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O REGRESSO DOS CIDADÃOS CELESTIAIS À CASA DO 
PAI
—Introdução—
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 27 de janeiro de 2017
Cayey, Porto Rico
 Estamos em um tempo muito importante, no qual de um 
momento ao outro se fechará a porta da Dispensação da Graça e 
depois se abrirá a porta da Dispensação do Reino, com o Messias, 
o Filho de Davi, como Leão da tribo de Judá, como Rei dos reis 
e Senhor dos senhores na Sua Obra de Reclamação. Estamos em 
um tempo para O REGRESSO DOS CIDADÃOS CELESTIAIS 
À CASA DO NOSSO PAI CELESTIAL.
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ESTUDO BÍBLICO #247
DOMINGO, 16 DE OUTUBRO DE 2022

TEMA: O MISTÉRIO DO REINO DE DEUS, QUE TODOS 
OS ESCOLHIDOS DEVEM CONHECER

Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 3 de outubro de 1997

Cayey, Porto Rico

Escritura: Segunda de Pedro 1:19-21

ESTEJAM PREPARADOS PARA A VINDA
DO FILHO DO HOMEM
—Introdução—
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 13 de novembro de 2015
Bogotá, Colômbia
 É importante saber estas verdades bíblicas que estão contidas 
aqui no livro de Apocalipse; e também no livro do profeta Daniel e 
em outros livros que contêm profecias, como os Salmos também; 
e outros livros de profetas, como o livro de Zacarias, que nos 
mostra como é que os profetas recebiam a revelação de Deus. Era 
Deus por meio do Seu Espírito, do Espírito Santo, revelando aos 
profetas e através dos profetas, as coisas correspondentes a cada 
tempo.
 Tudo o que Deus falou, está falando ou falará no futuro, será 
por meio do Espírito Santo; porque o Espírito Santo é Cristo em 
Espírito Santo, Cristo em teofania, Cristo em Seu corpo angelical.

PREPARE-SE PARA O ENCONTRO COM NOSSO DEUS 
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 14 de novembro de 2015
Bogotá, Colômbia
 O precursor da Segunda Vinda de Cristo, sua Mensagem, é 
uma Mensagem de preparação para o encontro com nosso Deus; 
portanto, todo ministro deve te-la escrita e gravada para sua 
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congregação. Porque aí está como nos preparar para o encontro 
com nosso Deus; para que não nos passe despercebido, como 
passou despercebido a Israel, o encontro com nosso Deus dois 
mil anos atrás, Deus vindo com Seu Anjo vestido de um corpo 
humano chamado Jesus; ali estava o encontro de Deus com Seu 
povo, o qual não compreenderam.
 Amanhã domingo falaremos um pouquinho mais; não 
podemos falar algumas coisas; o reverendo William Branham 
disse na mensagem “Cristo o mistério de Deus revelado”, na 
página 14: “Não sabemos como virá nem quando virá. E está bem 
que não saibamos.” Agora, por quê? Para que não haja imitações. 
Ele sabia, porque é o precursor; e está nas mensagens que 
precursam a Segunda Vinda de Cristo. Ele disse na página 119 do 
livro Citações [parágrafo 1058]: “Eu não morrerei de velhice, até 
que Ele esteja aqui; a não ser que eu morra de um acidente ou de 
alguma outra forma.”
	 Ou	seja,	que	isso	significa	que	ele	estava	esperando	para	seu	
tempo, se permanecesse vivo, à Vinda do Senhor. E ele sabia o 
que era; não creiam que ele não sabia. A Terceira Etapa contém 
tudo isso. E ele disse… O Anjo disse: “Disto não dirás nada a 
ninguém.”
 As outras etapas disse, e as imitaram. A Terceira Etapa não 
pode ser imitada, porque não sabem o que é. E até que estejamos 
na Terceira Etapa, no cumprimento da Visão da Carpa, não será 
revelado o mistério da Segunda Vinda de Cristo à Sua Igreja.
 Recordem que na Visão da Carpa o reverendo William 
Branham foi levado, e o Anjo que falava com ele estava com ele, 
e depois diz que viu a Coluna de Fogo que desceu ao lugar do 
quartinho pequeno; a Coluna de Fogo, Jesus Cristo, o Anjo do 
Pacto.
 Ou seja, que desceram a essa etapa, e Ele será quem realizará 
todas essas maravilhas. Será vindo Cristo à Sua Igreja em uma 
Nuvem, a Coluna de Fogo; visitando Deus na Coluna de Fogo 
Sua Igreja, para dar a fé para serem transformados e levados com 
Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.
 Recordem: os Trovões revelarão a Igreja o mistério da Sua 
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 Esse Livro está selado, fechado; desde que Adão o perdeu 
ficou	nas	mãos	de	Deus.	Para	este	tempo	final	é	que	o	Cordeiro	de	
Deus, Cristo, mudará de Sumo Sacerdote a Rei e a Juiz, e tomará 
o Livro, o abrirá no Céu, o trará para a Terra aberto, e o entregará 
a um homem para que o coma e profetize sobre muitos povos, 
nações e línguas.
 E aí é onde Israel vai escutar aquele que comeu o Livro, 
profetizando sobre muitos povos, nações e línguas. Aí é que se 
escutará também a pregação do dia de vingança do nosso Deus; 
ou seja, dos juízos divinos, das pragas que hão de cair sobre a 
raça humana. Aí é onde se cumprirá Isaías, capítulo 61, versículo 
2; porque nos dias de Jesus Ele veio pregando o ano aceitável do 
Eterno, que corresponde à Dispensação da Graça, onde tivemos 
uns dois mil anos de pregação do Evangelho.
 Assim que estamos em um tempo muito importante, onde 
as	 profecias	 correspondentes	 a	 este	 tempo	 final,	 que	 estão	 em	
parábolas, também nestas festas hebraicas e em outras profecias, 
se	juntaram	para	se	cumprirem	neste	tempo	final;	porque	são	as	
profecias do Último Dia.
 (…) Portanto, estejamos preparados, porque a Vinda do 
Senhor,	 a	Vinda	 do	 Filho	 do	Homem	 para	 este	 tempo	 final,	 é	
o Feixe que é balançado, que se balança diante de Deus; e se 
balança	sobre	o	povo	para	este	tempo	final,	para	trazer	um	êxodo	
espiritual e grandes bênçãos, e nos dar também a fé para sermos 
transformados e levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro 
no Céu.
 Há grandes bênçãos seladas nas festas que correspondem para 
este	 tempo	final.	Depois	virá,	no	final	da	Festa	de	Pentecostes,	
a Festa do Ano Cinquenta…; porque os quarenta e nove anos 
representam as sete eras ou etapas da Igreja, onde vinha Alimento 
fresco, Maná fresco cada dia, em cada etapa, através do Espírito 
de Deus no mensageiro de cada era, o qual comiam; e em cada 
etapa vinha alimento novo, ou seja, alimento fresco, maná fresco 
para o povo de Israel em sua trajetória pelo deserto.
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 O mais cuidado e guardado de todos por Deus é o mistério do 
Sétimo Selo, o mistério da Vinda do Senhor; portanto, temos que 
estar	atentos	para	vê-lo,	ouvi-lo	e	identificá-lo,	e	recebermos	Sua	
Palavra	correspondente	a	este	tempo	final.
 Deus vai escrever sobre o Vencedor Seu Nome Novo; Nome 
Novo que está na Pedra não cortada por mãos, a Pedra da Vinda 
do Senhor para o Último Dia, que ferirá nos pés de ferro e de barro 
oleiro o reino dos gentios; reino que foi passando de era em era, 
de etapa em etapa: começou na Babilônia com Nabucodonosor 
como a cabeça de ouro dessa estátua que representa o reino dos 
gentios em Apocalipse e também em Daniel, capítulo 2.

O PRIMEIRO FEIXE MOVIDO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 22 de janeiro de 2017
Cayey, Porto Rico
 Estamos nessa era, estamos no tempo do Feixe sendo balançado 
para a bênção de sair à terra prometida, da revelação divina para 
o	 tempo	final,	e	para	receber	a	 fé	para	sermos	 transformados	e	
levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.
 O Feixe balançado, o primeiro Feixe balançado: Jesus Cristo. 
E	para	este	tempo	final	haverá	um	Feixe	balançado:	o	Filho	do	
Homem	prometido	para	ser	manifestado	neste	tempo	final.
 Aí está o maior mistério da Bíblia para os seres humanos, o 
qual será a Vinda do Senhor à Sua Igreja e depois ao povo hebreu. 
Tão simples assim. 
	 Mas	para	que	não	haja	imitações	ficou	selado	em	um	mistério	
como virá, quando virá, onde virá, e inúmeras coisas mais; mas 
que virá, porque Deus prometeu.
 E quando se completar o número dos escolhidos de Deus 
no Corpo Místico de Cristo, todos os que estão escritos no Céu, 
no Livro da Vida do Cordeiro: então já terminará o tempo de 
misericórdia; e o Senhor se levantará do Trono de Intercessão, onde 
está como Sumo Sacerdote segundo a Ordem de Melquisedeque, 
e tomará o Livro da mão direita do que está sentado no Trono (ou 
seja, de Deus).
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Vinda, o mistério do Sétimo Selo, e darão um avivamento, um 
despertamento. E os Sete Trovões são a Voz de Cristo, o Anjo 
Forte que desce do Céu com o Livrinho aberto na Sua mão, 
clamando como quando ruge um leão e sete trovões falando suas 
vozes. Cristo falando com Voz de Leão, clamando, rugindo como 
quando ruge um leão, e Sete Trovões falando Suas vozes.
 O reverendo William Branham diz que os Sete Trovões contêm 
o mistério do Sétimo Selo; portanto, com a revelação do mistério 
do Sétimo Selo que nos darão as Sete Vozes do Anjo Forte, de 
Cristo no Último Dia: nos dará a fé para sermos transformados; 
nos revelará o mistério da Sua Segunda Vinda, o mistério da Sua 
visita para Seu encontro com Sua Igreja no Último Dia.
 Precisamos conhecer esses mistérios, os quais vão ser 
revelados na Terceira Etapa (chamada pelo reverendo William 
Branham) no cumprimento da Visão da Carpa.
 Portanto, há muita bênção para esse tempo do cumprimento 
da Visão da Carpa.
 Sem o cumprimento da Visão da Carpa não poderemos 
ser transformados, porque aí é que vai dar a fé para sermos 
transformados, a fé de rapto. Portanto, estamos respaldando 
esse projeto dessa visão que foi mostrada ao reverendo William 
Branham para ser cumprida no meio do cristianismo no tempo 
final.
 Sem o cumprimento dessa Visão, nem há ressurreição, nem 
há transformação nem rapto para os crentes em Cristo no Último 
Dia. Tão simples assim. E essa Visão se cumprirá no Último Dia, 
na etapa da Era da Pedra Angular, no meio de os crentes que 
estarão na etapa da Pedra Angular.
 Se tivesse sido para ser cumprida no tempo de São Paulo: a 
São Paulo com seu grupo lhe correspondia construir essa Grande 
Carpa Catedral; e ele era construtor de carpa também, assim, 
seguramente teve algumas carpas para as reuniões também. Mas 
a Visão é para o Último Dia.
 Se houvesse correspondido a alguns dos sete mensageiros, 
como o reverendo William Branham, ele tinha que, com seu grupo 
da sua era, construir essa Visão, torna-la realidade; por isso ele 
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tentava, dizia que ia construir uma carpa, que ia estar pregando 
tais	 e	 tais	 coisas;	 estava	 se	 refletindo	nele	 o	 que	vai	 acontecer	
mais adiante na Era de Pedra Angular.
	 Vai	refletindo	nos	mensageiros	de	cada	era	o	que	no	final	Deus	
vai fazer na Era de Pedra Angular.
 E os crentes do Último Dia terão uma manifestação de fé: Por 
fé trabalharão nesse projeto, para que Cristo visite Sua Igreja, 
para	ter	um	encontro	com	nosso	Deus	em	Sua	manifestação	final,	
onde receberemos a fé de rapto, a fé para sermos transformados e 
levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.
 Recordem que a revelação do Sétimo Selo nos dará a fé; e a 
revelação do Sétimo Selo a têm os Sete Trovões. Viram o simples 
que é? Por ser tão simples tudo, é complicado; porque ninguém 
espera uma coisa tão grande em forma simples.
 No domingo falaremos o mais que pudermos sobre o tema 
correspondente ao domingo próximo, que será: “ESTEJAM 
PREPARADOS PARA A VINDA DO FILHO DO HOMEM”.
 Enquanto isso, vocês busquem tudo o relacionado ao tema 
do Filho do Homem, e as bênçãos que há sob o título de Filho de 
Homem. E também busquem a de Filho de Davi, a de Filho de 
Deus, a de Filho de Abraão, porque sob esses títulos de Filho há 
uma herança… Que têm umas bênçãos para o povo que tiver essa 
manifestação desses títulos de Filho.

A ERA MESSIÂNICA 
(Reunião de Ministros) 
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 21 de novembro de 2015
Cali, Valle del Cauca, Colômbia
 Na página 37… Penso que todos devem ter o livro Citações e 
o livro Os Selos e Eras, já que isso é Mensagem do precursor para 
todos os crentes em Cristo, a Mensagem que precursa a Segunda 
Vinda de Cristo; e se você não o conhece, você perderá a bênção 
de ver no Último Dia, na Era Messiânica, a Vinda do Senhor. 
Como os que não tinham a Mensagem de João Batista, perderam 
a bênção da Vinda de Cristo dois mil anos atrás.
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A PEDRA DE ÂNGULO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 29 de novembro de 2015
Cayey, Porto Rico
 Depois da ressurreição e a transformação…, Cristo esteve 
com Seus discípulos quarenta dias, e depois subiu ao Céu e se 
sentou à destra de Deus no Trono de Deus.
 Essa manifestação talvez seja de trinta a quarenta dias, e 
depois iremos daqui. Seremos transformados sob esse tempo de 
manifestação divina; e para o qual, recebemos a fé, a revelação, 
para sermos transformados, que é a fé, a revelação da Vinda de 
Cristo à Sua Igreja no Último Dia.
 Enquanto isso, as palavras do reverendo William Branham 
foram: “Como virá e quando virá? Não sabemos.” E está bem 
que não o diga. Para quê? Para que não o imitem. Porque tudo vai 
ser tão simples que quando viermos a perceber teremos a Pedra 
Angular, a Pedra de Ângulo conosco, e com as Duas Oliveiras. E 
então veremos essa manifestação plena do Filho do Homem, do 
Senhor, com as Duas Oliveiras: Moisés e Elias.
 Essa manifestação será a maior manifestação de Deus na 
Terra, sob o Novo Pacto no meio da Sua Igreja. Aí será onde 
os	 escolhidos	 que	 estarão	 vivendo	 no	 tempo	 final	 receberão	 a	
redenção do corpo, que é a nossa transformação, a adoção física 
como	filhos	e	filhas	de	Deus,	com	vida	eterna	física	em	corpos	
jovens,	imortais,	glorificados,	igual	ao	corpo	glorificado	que	tem	
Jesus Cristo nosso Salvador, o qual está tão jovem como quando 
subiu ao Céu. 

A PEDRA COM UM NOME NOVO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 8 de janeiro de 2017
Cayey, Porto Rico
 Sempre os mensageiros dispensacionais foram perseguidos à 
morte, porque o inimigo de Deus inspirou pessoas para fazerem 
essas perseguições; mas sempre Deus teve a vitória com o Enviado 
correspondente a cada dispensação.
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