
- 1 -

ESTUDO BÍBLICO #167
DOMINGO, 9 DE JANEIRO DE 2022
TEMA: AS MÃOS DO PROFETA

LEVANTADAS PARA A VITÓRIA DO POVO
Dr. William Soto Santiago

Sábado, 29 de agosto de 1998
(Segunda atividade)

Juárez, Chiapas, México

Escritura base: Êxodo 8:8-16

PRODUZINDO FRUTOS COM O SÉTIMO SELO
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago 
Terça-feira, 21 de abril de 1998
Monterrey, Novo Leão, México
	 No	tempo	final,	no	Último	Dia,	é	que	o	inimigo,	o	anticristo,	
a	besta,	vem	como	um	rio;	ou	seja,	vem	com	exércitos,	com	
nações:	as	nações	e	exércitos	dos	dez	reis	que	lhe	dão	seu	poder	
e	sua	autoridade;	e	vem	para	destruir,	vem	para	matar	todos	os	
que	não	estiverem	de	acordo	com	ele.	E	quem	não	tiver	a	marca	
da	besta,	não	poderá	nem	comprar	nem	vender;	mas	Deus	diz	
que	levantará	bandeira	contra	ele.
	 Essa	 bandeira	 levantada	 contra	 o	 inimigo	 é	 Jesus	 Cristo	
manifestado	em	toda	Sua	plenitude	em	carne	humana	através	
do	Seu	Anjo	Mensageiro,	na	manifestação	plena	do	poder	de	
Deus	no	Último	Dia,	quando	vier	o	aperto;	e	aí	então	será	vista	
a	Terceira	Etapa	em	toda	sua	plenitude	sendo	manifestada.	E	o	
que	foi	visto	em	parte	(ou	seja,	como	uma	amostra)	manifestado	
no	 sétimo	 anjo	 mensageiro,	 o	 reverendo	 William	 Marrion	
Branham,	será	visto	manifestado	em	toda	sua	plenitude.
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A REBELIÃO DE CORE NO ÚLTIMO DIA
(Reunião de Ministros) 
Dr. William Soto Santiago
Quinta-feira, 15 de outubro de 1998
Quito, Equador
	 E	agora,	podemos	ver	como	as	pessoas	que	se	 levantarão	
contra	Cristo	e	Seu	Programa	correspondente	a	Sua	Segunda	
Vinda,	cairão	nessa	rebelião,	serão	enquadrados	nessa	rebelião	
de	 Core	 com	 seu	 séquito;	 o	 qual	 aconteceu	 lá	 no	 tempo	 de	
Moisés,	 e	o	qual	 é	 tipo	 e	figura	da	 rebelião	que	 se	 levantará	
contra	a	Segunda	Vinda	de	Cristo	com	Seus	escolhidos,	com	os	
quais	Ele	vem	neste	tempo	final	e	aos	quais	Ele	vem.
	 Agora,	podemos	ver	que	toda	pessoa	que	vive	neste	planeta	
Terra	 tem	 a	 oportunidade	 de	 receber	 o	 Programa	 de	 Deus	
correspondente	ao	nosso	tempo,	e	tem	que	estar	consciente	de	
que	haverá	lutas	e	que	haverá	pessoas	que	não	o	receberão	e	se	
levantarão	contra	o	Programa	de	Deus.
	 Vejam,	 um	 primo-irmão	 de	Moisés	 foi	 quem	 se	 levantou	
contra	Moisés:	Coré,	 descendente	 de	Levi,	 e	 descendente	 de	
quem?	De	Coate.	E	Coate	era	o	pai	de	quem?	De	Anrão,	o	pai	
de	Moisés;	e	era	o	pai	 também	(de	quem?)	de	Jizar,	o	pai	de	
Coré;	 primos	 de	 primeiro	 grau;	 e	 vejam	 vocês,	 tomam	 duas	
rotas.
	 Agora,	podemos	ver	que	o	movimento	de	Coré	teve	força,	
mas	Deus	destruiu	esse	movimento.	E	o	movimento	da	besta	
e	a	imagem	da	besta,	e	os	dez	reis	que	darão	seu	poder	e	sua	
autoridade	à	besta,	terá	certa	força;	mas	o	Cordeiro	os	vencerá,	
porque	Ele	é	Rei	dos	reis	e	Senhor	dos	senhores.	
	 (…)	Agora,	 podemos	 ver	 que	 Moisés	 tinha	 inimigos	 de	
fora	e	inimigos	dentro	da	mesma	nação,	por	isso	se	rebelaram	
por	dez	ocasiões	contra	Moisés,	e	por	dez	ocasiões	por	pouco	
apedrejam	Moisés.
	 E	agora,	do	meio	do	cristianismo,	em	acréscimo	a	todos	os	
inimigos	 que	 Jesus	Cristo	 tem	 nas	 outras	 religiões	 de	 outras	
nações	e	religiões	pagãs,	agora	do	meio	do	mesmo	cristianismo	
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se	levantarão.	Inimigos	sempre	se	levantaram,	e	daí	é	que	sai	
o	anticristo:	do	mesmo	cristianismo;	e	daí	é	que	sai	a	 luta,	e	
aí	é	onde	a	 luta	mais	forte	estará	se	realizando	(e	se	realizou	
sempre).	É	dentro	do	mesmo	cristianismo	onde	Cristo	 teve	a	
luta	mais	forte,	onde	se	levantaram	contra	Cristo.
	 Agora,	podemos	ver	este	mistério	e	podemos	ver	que	Coré	
representa	o	anticristo,	o	homem	de	pecado;	e	Datã	e	Abirão	e	
Om,	e	esses	 líderes	principais	do	povo	hebreu	que	se	uniram	
a	Datã	e	Coré	e	Abirão,	representam	essas	nações	e	esses	reis	
que	 se	 unirão	 à	 besta,	 ao	 anticristo,	 e	 darão	 seu	 poder	 e	 sua	
autoridade.
	 Agora,	 o	 diabo	 ofereceu	 a	Cristo	 os	 reinos	 deste	mundo,	
ou	 seja,	 ofereceu	o	 reino	dos	 gentios.	E	o	 que	disse	 o	 diabo	
a	 Jesus?	Que	 Jesus	 tinha	 que	 conceder	 a	 adoração	 ao	 diabo;	
ou	seja,	que	seria	um	reino	com	adoração	satânica.	E	isso	é	o	
mesmo	da	besta	e	a	imagem	da	besta,	e	esses	dez	reis	que	dão	
seu	poder	e	sua	autoridade	à	besta.	E	isso	era	o	mesmo	de	Datã,	
Coré	e	Abirão.	
	 E	agora,	podemos	ver	como	Cristo	rejeitou	essa	oferta	do	
diabo.	Mas	vejam	vocês	que	a	besta	e	a	imagem	da	besta,	e	os	
que	adoram	à	besta	e	à	imagem,	estão	adorando	a	quem?	Diz	
que	adoram	os	demônios,	ao	diabo;	isso	é	adoração	satânica,	a	
que	a	besta	e	a	imagem	da	besta	têm	nesse	reino,	nesse	império	
dos	gentios.	
	 E	para	o	Último	Dia	virá	um	aperto	muito	grande	para	todos	
os	 filhos	 e	 filhas	 de	Deus;	mas	 aí	 estarão	 ao	 lado	 de	Cristo;	
ao	 lado	 de	Cristo,	 o	 qual	 estará	manifestando	 os	ministérios	
dos	 Anjos	 do	 Filho	 do	 Homem,	 que	 são	 os	 ministérios	 de	
Moisés,	de	Elias	e	 também	o	ministério	de	Jesus.	E	a	vitória	
está	profetizada,	portanto	é	segura.	Para	quem?	Para	Cristo	e	
Sua	Igreja,	para	Cristo	e	Seu	poderoso	Exército.
	 Agora	podemos	ver	de	que	 lado	nós	estamos:	estamos	da	
parte	do	Cavaleiro	do	cavalo	branco	de	Apocalipse	19.	Mas	a	
besta	e	a	imagem	da	besta,	e	os	que	adorarão	à	besta	e	à	imagem	
da	 besta,	 estarão	 do	 lado	 do	 cavaleiro	 do	 cavalo	 amarelo	 de	
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Apocalipse,	capítulo	6,	versículo	7	ao	8;	e	eles	serão	derrotados	
por	Cristo	nosso	amado	Senhor	e	Salvador.
	 Bom,	vimos	 isto	de	A	REBELIÃO	DE	CORÉ	em	termos	
proféticos.	E	toda	rebelião	que	se	levante	contra	Cristo	e	Seu	
Programa	correspondente	a	nosso	tempo,	não	importa	que	até	
sejam	pessoas	que	tenham	estado	relacionados	com	o	Programa	
que	Deus	está	realizando	neste	tempo:	se	levantarem	contra	o	
Programa	de	Deus	e	fazem	a	guerra,	vão	ser	enquadrados	em	
Coré,	Datã,	Abirão	e	todos	os	que	se	uniram	a	eles;	ou	seja,	que	
terão	o	mesmo	pagamento.
	 Precisamos	ter	a	orientação	do	Espírito	de	Deus,	o	Espírito	
Santo,	o	Espírito	de	Cristo;	e	isso	sempre	teve	a	Igreja	de	Jesus	
Cristo	 em	cada	 era	por	meio	da	manifestação	do	Espírito	de	
Cristo	através	do	mensageiro	de	cada	era;	assim	é	para	a	Igreja	
do	Jesus	Cristo	como	Corpo	Místico	de	crentes.
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