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ESTUDO BÍBLICO #245
DOMINGO, 9 DE OUTUBRO DE 2022

TEMA:  O MISTÉRIO
DOS DOIS QUERUBINS DE OURO

E OS DOIS QUERUBINS DE OLIVEIRA
Dr. William Soto Santiago

Domingo, 26 de outubro de 1997
(Segunda atividade)

Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolívia

Escritura: Hebreus 9:1-5

O GRATO AROMA DE UM
CIDADÃO CELESTIAL
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago 
Sábado, 11 de julho de 2015
(Segunda atividade)
Valência, Carabobo, Venezuela
 Depois encontramos, no templo que o rei Salomão 
construiu, que, em acréscimo aos dois querubins de 
ouro sobre o Propiciatório, colocou (não sobre a arca 
do pacto, mas ao lado) de cada lado da arca do pacto 
dois querubins gigantes de madeira de oliveira cobertos 
de ouro; porque é no Lugar Santíssimo onde Deus terá 
esses Dois Querubins de madeira de oliveira cobertos 
de ouro, ou seja, cobertos da Divindade, Deus neles.
 Por isso vai se cumprir… vai se cumprir a página 30 
dAs Eras, onde diz:
 “109. Agora, quando voltará o Evangelho aos judeus? 
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Quando tiver terminado a dispensação dos gentios. O 
Evangelho está preparado para voltar para os judeus. 
Oh, se somente eu pudesse dizer algo que está a ponto de 
acontecer hoje, neste nosso dia. Esta grande coisa que 
vai acontecer percorrerá até Apocalipse 11; e aquelas 
duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, 
trazendo o Evangelho de novo aos judeus”.
 Quem vai levar o Evangelho aos judeus? As Duas 
Oliveiras. E onde vão estar? No Lugar Santíssimo do 
Templo espiritual.
 “[109]. Estamos preparados. Tudo está em ordem. 
Igual como os judeus trouxeram o Evangelho aos 
gentios (Como o trouxeram? Por meio de Pedro e São 
Paulo; eles são tipo e figura das Duas Oliveiras), assim 
também os gentios o levarão de regresso aos judeus, e 
o Rapto acontecerá”.
 Essa é a forma para Deus tratar neste tempo final 
com os judeus. Por isso quando o reverendo William 
Branham, tendo o ministério de Elias pela quarta ocasião, 
viu que há 144.000 judeus que vão ser chamados e 
juntados, ele, como ministro responsável, quis ir falar 
com eles; mas o Espírito Santo, o Anjo do Pacto, disse 
que ainda não era o tempo; que não era ainda, que a 
maldade do amorreu não tinha se cumprido. 
 E ele até aí cria que somente havia quatro 
manifestações de Elias. Mais adiante percebeu e soube 
que são cinco, e que essa manifestação para os judeus era 
para mais adiante. Então compreendeu que Elias… que 
Elias percorrerá esse caminho ministerial pela quinta 
ocasião, e que não será o ministério de Elias sozinho, 
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mas o ministério de Moisés também.
 Ou seja, que as Duas Oliveiras de madeira de oliveira 
cobertos de ouro, do Lugar Santíssimo, terão uma 
grande missão com o povo hebreu. Esses são os únicos 
que os judeus vão escutar, a esses dois ministérios 
sendo manifestados. Vão dizer: “Isto é o que estamos 
esperando!”
 Tudo isso tem um grande segredo, e eles estão 
esperando por Elias. Por isso não recebem ninguém, 
exceto quando Elias apareça, quando aparecer no tempo 
correspondente para o chamado; quando chegar esse 
momento, eles o verão.
 O reverendo William Branham, na página 41 da 
mensagem “Festa das Trombetas”, diz que eles vão ver 
Cristo vindo pela Sua Igreja, o verão na Sua Igreja. É 
uma grande bênção que terá a Igreja no Último Dia. E 
verão Cristo na Sua Igreja, vindo por Ela.

NO MONTE DA TRANSFIGURAÇÃO
ATUALIZADO
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 2 de dezembro de 1994
Porto Velho, Rondônia, Brasil
 O que ocorreu no Monte da Transfiguração foi algo 
muito importante, pois foi uma visão que Deus mostrou 
a Pedro, Tiago e João: a visão da Vinda do Filho do 
Homem no Seu Reino, com Seus Anjos, com poder e 
glória, conforme está prometido para o fim do século, e 
para o fim do tempo, e para o fim do mundo.
 No Monte da Transfiguração está mostrado o grande 
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mistério da Vinda do Reino de Deus; por isso é tão 
importante esta visão do Monte da Transfiguração.
 (…) No Monte da Transfiguração estava sendo 
adotado um filho de Deus: o Filho de Deus, o Primogênito 
de Deus: Jesus Cristo estava sendo adotado ali. E para a 
adoção de todo filho de Deus tem que repetir em forma 
atualizada o do Monte da Transfiguração.
 Encontramos que ali estavam Moisés e Elias falando 
com Jesus sobre Sua partida para Jerusalém. O ministério 
para a adoção do Filho de Deus estava ali presente: 
Moisés e Elias ministrando a Palavra, ministrando a 
Palavra a Jesus, falando de Sua partida para Jerusalém.
 O ministério de Moisés e Elias está prometido para o 
fim do tempo, para a adoção de todos os escolhidos de 
Deus.
 (…) Entre os sete anjos mensageiros houve um com 
o espírito e virtude de Elias, mas não tinha o espírito e 
virtude de Moisés; porque o espírito e virtude de Moisés, 
e o espírito e virtude de Elias, é para a adoção de todos 
os filhos de Deus, para a Era da Adoção, para a Era do 
Monte da Transfiguração atualizado.
 Portanto, o ministério de Moisés e Elias tem que 
ser visto operando, ministrando a Palavra aos filhos de 
Deus, aos primogênitos de Deus que serão adotados no 
fim do tempo como filhos de Deus; e receberão tudo o 
que Adão e Eva perderam na queda: será restaurado o 
Título de Propriedade e será restaurado um corpo eterno 
a todos os filhos de Deus. Isso está prometido para todo 
filho de Deus, para assim ser restaurado o Reino de 
Deus aos filhos de Deus.
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 (…) E isto é: Depois do reino dos gentios os escolhidos 
receberão o glorioso Reino Milenial; e para recebê-lo, 
primeiro têm que ser adotados! E para serem adotados: 
são colocados no Monte da Transfiguração atualizado; 
ou seja, no topo do Monte de Sião, na Era da Pedra 
Angular do Corpo Místico de Cristo; onde o ministério 
de Moisés e Elias estará operando e dando a Mensagem 
Final de Deus a todos os filhos que serão adotados, aos 
primogênitos de Deus; para receber um corpo novo, os 
que estão vivos; e os que morreram: ressuscitar em um 
corpo eterno; e receber também o poder e autoridade e 
posição de reis que foi perdida na queda do Éden.
 Tudo isso está no Monte da Transfiguração atualizado, 
para ser restaurado a cada primogênito de Deus.
 Os escolhidos, quando estiverem vendo Cristo como 
o Sol de Justiça, como o Sol nascente em um novo 
dia dispensacional, e estiverem vendo o ministério de 
Moisés e Elias trazendo a Mensagem do Evangelho 
do Reino, estarão vendo e experimentando, vivendo, o 
Monte da Transfiguração atualizado.

A INTRODUÇÃO AO MILÊNIO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 26 de julho de 2015
Cayey, Porto Rico
 Vejam, no tempo de Jesus também apareceram 
Moisés e Elias. Ou seja, que a manifestação de Moisés 
e Elias, as Duas Oliveiras, acompanha a Primeira e a 
Segunda Vinda de Cristo.
 Estamos em um tempo de introdução do Milênio 
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e do Reino Milenial; portanto, estejamos preparados, 
porque a parte culminante se cumprirá na realização da 
Visão da Carpa, onde o reverendo William Branham viu 
que a Coluna de Fogo voou, entrou, foi a um quartinho 
pequeno de madeira, e ali esteve se manifestando a 
Coluna de Fogo, o Anjo do Pacto, Cristo em Espírito 
Santo no meio do povo que está sob o Novo Pacto.
 O cumprimento da Visão da Carpa trará a Grande 
Vitória no Amor Divino, e por isso a Era da Pedra 
Angular é a Era do Amor Divino. É nessa era onde tem 
que se cumprir a Visão da Carpa, a Terceira Etapa, a Voz 
de Cristo clamando como quando um leão ruge, e nos 
dando a revelação do Sétimo Selo, a revelação de Sua 
Vinda.
 Tudo isso vai ser dado no cumprimento da Visão da 
Carpa. Aí é onde os judeus vão olhar e ver e dizer: “Este 
é aquele que nós estamos esperando!” O vão reconhecer.
 Mas primeiro, quem O vai reconhecer? A Igreja 
do Senhor Jesus Cristo, nessa manifestação. Vão 
reconhecer que é Cristo, o Anjo do Pacto, na Coluna 
de Fogo visitando sua Igreja na Era de Pedra Angular, 
assim como visitou Sua Igreja na Coluna de Fogo de era 
em era. É o mesmo ontem, hoje e sempre.
 (…) Viram o simples que é a introdução ao Milênio? É 
o Sétimo Selo, Cristo no meio de Sua Igreja introduzindo 
o Milênio para Sua Igreja e também para os judeus.
 Quando se estiver cumprindo a Visão da Carpa 
vamos escutar mais abertamente sobre estes mistérios 
do Programa de Deus. Enquanto isso, não convém falar 
mais claro sobre este tema de “A INTRODUÇÃO AO 
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MILÊNIO”, para que os imitadores não venham tomar 
as coisas que são reveladas para as usar para benefício 
próprio, tirar proveito para benefício próprio; como 
fizeram em outros tempos das diferentes etapas do 
judaísmo e do cristianismo.
 Estejam cientes lendo as mensagens do reverendo 
William Branham por internet ou nos folhetos que lhes 
suprem, porque a Mensagem que o Espírito Santo deu 
através do reverendo William Branham é a Mensagem 
que precursa a Segunda Vinda de Cristo. Ou seja, que 
será como foi falado pelo Espírito Santo através do 
reverendo William Branham. Para isso é a Mensagem 
do reverendo William Branham. Por isso ele disse: “Se 
eu não estiver aqui quando Ele vier, esta Mensagem o 
introduzirá”.
 (…) Assim que o Sétimo Selo, sendo a Vinda do 
Senhor, é o maior mistério de todos os mistérios; e Deus 
por meio do reverendo William Branham —falando a 
Mensagem que foi dada, com essa Mensagem introduz 
a Segunda Vinda de Cristo. Como ele disse que será, 
assim tem que se cumprir neste tempo final para a 
introdução ao Milênio; porque o Sétimo Selo introduz 
o Milênio. Cristo mesmo introduz o Milênio no Último 
Dia.
 Estejamos preparados, porque no cumprimento da 
Visão da Carpa será resolvido todo o problema; no 
cumprimento da Visão da Carpa vai se cumprir o que 
está prometido e que foi mostrado ao reverendo William 
Branham.
 A Terceira Etapa se cumprirá na Visão da Carpa; e 
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as bênçãos que estão prometidas para esse tempo eu as 
vou receber. E quem mais? Cada um de vocês também. 
E obteremos a Grande Vitória no Amor Divino.
 Receberemos a fé, a revelação para ser transformados, 
receberemos a revelação do Sétimo Selo, que nos dará 
essa fé de transformação e de rapto ou arrebatamento; 
pois como estão as coisas neste planeta Terra eu não 
queria estar muito tempo aqui na Terra.
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