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o mistério do Sétimo Selo ficará…, será aberto já no 
final; e nos dará a fé para sermos transformados e 
raptados.
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ESTUDO BÍBLICO #242
SEXTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2022

TEMA: O MISTÉRIO DA ARCA DO PACTO E 
SEU CONTEÚDO

Dr. William Soto Santiago
Sábado, 25 de outubro de 1997

(Segunda atividade)
Santa Cruz da Serra, Santa Cruz, Bolívia

Escritura: Êxodo 25:10-22

RECORDANDO A LEI DE MOISÉS:
O CORAÇÃO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de junho de 1983
São Felipe, Yaracuy, Venezuela
 A Lei não é para tê-la em tábuas de pedra, a Lei 
também não é para tê-la escrita em um papel; a Lei é 
para tê-la escrita nas tábuas do coração. Por isso1:
 “Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu 
coração, porque dele procedem as fontes da vida..”
 Não abra seu coração para coisas contrárias ao 
Plano de Deus, não abra teu coração para as coisas 
que Deus diz que tu não deves nem crer nem fazer. 
Abra somente teu coração para a Voz de Deus, abra 
teu coração para o Plano de Deus, abra teu coração 
para que Deus escreva Sua Lei e Seus regulamentos 
em teu coração, porque dele emana a vida.
 Se em teu coração Deus pode escrever Sua Lei, você 
1  Provérbios 4:23
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será então uma pessoa que será tomada como foram 
tomadas aquelas tábuas da Lei, e será colocada no 
mesmo lugar — atualizado — onde foram colocadas 
as tábuas da Lei.
 Aquelas tábuas de pedra foram colocadas no lugar 
santíssimo, na arca do pacto; ali onde estava o maná, 
e ali onde estavam os dois querubins de glória, e onde 
estava a presença de Deus, a Shekinah; porque aquelas 
tábuas de pedra tinham a Escritura, tinham escrito ali 
a Lei de Deus.
 E você, sendo o lugar onde Deus escreve Sua Lei, 
será também colocado…, será você como pessoa 
colocada no lugar equivalente, no lugar atualizado, 
onde foram colocadas as tábuas da Lei. Poderão aí se 
ler as leis divinas, poderão se ver e ler as leis divinas 
atualizadas; isso estará escrito em teu coração.

A VERDADE LIBERTADORA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de julho de 1986
Villavicencio, Meta, Colômbia
 Ele não vai deixar o trabalho que corresponde 
para o fim do tempo para agradar pessoas ignorantes, 
fanáticas e caprichosas, que querem que Deus faça 
outra coisa porque não gostam do que Deus prometeu 
para nosso tempo.
 Mas os caprichosos, os incrédulos e todas essas 
pessoas que estão representadas naquelas pessoas que 
Jesus disse: “Assim como foi nos dias de Noé, será na 
Vinda do Filho do Homem. E não compreenderam, 
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E ali também estão os dois querubins de ouro sólido 
também; o qual mostra como é no Céu também; e ali 
no Céu Gabriel e Miguel são os principais, portanto 
são os da mão direita e esquerda.
 A Ordem Divina para a ressurreição e a 
transformação está na Era da Pedra Angular, onde para 
essa ressurreição e a transformação dos que vivemos 
estará a manifestação de Cristo em Sua Vinda à Sua 
Igreja com as Duas Oliveiras; e depois o povo hebreu 
o verá e dirá: “Isto é o que nós estávamos esperando.”
 Portanto, oramos pelos judeus; porque eles têm 
promessas da parte de Deus para serem cumpridas 
na segunda parte da semana número setenta, que 
corresponde aos últimos três anos e meio das setenta 
semanas de Daniel; porque os primeiros três anos e 
meio já se cumpriram na Primeira Vinda de Cristo, 
e os segundos será para o Dia Último, que será na 
grande tribulação; nesse tempo será que se cumprirá a 
segunda parte da semana setenta.
 Mas algo acontecerá antes desses três anos e meio 
no meio da Igreja, que eles verão e dirão: “Isto é o 
que nós estamos esperando.” E nós também estamos 
esperando. Primeiro receberá a Igreja do Senhor Jesus 
Cristo e depois os judeus.
 O reverendo William Branham diz, falando do 
Sétimo Selo diz… E falando o que é a Segunda Vinda 
de Cristo, diz: “Como virá e quando virá? Isso não foi 
revelado. E está bem que não tenha sido revelado.” É 
que há tantos imitadores que depois viriam tratando 
de imitar para destruir o Programa Divino. Por isso, 
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 “Ao que vencer lhe concederei que se assente 
comigo no meu trono; assim como eu venci, e me 
assentei com meu Pai no seu trono.
 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 
igrejas.”
 Cristo em Espírito Santo está falando esta 
promessa, e agora está prometendo que, ao vencedor, 
ao que vencer, dará que se sente com Ele em Seu 
Trono. “Assim…” Qual é o Trono de Cristo? O Trono 
de Davi. “Assim…” Diz: “Assim como eu venci e me 
sentei com meu Pai em Seu Trono.” O Trono celestial.
 É uma promessa que os discípulos amados, Tiago 
e João, queriam agarrar também. E se deixassem e 
Cristo permitisse, agarravam essa bênção. Essa é a 
maior bênção de todas as bênçãos que há no Reino do 
Messias. Alguém vai receber.
 E por que não a receberam São Pedro, São Paulo 
e todos esses apóstolos, e Tiago e João? Porque não 
era para eles. Mas Cristo disse: “Não é minha dá-
la, a não ser àqueles a quem está preparada.” Isso é 
para as Duas Oliveiras, em palavras mais claras. Por 
isso apareceram no Monte da Transfiguração as Duas 
Oliveiras, que são Moisés e Elias.
 E portanto, de onde surgirão esses ministérios? 
Surgirão na Igreja do Senhor Jesus Cristo, da Era da 
Pedra Angular, que é o Lugar Santíssimo; onde estavam 
representados lá no templo que o rei Salomão fez, e 
prostrou, colocou dois querubins gigantes de madeira 
de oliveira cobertos de ouro. A madeira de oliveira nos 
fala da humanidade e o ouro nos fala da Divindade. 
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até que veio o dilúvio e os levou a todos.”
 As pessoas que não entendam o que corresponde 
para nosso tempo serão como aqueles pré-diluvianos: 
que não entenderam até que veio o juízo, o dilúvio, e 
os levou a todos.
 E os que não entendam no fim do tempo serão como 
essas pessoas: que virá o dilúvio de fogo atômico e os 
levarão também.
 Porque a Terra não será destruída novamente com 
água, mas com fogo; portanto, uma arca literal não 
funcionará; mas tem que vir um profeta como Noé, 
um profeta como Moisés, um profeta como Elias: que 
nos atualize a arca de salvação. Esse profeta tem que 
colocar para nós a arca do Pacto, onde tem que estar 
o Maná escondido, a vara de Aarão que reverdeceu, e 
as tábuas da Lei; e tudo isso em forma atualizada.

O TEMPLO DO FILHO DA VIRGEM MARIA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 20 de dezembro de 1987
Cayey, Porto Rico
 Os sete castiçais em Apocalipse e as sete estrelas… 
representam — os sete castiçais — as sete Igrejas ou 
sete eras da Igreja gentia; e as sete estrelas representam 
os sete anjos mensageiros. No castiçal, essa chama 
com essa luz acesa representa cada mensageiro 
iluminando cada era na etapa do Templo do Senhor 
Jesus Cristo, tudo no Lugar Santo ainda; porque as 
sete eras ou etapas da Igreja gentia foram vividas no 
Templo do Senhor, no Lugar Santo.
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 Até podemos ver que no Lugar Santo, ainda há 
um ministério aí que influi para o ministério dos sete 
anjos mensageiros; porque eles, mesmo que tivessem 
Luz para sua era, o azeite e a luz… O azeite vinha dos 
dois tubos de ouro, das duas Oliveiras, os dois ramos 
de oliveira; portanto, eles utilizaram desse azeite para 
poderem dar Luz na era em que eles viveram. E a luz 
é a Luz do Lugar Santíssimo que se traz para o Lugar 
Santo e se acende cada lâmpada.
 Luz é trazida desse lugar, Luz é trazida de certo 
lugar para assim iluminar no Lugar Santo os que 
vivem nessa etapa do Lugar Santo. E o povo que foi 
iluminado pela Luz no Lugar Santo sabe que somente 
recebeu uma porção, mas que a plenitude está no 
Lugar Santíssimo; porque com a Glória de Deus é que 
se ilumina o lugar santíssimo; é com a Glória de Deus 
que se vê no lugar santíssimo.
 E para o Lugar Santíssimo do Templo espiritual 
do Senhor Jesus Cristo, Ele preparou um grupo de 
pessoas, de Seus filhos, e desde antes da fundação do 
mundo os escolheu, os separou; e disse: “Estes não 
vão pertencer, mesmo que passem pelo Lugar Santo, 
não vão ser parte do Lugar Santo, mas do Lugar 
Santíssimo; portanto, os escolhi para esse lugar; e os 
vou chamar com Grande Voz de Trombeta e os vou 
juntar e os vou colocar no Lugar Santíssimo, e eles 
vão ser as pedras vivas com as quais eu vou construir o 
Lugar Santíssimo. E vou colocar no tempo deles – no 
tempo deles será a Era ou etapa do Lugar Santíssimo, 
Era ou etapa da Pedra Angular, Era Eterna, e aí 
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vou colocar a arca do Pacto; aí vou colocar os Dois 
Querubins, o ministério dos dois Querubins do Antigo 
Testamento atualizados no ministério de Moises e 
Elias, o ministério dos Anjos do Senhor em Sua Vinda, 
chamando e juntando com Grande Voz de Trombeta 
todos os escolhidos no Lugar Santíssimo do Templo 
do Senhor Jesus Cristo. Vou colocar esse ministério 
aí.”
 Por isso nenhuma era do passado poderia ter esse 
ministério: porque era um ministério para o Lugar 
Santíssimo, sobre a arca do Pacto. E ninguém poderia 
chegar ao povo hebreu, porque precisava-se do 
ministério dos dois Querubins, o ministério de Moises 
e Elias atualizado; e para isso precisava-se da Era do 
Lugar Santíssimo funcionando. Porque a Mensagem 
para o povo hebreu sai da arca do Pacto; assim como 
saiu para o povo hebreu a Mensagem da Lei, a qual 
estava no lugar Santíssimo quando estava construído 
o templo.

A ORDEM DIVINA PARA A RESSURREIÇÃO E 
A TRANSFORMAÇÃO
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 2 de maio de 2015
Bogotá, Colômbia
 Recordem, o irmão Branham viu a Visão da Carpa, 
teve a Visão da Carpa, e ele quis essa bênção; mas não 
foi concedida porque não era para ele.
 Agora vejam aqui, agora passamos ao capítulo 3, 
versículo 21. Já lemos o versículo 20:
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