJOS.

A TROMBETA DO SOM CERTO 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 11 de setembro de 1994 
Santiago do Chile, Chile 
 … O ano exato do nascimento de Cristo, alguns dizem que 
foi em um ano, outros dizem que foi em outro ano; e até o mês 
e o dia em que nasceu Cristo, vejam, alguns pensam que foi 
em dezembro, quando realmente foi na primavera; porque em 
dezembro há gelo, é tempo de inverno lá em Israel, e o que há 
é neve, e os pastores têm suas ovelhas no aprisco e não nos 
campos; e houve pastores com suas ovelhas no campo quando 
nasceu nosso Senhor Jesus Cristo.
 E se calcularmos do tempo em que apareceu o Arcanjo 
Gabriel a Isabel, e depois o mês em que apareceu a Maria: vocês 
somam, ao mês que apareceu a Maria somam nove meses mais, 
e dá o mês em que nasceu nosso Senhor Jesus Cristo. E esses 
são meses do ano religioso do povo hebreu; porque se o tiram 
pelo ano político ou pelo ano de governo, ou ano civil do povo 
hebreu, então cai em outra data; porque o povo hebreu tem dois 
calendários: o civil e o religioso, e eles têm uma diferença de 
uns quantos meses um do outro.
 Assim encontramos que era o ano religioso do povo hebreu, 
o ano em que apareceu o Arcanjo Gabriel a Zacarias, e também 
o mês que apareceu a Maria o Arcanjo Gabriel.
 Mas vejam, com tudo, e estar aí na Escritura, ainda os 
teólogos não se colocam de acordo para dizer claramente ao 
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povo: “Vejam, isso de que foi no mês de dezembro não é certo; 
mas que a data é uma data na primavera. E isso de que foi 
em dezembro foi colocado como uma tradição para colocar o 
nascimento de Cristo no dia do deus sol, para tratar assim de 
mudar o nome do deus sol pelo nome de Jesus”.
 São tradições. E Jesus disse: “Vocês invalidam a Palavra por 
suas tradições”1. Torcem a verdade da Palavra de Deus, sem 
importar que o povo esteja enganado crendo uma coisa sem ser 
verdade. Mas a Palavra, a Bíblia, dá testemunho da verdade. 
“Senhor, santifica-os na verdade. Pai, Sua Palavra é a verdade”.
 Assim que o Espírito Santo não pode vir para dar testemunho 
de coisas que estão equivocadas, mas para dar testemunho da 
verdade. E a Palavra de Deus é a verdade.
 (…) Sempre a verdade, quando é descoberta, quando 
a verdade sai à luz, traz inúmeros problemas a todos os que 
estiveram enganados, a todos os que estiveram crendo outra 
coisa contrária à verdade.

O MISTÉRIO DO SANGUE DE CRISTO 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 7 de setembro de 1997 
São Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, Guatemala
 Ali estava o véu de carne onde entraria Deus, o Espírito de 
Deus, o Espírito Santo em toda Sua plenitude; e entrou quando 
João o batizou. Vejam vocês, mas esteve por 29 anos e meio 
aqui na Terra o véu de carne. Estava ali, o mistério da Primeira 
Vinda de Cristo estava ali manifestado; muitos conheceram 
esse mistério. Maria o conheceu por muitos anos antes de ser 
manifestado com a plenitude de Deus quando João o batizou e 
desde que João o batizou em diante; antes disso Maria já sabia 
quem era o Cristo, quem era o Messias. Maria já sabia, conhecia, 
a Primeira Vinda de Cristo; e sabia que em certa etapa da vida 
de Jesus, a plenitude de Deus viria sobre Ele, o Anjo do Pacto 

1  São Mateus 15:6; São Marcos 7:13
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viria em toda Sua plenitude nesse véu de carne, e cumpriria 
plenamente a Primeira Vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, 
e tiraria o pecado do mundo. Mas vejam, teria que ter também 
um ministério de três anos e meio.
 Assim vejam, Maria pôde ver toda a trajetória desde que o 
Arcanjo Gabriel falou essas palavras à virgem Maria. Pôde ver 
que por meio dela viria o menino, a pessoa, que se sentaria no 
Trono de Davi.
 Mas vejam, todas estas coisas têm diferentes etapas, até que 
chegue o momento de se cumprir cada uma dessas promessas.
 Vejam, Maria não pôde ver estando viva o cumprimento de 
Cristo sentando-se no Trono de Davi; mas ela teve a promessa 
de que Ele se sentaria no Trono de Davi. Essa promessa ela a 
verá cumprida no glorioso Reino Milenial. Teve que esperar, 
esteve esperando por dois mil anos para ver Jesus sentado no 
Trono de Davi; mas o verá, o verá no sétimo milênio sentado no 
Trono de Davi.
 Agora, vejam vocês que cada coisa prometida por Deus, 
cada promessa, tem um tempo para ser cumprida.

O FILHO DO DAVI EM SUA OBRA DE RECLAMAÇÃO 
NO DIA ÚLTIMO
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 23 de março de 1997
(Segunda atividade)
São José dos Campos, Brasil
 Sempre o Embaixador de Deus é o mensageiro que Deus 
envia para cada era ou para cada dispensação.
 Agora podemos ver o que significa isto no Programa Divino 
para o Último Dia. Quando Jesus Cristo diz: “Eu, Jesus, enviei 
o meu anjo, para vos testificar estas coisas nas Igrejas”. Os 
Arcanjos Gabriel e Miguel com Seus Exércitos estão atentos a 
tudo o que está acontecendo aqui na Terra, e estão protegendo o 
Anjo do Senhor Jesus Cristo e a todos os que o receberam. São 
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mais os que estão conosco que os que estão contra!
 Bom, como que surgiu uma segunda mensagem; mas creio 
que isto nos ajuda para ter segurança em Deus e Seu Programa. 
Também me ajuda muito. Eu sei que os Arcanjos Gabriel e 
Miguel, com Seus Exércitos, estão nos protegendo; assim como 
mandou um exército para proteger Eliseu.
 Bom, também diz a Escritura que o Anjo do Senhor acampa 
ao redor dos que o temem e os defende2.

O MINISTÉRIO PRIVADO DE JESUS CRISTO DEPOIS 
DA SUA RESSURREIÇÃO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 15 de abril de 2001
(Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico
 E sabem quem conhecia o nome que tinha que trazer o 
Messias? Se vocês buscarem o que os profetas disseram sobre o 
nome do Messias, encontrarão que Isaías disse que se chamaria 
Seu Nome Emanuel, também que Seu Nome seria: Deus forte, 
Pai Eterno, Príncipe de Paz. Mas ninguém disse exatamente o 
nome Jesus. Mas houve um que disse o nome que tinham que 
pôr no Messias: e foi o Arcanjo Gabriel.
 Seguramente, se ele soube qual era o nome para a Primeira 
Vinda de Cristo, a Vinda da Pedra não cortada por mãos em 
Sua Primeira Vinda, pois tem que saber qual é o nome para a 
Segunda Vinda da Pedra não cortada por mãos.
 Esse Anjo, assim como para o Israel terreno o Arcanjo 
Gabriel é seu Anjo protetor - o Arcanjo Miguel, o Anjo protetor 
ou Arcanjo protetor do povo hebreu; para o Israel celestial o é o 
Arcanjo Gabriel.
 E agora, o Arcanjo Gabriel é o Arcanjo das revelações divinas, 
que tem acesso ao Livro da Verdade; é o Arcanjo que apareceu 
ao profeta Daniel e deu a revelação das coisas que aconteceriam 

2  Salmos 34:7
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ao povo hebreu; é o Arcanjo de mais conhecimento das coisas 
contidas no Livro da Verdade. Disse ao profeta Daniel que ia 
mostrar, revelar, as coisas que estavam no Livro da Verdade; ou 
seja que o que disse a Daniel era conforme o que estava escrito 
no Livro da Verdade.
 Agora, esse é o Arcanjo que se encarrega das revelações 
divinas para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, esse é o Arcanjo 
enviado para atuar no meio da Igreja de Jesus Cristo de etapa 
em etapa, que deu a revelação ao profeta Daniel, e quem tem 
o conhecimento exato de todo o Programa Divino que seria 
realizado.
 Agora, esse Arcanjo estará a favor da Igreja do Senhor Jesus 
Cristo. Esse Arcanjo, assim como veio à virgem Maria, sendo 
que a virgem Maria representa a Igreja de Jesus Cristo, é o 
Arcanjo que vem à Igreja do Senhor Jesus Cristo, é quem vem 
com a Voz de Arcanjo.
 (…) Agora, podemos ver que isto é um mistério muito 
grande, que ainda não está aberto, até o momento — o mistério 
destes dois Arcanjos —; mas algum dia teremos que conhecer 
claramente estes mistérios destes Arcanjos. E seja que já os 
cheguemos a conhecer estando nestes corpos mortais…, ou no 
novo corpo, que é onde melhor poderemos entender o mistério 
do Arcanjo Gabriel e do Arcanjo Miguel.
 Mas recordemos que estes Arcanjos sempre estiveram 
trabalhando no Programa Divino: estiveram com o povo hebreu, 
e é o Arcanjo do qual diz o Arcanjo Gabriel… Vejam, o Arcanjo 
Gabriel fala (e fala bem) do Arcanjo Miguel.
 (…) Estes Arcanjos estão sempre em pé de luta, e estão 
sempre lutando a favor de todo o Programa de Deus.
 Assim não é de estranhar que estavam presentes em todo o 
tempo do ministério do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Se 
quando Cristo esteve jejuando e terminou Seu jejum, diz que foi 
tentado pelo diabo; e quando terminou essa etapa de tentação o 
diabo se foi, e então vieram anjos e o serviam. E os anjos estão 
sob o mandato dos Arcanjos Gabriel e Miguel.
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 Portanto, esses Arcanjos sempre estiveram trabalhando em 
todo o Programa Divino, tanto no Antigo Testamento como no 
Novo Testamento; estão trabalhando a favor da Igreja do Senhor 
Jesus Cristo no Novo Testamento, e também estarão trabalhando 
a favor do povo hebreu.
 E para a ressurreição, eles também estarão trabalhando em 
todo o Programa correspondente à ressurreição dos Santos de 
Deus. E para o chamado dos 144.000 hebreus.

Impresso em Porto Rico


