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ESTUDO BÍBLICO #163
DOMINGO, 26 DE DEZEMBRO DE 2021

TEMA:  AS COISAS QUE ESTÃO PROFETIZADAS
PARA O FIM DO SÉCULO

Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 31 de dezembro de 1999 a 1º de janeiro do 2000

Cayey, Porto Rico

Escritura base: São Mateus 24:3

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 141
Semente de discrepância 
Phoenix, Ariz., 18-1-65
Rev. William M. Branhm
 1260 - “Notem, no versículo 41 [Mateus 13] os dois também 
muito perto, tão perto nos últimos dias até que Ele não fez… Ele 
não podia depender de alguma certa igreja para separá-los, digamos, 
a metodista ou a batista ou os pentecostais, para separá-los. Ele 
disse: ‘Ele enviará Seus anjos para separá-los’. Um anjo vem para 
trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. E ninguém 
pode fazer isso a não ser o Anjo do Senhor. Ele é o Único que vai 
dizer qual é certo e qual é errado. Deus disse que Ele enviará Seus 
anjos no último tempo. Não anjos abaixo por aqui, mas anjos no 
último tempo, e os juntaria. Sabemos que este é o tempo vindouro 
da colheita agora. Agora, um anjo é em realidade interpretado um 
‘mensageiro’. E vemos que há sete anjos das sete Igrejas, e agora… 
Não, através das eras da igreja”.

LIVRO DOS SELOS
O Primeiro Selo - Pág. 112
Rev. William M. Branham
 66. Trombetas significam confusão política e guerras. Em Mateus, 
capítulo 24, Jesus falou sobre isto: “Ouvirão guerras, rumores de 
guerras… Mas ainda não é o fim”. Vocês recordam bem essa parte 
das Escrituras onde diz que haverá guerras e rumores de guerras, 
guerras e rumores de guerras; tudo isto seguirá assim até o final. 
Essas são as Trombetas que soam. Agora quando chegarmos às 
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Trombetas verão em detalhe cada uma dessas guerras, para mostrar 
que cada guerra seguiu uma era da igreja, e também seguem estes 
Selos. Então a Trombeta significa distúrbios políticos, enquanto que 
os Selos significam distúrbios religiosos. Vê você? Abre-se um Selo 
e é depositada uma Mensagem. Em seguida, sendo que a igreja esteve 
tão bem formada em seus sistemas e formas políticas, então quando 
a Mensagem é entregue, o mensageiro sai e dá uma boa sacudida. 
Correto. Então resulta um distúrbio religioso quando se abre um 
Selo.  Isto é o que acontecer. Toda a igreja está repousada em Sião; 
acomoda-se bem e diz: “Tudo está bem”.  Como por exemplo: a 
Igreja da Inglaterra estava bem acomodada. A Igreja Católica estava 
bem acomodada quando chegou Lutero, e então houve um distúrbio 
religioso. Sim senhor. A igreja continuou pois com Zwinglio e dali 
passou aos distintos líderes como Calvino. Em seguida a Igreja 
Anglicana se acomodou e estava repousando quando chegou Wesley, 
e então houve outro distúrbio religioso. Correto. Sempre causa um 
distúrbio religioso. Agora leiamos aqui este Selo:
 E olhei quando o Cordeiro abriu um dos selos (o que aconteceu?), 
e ouvi um dos quatro animais dizendo como uma voz de trovão: 
Veem e vê.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 7
Jesus Cristo o Mesmo 
New York, 8-24-54
Rev. William M. Branham
 59 - “Mas o que eu penso que o Senhor vai fazer, esta mensagem 
tão rápida ao mundo é isto, que Ele vai enviar Seu poder e 
demonstração do Espírito Santo, que rodeará o mundo inteiro só no 
espaço de uns poucos dias. Eu creio que está chamando Sua Igreja, 
reunindo as pessoas, juntando-a para este grande evento que virá a 
acontecer”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 70
Perguntas e Respostas 
Jeffersonville, Ind., 27-5-62
Rev. William M. Branham
 605 - “177 Onde está esse que vai semear essa Semente nessa Igreja 
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do tempo do fim? Onde está essa Semente que está amadurecendo, 
esse Elias prometido? E imediatamente depois desses dias assentará 
a grande tribulação e queimará a Terra.
 178 E então ao regresso da Igreja e a Noiva, a Noiva e Cristo; 
caminharão sobre suas cinzas, no Milênio, quando a Terra for 
purificada pelo fogo. E ali eles reinarão. E os pagãos, que nunca 
ouviram o Evangelho, serão levantados nesse tempo, e os filhos de 
Deus serão manifestados. Se Ele vai reinar, Ele tem que ter alguma 
coisa sobre o que reinar. Ele tem que ter um domínio. ‘E eles 
governam e reinam com Cristo’, e Cristo governa as nações com uma 
vara de ferro. Então o Evangelho… Então os filhos manifestados 
de Deus, com a autoridade como Ele tinha quando Ele estava aqui. 
Veem? Ali virá o Milênio nesse Reino. Veem? E caminharão sobre 
as cinzas.
 179 Assim que eu estive vigiando por alguma coisa. Nos passou 
em humildade e nós não percebemos? Já foi, e a igreja é deixada 
em seus pecados? Se isso é assim, então é mais tarde do que vocês 
pensam. Se não, então vem um com uma Mensagem que enquadra 
perfeitamente com a Bíblia, e uma obra rápida rodeará a Terra. 
A semente sairá nos jornais, em material de leitura, até que cada 
Semente predestinada de Deus o tenha escutado (…).
 180 Então, quando isso acontecer, haverá uma reunião. E Jesus 
aparecerá, e será arrebatada a Igreja de todas as partes do mundo, na 
ressurreição, e subirão.
 181 Será como quando veio João, que nem mesmo os discípulos 
escolhidos sabiam? Eles perguntaram: ‘por que, pois, dizem os 
escribas que é necessário que Elias venha primeiro?’
 182 Ele disse: ‘Ele já veio e vós não soubestes’. Mas disse Ele: 
‘Fizeram-lhe o que eles disseram que lhe fariam’. Sua Mensagem 
a todo Israel foi tão rápida, vejam, somente se desenvolveu em um 
pequeno… Dois – e dois lugarzinhos, ao descer de Jerusalém, e ali, 
ali em Enom, onde João foi batizar; e ali abaixo, no rio onde ele 
estava batizando, o rio secou. Somente seis meses e toda a introdução 
do Messias se realizou”.
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OS ENVIADOS DO ENVIADO PARA EVANGELIZAR
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 3 de outubro de 1998
Cayey, Porto Rico
 Temos as mensagens gravadas em vídeos, em folhetos e em 
fitas cassete, para levá-la; porque essa Mensagem, essa Palavra, é 
a que fará o trabalho nas almas das pessoas; e abrirá o coração e 
o entendimento para poderem compreender que estamos em uma 
mudança de dispensação, onde estamos vivendo uma introdução a 
uma nova dispensação.
 É um entrelace dispensacional, o qual estamos experimentando. 
E os entrelace de eras ou de dispensações, vejam vocês, sempre os 
que entram nesse entrelace são perseguidos, são criticados. Já na 
história bíblica está, assim vocês não se surpreendam se alguém os 
critique, se alguém falar contra vocês.
 Vejam, Jesus Cristo, Seus discípulos, a religião hebraica com 
seus líderes religiosos (incluindo o sumo sacerdote) os consideraram 
loucos, fanáticos, que quem tinham era um caminho de heresia; 
ou seja, os condenavam como hereges, os perseguiam (e mataram 
muitos dos discípulos), os entregavam à morte ao império romano, 
e assim por diante.
 Agora vejam, em uma mudança de dispensação, nesse entrelace, 
há perseguições e há pessoas que se levantam contra os que entraram 
nesse entrelace a uma nova dispensação. E os que não compreendem 
estas coisas dá medo, e alguns se apartam.
 Mas vejam vocês, Cristo disse1: “Quem me confessar diante 
dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e diante dos Seus 
Anjos; mas quem me negar, eu também o negarei”. Pois quem o 
nega diz: “Não, não; eu não sou dos Seus discípulos”. E então, o que 
Cristo vai dizer? “Ele tem razão, ele não é dos meus discípulos”, ele 
mesmo está dizendo! Agora, depois, quando lhe corresponde diante 
de Deus, isso mesmo é o que Jesus Cristo vai dizer dessa pessoa: 
“Não, ele não é dos meus discípulos, ele mesmo disse”. Assim não 
pode ir buscar vida eterna e bênção da parte de Deus porque o negou 
aqui na Terra. 
 Agora, quem o confessar e se mantém firme estando aqui na 
Terra, em seguida Cristo o confessará diante do nosso Pai celestial.
1  São Mateus 10:32-33, São Lucas 12:8-9, 2 Timoteo 2:12
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 E assim é em cada etapa, em cada era e em cada dispensação: Os 
que estiveram firmes, em pé, com o mensageiro de cada era na Obra 
de Cristo, esses são os que têm a bênção de cada era, esses são os 
primogênitos de Deus de cada era.

OS SEGREDOS DO SÉTIMO SELO
QUE SERÃO REVELADOS 
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 7 de junho de 1998 (Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico
 E quando a Obra do servo fiel e prudente tiver chegado ao seu 
final e estiver toda a Casa de Deus reunida — estiverem todos 
os escolhidos de Deus reunidos, tiver chegado até o último dos 
escolhidos de Deus —, esse servo fiel e prudente, diz Jesus Cristo 
que o adotará, quando Ele disse em São Mateus, capítulo 24 e 
versículos 44 ao 47:
 “Por isso, estai vós apercebidos também; porque o Filho do 
homem há de vir à hora em que não penseis.
	 Quem	é,	pois,	o	servo	fiel	e	prudente,	que	o	seu	senhor	constituiu	
sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo?
 Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, 
achar servindo assim.
 Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens.”
 Ou seja, será adotado e estará adotado com um corpo eterno; 
e o grupo ao qual estará dando o alimento espiritual também será 
adotado.
 E serão transformados os escolhidos de Deus do Último Dia, pois 
estarão sob o ministério do Anjo Mensageiro de Jesus Cristo, o servo 
fiel e prudente do Último Dia; os mortos em Cristo ressuscitarão 
também no Último Dia; e todos juntos estaremos com o corpo 
glorificado, corpo eterno e espírito teofânico eterno também.
 E daí em diante, já com os filhos e filhas de Deus adotados, 
estará se cumprindo a manifestação dos filhos de Deus, os filhos 
de Deus manifestados, porque já estarão libertados ou liberados 
da mortalidade; estarão libertados do corpo mortal porque terão 
um corpo eterno e já estarão na Terra com o corpo eterno, portanto 
estarão como imortais aqui na Terra e, consequentemente, este 
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planeta Terra terá seres imortais vivendo em corpos eternos.
 E aí, para esse tempo, quando tivermos o novo corpo, o poder 
de Deus em toda sua plenitude estará manifestado. E todos sendo 
iguais a Jesus Cristo, adotados, com corpos eternos e espíritos 
teofânicos eternos, não haverá nada que não possa ser realizado no 
Programa de Deus. E o que não pôde acontecer em dois mil anos 
estará acontecendo em um curto tempo, sob a manifestação plena de 
Deus, do Anjo do Pacto em e com Sua Igreja no Último Dia.
 Agora, há coisas que não foram reveladas ainda, com relação às 
coisas que estarão acontecendo nesse tempo; mas para esse tempo, 
se estará dando testemunho tanto às virgens fátuas e também ao 
mundo inteiro; e também o povo hebreu estará escutando a Voz de 
Deus. Para esse tempo em que já estaremos transformados, Cristo já 
terá saído do Trono de Intercessão no Céu; não haverá Sangue ali no 
Trono de Intercessão, portanto o juízo divino em seguida virá sobre 
a raça humana.
 Agora podemos ver que aí há coisas que ainda não estão 
reveladas, porque é preciso que chegue esse momento; mas temos 
as profecias que falam das coisas que vão estar acontecendo nesse 
tempo; e têm que se materializar todas essas profecias. E se no tipo 
e figura, no Antigo Testamento, cumpriram-se, então têm que se 
cumprir no Último Dia, têm que se materializar.

O ANJO QUE PÕE FIM AO TEMPO
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 16 de abril de 1999
Vila de Guadalupe, São Luis Potosí, México
 E agora, quando terminar de entrar até o último dos escolhidos 
de Deus, Cristo terminará Sua Obra de Intercessão como fazia o 
sumo sacerdote; e já, ao sair, ressuscitará os mortos em Cristo e 
nos transformará os que vivemos; e assim estaremos reconciliados 
plenamente em espírito e em corpo todos os filhos e filhas de Deus.
 Nossas almas estarão reconciliadas com Deus; e teremos o corpo 
teofânico eterno e novo, e teremos o corpo físico eterno, novo e 
glorificado, como Ele prometeu; e seremos à imagem e semelhança 
do nosso amado Senhor Jesus Cristo.
 E quando isso ocorrer, o tempo já não é mais, o tempo terá 
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terminado para a humanidade.
 E estaremos de 30 a 40 dias aqui na Terra, em uma manifestação 
plena de Deus no meio da Sua Igreja e com Sua Igreja, onde todos 
estaremos em nossos corpos eternos e glorificados que Ele nos dará, 
e será a manifestação maior e gloriosa de toda a história da Igreja do 
Senhor Jesus Cristo.
 Nunca na história da Igreja de Jesus Cristo houve uma 
manifestação como essa que está prometida para ocorrer neste 
tempo final, exceto através de Jesus Cristo.
 E assim como vimos essa manifestação de Deus em Jesus Cristo 
em toda Sua plenitude, haverá uma manifestação plena de Deus em 
toda Sua plenitude em Sua Igreja; e o ministério que estará em Sua 
Igreja nesse tempo será o ministério do Último Dia, o ministério que 
será adotado, e o mensageiro que será adotado no Último Dia.
 E sob esse ministério Deus fará coisas que somente foram vistas 
através dos grandes profetas de Deus e de Jesus Cristo e de São Pedro 
e São Paulo e outros dos apóstolos, e do sétimo anjo mensageiro. 
Deus nos deu a amostra do que Ele fará neste tempo final, quando se 
completar o número dos escolhidos de Deus e o tempo já termine, e 
Deus se manifestar em toda Sua plenitude.
 Será uma manifestação que estremecerá o mundo inteiro, será 
uma manifestação onde Deus fará coisas tão grandes que até a 
ciência não as poderá explicar; mas serão por meio do poder criador 
de Deus manifestado em Sua Igreja, a qual para esses dias estará em 
seus corpos teofânicos e seus corpos físicos eternos e glorificados.

A ÚNICA VOZ DE DEUS
(Reunião de Ministros) 
Dr. William Soto Santiago
Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2002
Cali, Colômbia
 E agora, quando tiver se completado o Corpo Místico de Cristo, 
Cristo se levantará do Trono do Pai e tomará o Título de Propriedade, 
fará a Obra de Reclamação, e ressuscitará os mortos crentes n’Ele e 
a nós nos transformará; e isso, quando tiver se completado o Corpo 
Místico de Cristo.
 E então se fechará a Porta da Misericórdia quando tiver feito 
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intercessão até pelo último dos escolhidos de Deus. Aí se fecha a 
Porta, Cristo ressuscita os mortos crentes n’Ele e nos transformará; 
e haverá uma manifestação plena do Espírito Santo, do poder de 
Deus; e será por um curto tempo: de 30 a 40 dias, diz o reverendo 
William Branham que será esse tempo em que estarão os mortos que 
ressuscitarão em corpos eternos, e nós que seremos transformados.
 Já com o novo corpo tudo será em um tempo de 30 a 40 dias; mas 
aí Deus estremecerá este mundo como nunca antes o estremeceu; aí 
se cumprirá plenamente a Visão da Carpa. Veem?
 Agora, vimos quão simples é tudo. Tudo é simples.
 Ouvi dizer que há pessoas que dizem: “Quando eu vir o da Visão 
da Carpa cumprido, eu vou crer”. Está se colocando como parte das 
fátuas; porque a Terceira Etapa, vejam, é para a Noiva, é para as 
fátuas e é para o mundo.
 Mas quando isso ocorrer, vejam vocês, já estará completo o 
Corpo Místico de Jesus Cristo nosso Salvador. Será para a Noiva 
uma manifestação grande no meio da Igreja-Noiva do Senhor Jesus 
Cristo, será o Espírito Santo manifestado no meio da Sua Igreja em 
toda Sua plenitude.
 O mundo verá o poder de Deus manifestado sem limitações; mas 
já será muito tarde para o mundo, como foi tarde para os espíritos 
daqueles que foram desobedientes no tempo de Noé, quando Jesus 
foi ao inferno e lhes pregou.
 E para as fátuas será muito tarde para receberem a fé para serem 
transformadas e raptadas, porque já se fechou a Porta e terão que 
passar pela grande tribulação; porque se encontrarão sem azeite nas 
lâmpadas, se encontrarão sem o batismo do Espírito Santo; mesmo 
que podiam ter tido manifestações do Espírito Santo (como línguas, 
profecias, milagres e sinais), mas não tinham o batismo do Espírito 
Santo, não tinham obtido o novo nascimento e, consequentemente, 
não tinham o corpo angelical teofânico para em seguida receberem 
o corpo físico e glorificado e irem com Cristo à Ceia das Bodas do 
Cordeiro.
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