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ESTUDO BÍBLICO #153 - DOMINGO, 21 DE NOVEMBRO DE 2021
TEMA: O QUE DEUS PROMETEU PARA O ÚLTIMO DIA

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 27 de dezembro de 1998

Cayey, Porto Rico

Escritura base:  Apocalipse 4:1  /  Apocalipse 22:16-17

LIVRO DOS SELOS
O Terceiro Selo - Pág. 212
Rev. William M. Branham
 104. E essa é a mesma razão por que os avivamentos que devemos ter 
hoje… Agora, tivemos avivamentos denominacionais, mas não tivemos uma 
verdadeira sacudida. Não, não senhor. Não pense que temos avivamentos, 
porque não os temos. Há milhões e milhões de membros de igrejas, mas 
não há nada de avivamento. A Noiva ainda não teve um avivamento; ainda 
não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para 
sacudir a Noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses Sete 
Trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará, prometeu.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 26
Olhando ao que não se vê 
Jeffersonville, Ind., 3-10-58 
Rev. William M. Branham
 216 - “Agora, outra noite tomei um grupo no quarto de oração aqui 
dentro para – só para ver se o novo ministério que foi prometido viria a 
existência no tabernáculo aqui, antes de chegar à Carpa. Bom, até onde 
sei, ali não houve nada, não mais que só – tão pronto como entrei ali, 
o Espírito do Senhor entrou, e só começou a discernir os espíritos, e 
dizendo às pessoas dos seus problemas, e demais. / E hoje nas entrevistas, 
o Espírito Santo foi maravilhoso. E parecia como talvez continuaria por 
um tempo, até que essa Carpa chegue, no marco do mesmo ministério 
que tive, porque nas entrevistas hoje houve quatro grandes visões e 
importantes que tomaram lugar nas entrevistas. Portanto, ao parecer, ou 
melhor, vou continuar até que talvez a Carpa comece, ou onde for que 
ELE ESCOLHEU PARA COMEÇAR A DECLARAR SEU NOME EM 
UMA MANEIRA NOVA. MAS QUANDO O FIZER, SERÁ SÓ TÃO 
PERFEITO COMO OS OUTROS, SERÁ TÃO… E estou confiando em 
Deus que será maior que os outros; não por causa do nosso ministério, 
mas por causa dos doentes e pessoas necessitadas. Há tanta necessidade na 
Terra hoje”.
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O UNGIDO COM O ESPÍRITO DO SENHOR:
QUEM HAVERIA DE VIR 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 5 de janeiro de 1997 
Cayey, Porto Rico
 E Cristo dois mil anos atrás disse: “Hoje se cumpriu esta Escritura 
diante de vós”1.
 E quando vocês virem quem haveria de vir, ao Ungido com o Espírito, 
ao Senhor, essa Escritura novamente estará se cumprindo; e a segunda 
parte, que Cristo não leu, estará se cumprindo também, pois estará 
pregando “o dia de vingança do nosso Deus” sob o ministério de quem 
haveria de vir: o Ungido com o Espírito do Senhor.
 Este mensageiro estará falando sempre ungido com o Espírito do 
Senhor; portanto, o que ele estará falando, sua Mensagem será ASSIM 
DIZ O SENHOR, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo e depois para o 
povo hebreu. Ele estará pregando a Mensagem do Evangelho do Reino 
para a dispensação do Reino, para todos os filhos de Deus dentre os gentios 
e para o povo hebreu também.

O TEMPO DE ESPERA PARA SERMOS TRANSFORMADOS 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 3 de setembro de 1995 
Cayey, Porto Rico
 Cada escolhido de Deus, membro do Corpo Místico de Cristo nascido 
de novo da Água e do Espírito, é como Jó (o personagem do qual lemos no 
princípio), que não importa que percam seus bens materiais, ou sua família 
morra, ou seu corpo adoeça de alguma enfermidade que o diabo traga para 
seu corpo: a pessoa sempre dirá: “O Senhor deu, o Senhor tirou, seja o 
Nome do Senhor bendito”. Não se afastará de servir a Deus.
 Deus teve confiança em Jó, porque Jó confiava em Deus; e não estava 
disposto a se afastar de Deus, não importa o que acontecesse a ele, à sua 
família ou aos seus bens. E assim é cada filho e filha de Deus: não importa o 
que aconteça com ele ou à sua família ou aos seus bens, ele sempre seguirá 
a Deus, servirá a Deus e receberá sua transformação; não se afastará de 
Deus.
 São Paulo disse: “Ninguém ou nada nos separará do amor de Deus 
que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem fome, nem perseguição, nem 
espada, nem anjos, nem principados, nada nos separará do amor de Deus 
que é em Cristo Jesus, nosso Senhor”.2

1  São Lucas 4:21
2  Romanos 8:35-39
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 Quando as pessoas se afastam, deixam de servir a Deus, é porque não 
nasceram de novo. Porque quando a pessoa nasce de novo, foi selada com 
o Espírito Santo da promessa até e para o Dia da Redenção, ou seja para o 
dia da transformação do seu corpo.
 Assim que em frente, como Jó e como todos os heróis da fé: servindo 
a Deus, temendo-o, e esperando nossa transformação. Estamos em um 
tempo de espera; mas quem prometeu, cumprirá o que Ele prometeu.3

 Enquanto chega esse momento, enquanto chega nossa transformação, 
Ele esteve e estará cumprindo diferentes promessas até que chegue ao 
cumprimento dessa promessa gloriosa da nossa transformação.
 Não há lugar para dúvidas para os filhos de Deus. cremos em Deus, 
no Anjo do Senhor, no Anjo do Pacto, que é nosso amado Senhor Jesus 
Cristo, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel; e também 
o Redentor de Israel e o Rei de Israel. Esse é nosso Redentor, nosso amado 
Senhor Jesus Cristo. E n’Ele eu esperarei. E vocês?
 Continuaremos esperando o cumprimento da promessa feita para 
todos seus filhos, da transformação dos nossos corpos e da ressurreição 
dos mortos em Cristo.

O SÉTIMO SELO E O DIA DO SENHOR 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 24 de setembro de 1995
(Segunda atividade)
Bogotá, Colômbia
 Agora, tudo o que Deus fez através da história da raça humana, 
sempre foi o que Ele prometeu em Sua Palavra; portanto, foram os planos 
divinos sendo cumpridos no meio da raça humana. Os Sete Selos do livro 
de Apocalipse contêm as coisas que aconteceriam durante as sete etapas 
ou eras da Igreja gentia na dispensação da Graça, e também contêm as 
coisas que acontecerão no último dia, na dispensação do Reino, no Dia do 
Senhor.
 E estas coisas que devem acontecer sob a manifestação do Sétimo 
Selo, somente podem ser reveladas e entendidas por meio da Mensagem 
do Anjo do Senhor Jesus Cristo, que é enviado para dar testemunho destas 
coisas, para dar testemunho das coisas que em breve devem acontecer no 
Programa Divino, e conforme o Programa Divino, conforme as profecias 
de Deus para o Último Dia. 
 Qualquer outra forma que qualquer pessoa ou grupos religiosos, ou 
de qualquer índole, tome para entender as coisas que devem acontecer no 
último dia, não acertarão cem por cento no que Deus estará fazendo e como 
3  Hebreus 10:23
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estará fazendo. Porque quando Deus estabelece que será em uma forma 
como se poderá obter o conhecimento das coisas que devem acontecer, 
então não há outra forma. E se a pessoa busca outra forma, isso será sua 
própria forma, onde não vai obter nada do que deseja obter.

A CRIAÇÃO DE UM NOVO HOMEM 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 12 de fevereiro de 1995 
Bogotá, Colômbia
 A evidência que temos que uma Obra é de Deus, é a Palavra prometida. 
Se através do véu de carne onde está esse Espírito fazendo essas obras, 
está cumprindo o que foi prometido para esse tempo, esse é o Espírito de 
Deus que veio para cumprir Suas promessas.
 E toda pessoa tem que guardar silêncio e não ficar falando contra esse 
Espírito que está realizando essas obras por meio do véu de carne que está 
usando; porque blasfemar contra esse Espírito que está dentro, é blasfêmia 
imperdoável ou pecado imperdoável; o único pecado que diz o Senhor que 
“não será perdoado, nem neste século nem no vindouro”4. Ou seja, nem no 
glorioso Reino Milenial.
 Assim que toda pessoa antes de falar, antes de opinar, deve conhecer a 
Bíblia e as promessas que estão feitas para o tempo em que está vivendo, 
para que assim não vá cometer o engano mais grave da sua vida, e não tenha 
depois oportunidade de arrependimento, como aconteceu com algumas 
pessoas no passado, que depois chorando queriam uma oportunidade e 
não puderam.
 Quando o Espírito de Deus, na Obra que está fazendo, é identificado 
na Escritura e pela Escritura, toda pessoa deve ser reverente a esse Espírito 
de Deus, ao Espírito Santo em Sua manifestação; porque com Deus não há 
jogos nem desculpas. A pessoa tem que enfrentar a realidade do Programa 
de Deus correspondente ao tempo em que vive.

Impresso em Porto Rico
4  São Mateus 12:32


