
- 1 -

ESTUDO BÍBLICO #166
SEXTA-FEIRA, 7 DE JANEIRO DE 2022
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ESCAPA PARA O MONTE PARA QUE NÃO PEREÇAS
Dr. William Soto Santiago 
Quinta-feira, 19 de abril de 2001 (Terceira atividade)
Dallas, Texas, Estados Unidos
 Para passar ao Paraíso as pessoas têm que estar primeiro no 
Monte Sião, que é o Monte onde há salvação, e é o Monte onde 
se escapa do juízo divino.
 E agora, a mensagem dos Anjos é: “Escapa; escapa para o 
Monte para que livres tua alma, para que não pereças”.
 Também foi dito pelos Anjos que Ló se apressasse: 
“Apressa-te, escapes para o monte, porque nada poderei fazer 
ou nada poderemos fazer até que tu tenhas chegado lá, até que 
tu tenhas escapado”.
 E os Arcanjos Gabriel e Miguel nada poderão fazer com 
relação ao juízo divino que há de vir sobre a raça humana, até 
que tenham escapado todos os escolhidos de Deus escritos no 
Céu, no Livro da Vida do Cordeiro, até que tenham chegado ao 
Monte Sião, à Igreja do Senhor Jesus Cristo.
 E também as virgens fátuas, as virgens insensatas, vão 
escutar a Mensagem Final, e vai haver um êxodo, isso será 
escapando para evitar que os juízos divinos caiam sobre elas; 
mesmo que a besta, o homem de pecado, as vai perseguir e as 
vai matar; mas morrerão salvos e ressuscitarão depois do Reino 
Milenial.
 Os 144.000 também vão ser perseguidos, mas eles escaparão; 
por isso em Apocalipse, capítulo 14, aparecem sobre o Monte 
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Sião em pé com o Cordeiro, e selados em suas testas, porque 
o Anjo que vem com o Selo do Deus vivo em Apocalipse, 
capítulo 7, versículo 2 em diante (ou seja, que vem com o 
Espírito Santo), os chama e os junta e os sela em suas testas.
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 E agora, em Apocalipse, capítulo 11, também está prometido 
que os ministérios dos Dois Ungidos, as Duas Oliveiras, Moisés 
e Elias, estarão na Terra.
 E o que nos diz o reverendo William Branham sobre estes 
dois ministérios que estarão sobre a Terra para o Último Dia? 
Na página 358 e 359 do livro Os Selos diz… Corrijo, 458 e 459, 
diz… Começando no último parágrafo da 458, diz:
 “112. Então é entre o Sexto e Sétimo Selo quando Ele chama 
essas pessoas, as quais foram mencionados por Jesus Cristo em 
Mateus 24:31 (Ou seja, que ‘enviará Seus Anjos com Grande 
Voz de Trombeta e juntarão Seus escolhidos’. Vejamos quem 
são esses escolhidos e quem é quem soa a Trombeta). Quando 
a Trombeta soa, será a Trombeta das duas testemunhas da 
era de graça para os judeus (ou seja, a Trombeta de Moisés 
e Elias, a Mensagem de Moisés e Elias soando a Mensagem 
Final para os judeus). Soa uma Trombeta… Agora vejamos 
mais claro aqui em Mateus 24:31: ‘E enviará seus anjos (não 
é somente um, mas dois) com grande voz de Trombeta’. O que 
é? Quando Deus fala, se ouve o som de trombeta (ou seja, que 
é Deus falando por meio das Duas Oliveiras). Sempre foi assim 
a Voz de Deus, chamando à batalha. Deus está falando. Estes 
dois anjos (agora diz que são anjos, mensageiros) vêm com 
o som da Trombeta. E notem bem: Mas nos dias da voz do 
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sétimo anjo, soa a Trombeta. Nos dias da voz do primeiro anjo, 
soou a Trombeta. Nos dias da voz do segundo anjo, soou uma 
Trombeta, e assim foi quando Ele mandou a cada um.
 113. Mas quando foram anunciados os Selos, estavam todos 
juntos em uma grande cena Divina para chamar um grupo de 
pessoas, e houve o som de uma só Trombeta; e foram abertos 
sete Selos. Ele está reunindo Seus judeus escolhidos dos quatro 
ângulos da Terra”.
 Com essa Trombeta que soa, a Grande Voz de Trombeta, 
com a qual chamará os escolhidos, diz que se abrem sete Selos; 
ou seja que algo grande vai acontecer neste tempo final.
 Os Selos se abrem quando Cristo completa Sua Igreja e 
completa, consequentemente, Sua Obra de Intercessão no Céu; 
sai do Trono do Pai, do Trono de Intercessão, e se converte no 
Leão da tribo de Judá, e toma o Livro da mão direita daquele 
que está sentado no Trono, e o abre no Céu; e nos capítulos 6 
em diante, são abertos os Selos, e aparece a história contida sob 
cada um desses Selos misteriosos.
 Em seguida, em Apocalipse, capítulo 8, quando abre o 
Sétimo Selo, houve silencio no Céu como por meia hora. O 
reverendo William Branham diz que essa é Sua Vinda, o Sétimo 
Selo é Sua Vinda.
 Portanto, esse é o maior mistério que há no Céu: a Vinda 
do Senhor. É o maior mistério que há nos Selos: o Sétimo Selo, 
o qual será aberto para dar a fé para serem transformados e 
raptados os escolhidos de Deus do Último Dia, do tempo final. 
Porque os Trovões de Apocalipse, capítulo 10, é a Voz de Cristo 
vindo com o Livrinho aberto na Sua mão, vindo à Sua Igreja, 
para entregá-lo à Sua Igreja.
 Ele o entregará à Sua Igreja assim como fez de era em 
era, que entregou à Sua Igreja a Mensagem correspondente 
a cada era quando a entregou ao mensageiro de cada era e o 
mensageiro falou; e assim a entregou ao primeiro mensageiro, 
e depois — através do mensageiro — a entregou à Sua Igreja. 
Esse é um dos grandes mistérios correspondentes ao Sétimo 
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Selo; e assim lhe dará a fé, a revelação do Sétimo Selo, para 
serem transformados e levados com Cristo à Ceia das Bodas do 
Cordeiro.
 As sete visões as vigiamos; e sobre tudo vigiamos aquilo 
que está prometido para Deus realizar no meio da Sua Igreja. O 
Anjo Forte que desceu do Céu é Cristo, o Anjo do Pacto, com o 
Livrinho aberto na Sua mão para trazê-lo à Sua Igreja, para serem 
restaurados à vida eterna com corpos eternos e glorificados: os 
que morreram ao serem ressuscitados em corpos glorificados, 
e os que vivemos sermos transformados; e todos sermos iguais 
a Jesus Cristo, à Sua imagem e semelhança, como Jesus Cristo 
nosso Salvador; e jovens para toda a eternidade.
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