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ESTUDO BÍBLICO #250
SEXTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2022

TEMA:
Oitava Promoção de Ministros

“Os Trabalhadores da Colheita”
PROFECIAS CUMPRIDAS NO DIA ÚLTIMO

(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago

Sexta-feira, 31 de outubro de 1997
Santiago do Chile, Chile

Escritura: 2 Pedro 1:15-21

OS FILHOS DA DESTRA DE DEUS
Dr. William Soto Santiago
Quinta-feira, 11 de abril de 2002
Cartagena, Bolívar, Colômbia
 Vejam, capítulo 1, versículo 30 em adiante (isto foi 
quando o Arcanjo apareceu à virgem Maria), diz [São 
Lucas]:
 “Disse-lhe, então, o anjo: Maria, não temas, porque 
achaste graça diante de Deus.
 E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um 
filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus.
 Este será grande, e será chamado filho do Altíssimo; e 
o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai;
 E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino 
não terá fim.”
 E agora, esta boa notícia o Arcanjo Gabriel trouxe 
anunciando a Primeira Vinda de Cristo; e anunciou também 
a vinda do precursor. O precursor da Primeira Vinda de 
Cristo foi anunciado também pelo Arcanjo Gabriel.
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 Assim que este Arcanjo tem que ver com as profecias 
e o cumprimento delas. É o Arcanjo que pode abrir estes 
mistérios destas profecias e o cumprimento delas, e como 
vão ser cumpridas, porque tem acesso ao Livro da Verdade. 
E é um dos Anjos que estão na presença de Deus, é um dos 
Arcanjos da destra de Deus; portanto, este Arcanjo tem a 
ver com os hebreus e tem a ver também com a Igreja do 
Senhor Jesus Cristo.

ESTEJAM PREPARADOS PARA A VINDA
DO FILHO DO HOMEM
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 15 de novembro de 2015
Bogotá, Colômbia
 Diz o precursor da Segunda Vinda de Cristo na 
mensagem “Festa das Trombetas” (página 17 e 18 em 
inglês, e em espanhol 19 e 20; e no livro Citações, página 
128, parágrafo 1140)…; Diz:
 1140 - “Entrem na câmara do profeta e vejam esses sete 
degraus.”
 E isso corresponde às sete eras; sete degraus: sete eras 
na Igreja, subindo, como a escada que viu Jacó.
 É como a peça de Romeo e Julieta”, onde ele coloca 
uma escada para tirar sua noiva e levá-la.
 Por essa escada, por onde estiveram subindo de era em 
era os escolhidos de Deus com seus mensageiros, por aí 
pela parte alta será (e na etapa da parte alta, da Era da Pedra 
Angular) que se levará os escolhidos desse tempo final e 
também os escolhidos das eras passadas; porque todos vão 
estar nessa era quando ressuscitarem.
 1140 - “Onde o guarda fez frente ao desafio de levar ao 
que vinha à presença do rei ao topo dos degraus? Estava 
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na sétima era…”
 Ou seja, o precursor estava na sétima era para levá-los, 
introduzi-los acima com sua Mensagem, para que subam à 
Era da Câmara do Rei, que é a Era da Pedra Angular.
 1140 - “… estava no sétimo degrau. Ali mostra que 
temos que vir outra vez com esse mesmo Espírito que 
estava sobre João (ou seja, o espírito ministerial de Elias 
no precursor da Segunda Vinda de Cristo). Ele introduziu 
o Messias (ou seja, João); ele era maior que todos os 
profetas; ele o introduziu. E temos que chegar a um lugar 
outra vez, a algo que vai introduzir o Messias.”
 E o que é? O precursor da Segunda Vinda de Cristo, 
que estará na sétima era com sua Mensagem precursando, 
anunciando a Segunda Vinda de Cristo, e preparando o povo 
com sua Mensagem, para dar as boas-vindas ao Messias 
com Seus Anjos em Sua Vinda no Dia Último.
 1140 - “E como o Messias…? Como saberão as pessoas 
que creem, a menos que estejam constantemente na Palavra 
para saberem o que é Ele?”
 Ou seja, que estará como dois mil anos atrás esteve Cristo: 
mostrando a Palavra que falava d’Ele, e cumprindo-a. “Isto 
é o que está escrito de Mim.” Disse aos caminhantes de 
Emaús; “isto é o que disseram os profetas que tinha que 
ser cumprido.”1 E por isso Ele podia dizer em qualquer 
ocasião: “Hoje se cumpriu esta Escritura diante de vós.”
 Portanto, assim como se viram as Escrituras prometidas 
para a Primeira Vinda de Cristo sendo cumpridas em Jesus, 
no Messias prometido vindo a Israel, nascendo através da 
virgem Maria, descendente do rei Davi, da tribo de Judá, se 
verá também na Segunda Vinda de Cristo com Seus Anjos; 
na Vinda do Filho do Homem, se verão as Escrituras sendo 

1  São Lucas 24:25-27
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cumpridas no tempo final.
 E a pessoa dirá: “Mas isso que estou vendo que está 
acontecendo é o que está prometido.” E poderão escutar: 
“Hoje se cumpriu esta Escritura e esta Escritura, e esta 
Escritura.”
 Vamos estar vendo as Escrituras das promessas da 
Segunda Vinda de Cristo sendo cumpridas naquele que 
precursou o quarto Elias, precursor da Segunda Vinda de 
Cristo.

BENDITO O QUE VEM NO NOME DO SENHOR
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 7 de maio de 2004
Austin, Texas, Estados Unidos
 Agora vejam, o mesmo que ocorreu com o povo hebreu 
como nação primogênita de Deus, ocorreu com Jesus: do 
Egito chamou o povo hebreu, do Egito chamou Jesus; e 
do Egito chamou todos nós como indivíduos; e do Egito 
também chamou a Sua Igreja, Sua Igreja primogênita, que 
é o Israel celestial.
 E todas as profecias que se cumpriram no Israel terreno, 
depois se cumprem no Israel celestial, que é a Igreja do 
Senhor Jesus Cristo.
 Portanto, temos que ter nossos olhos abertos na repetição 
do cumprimento das profecias.
 Algumas vezes as pessoas estão esperando o cumprimento 
de certas profecias, as quais, já através da Escritura, vemos 
que se cumpriram no passado, mas novamente estão 
profetizadas para serem cumpridas novamente; e então é 
preciso procurar o paralelo e o equivalente ao local, povo, 
pessoa e lugar em que se cumpriram essas profecias que 
estão prometidas para serem cumpridas novamente.
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 Se você encontra o equivalente àquele lugar, àquele 
povo, àquelas pessoas, então você tem o lugar e as pessoas 
entre as quais vai se cumprir novamente essa ou essas 
profecias.
 (…) Agora, vai haver uma brecha entre o final da 
Dispensação da Graça e começo da Dispensação do Reino. 
Haverá uma brecha entre o final da Igreja, ou seja, nas 
últimas etapas da Igreja e o começo dos três anos e meio, aí 
haverá uma brecha, um lapso de tempo, onde Cristo estará 
atuando e cumprindo profecias que já foram cumpridas 
no Antigo Testamento, com o povo hebreu no tempo de 
Moisés, e depois no tempo de Jesus.
 E depois, essas profecias, por quanto são profecias 
que têm um múltiplo cumprimento, porque correspondem 
aos primogênitos de Deus, então têm que ser cumpridas 
novamente na Igreja do Senhor Jesus Cristo, o Israel do 
Novo Pacto, e nos primogênitos de Deus como indivíduos.
 Portanto, estas profecias que vimos cumpridas na entrada 
triunfal de Cristo na Jerusalém terrena e no Israel terreno, 
têm um duplo cumprimento, porque serão cumpridas 
no Israel celestial: a Igreja do Senhor Jesus Cristo; e na 
Jerusalém celestial, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. 
E depois terá também cumprimento no povo hebreu.

AS CONQUISTAS DA FÉ (NO CUMPRIMENTO DAS 
FESTAS HEBRAICAS)
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 21 de outubro de 2005
Goiânia, Goiás, Brasil
 Em breve começará um ciclo divino muito importante 
no Programa Divino.
 Para a Igreja temos que diferentes festas já estão 
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cumpridas e aceitas pela Igreja de Jesus Cristo; ou seja, a 
Igreja de Jesus Cristo as crê de todo coração. Mas o povo 
hebreu como nação ainda não as crê como cumpridas, no 
sentido de que essas festas seriam cumpridas conforme a 
profecia.
 Mas Deus vai abrir os olhos do povo hebreu como nação, 
e então vão ter a fé de Deus, do Messias, para crerem no 
cumprimento dessas festas, e obterem pela fé o benefício 
do cumprimento dessas festas. Enquanto isso, a nação 
hebraica continua celebrando estas sete festas durante o 
tempo assinalado, cada uma na data correspondente durante 
o ano.
 Mas quando Deus completar a Igreja do Senhor Jesus 
Cristo, então a plenitude dos gentios terá entrado no Corpo 
Místico de Cristo, terá se completado a Igreja de Jesus 
Cristo, e então todo o Israel será salvo; então o Israel será 
colocado na oliveira, como diz São Paulo em Romanos, 
capítulo 11, versículos 21 aos 27.
 Portanto, Israel está esperando que se complete a Igreja 
do Senhor Jesus Cristo; mesmo que Israel como nação não 
sabe, mas tem que esperar até que se complete a Igreja 
do Senhor Jesus Cristo, para Deus então abrir os olhos 
espirituais e então compreender o cumprimento destas 
festas (as que já foram cumpridas).

O SINAL DO FILHO DO HOMEM NO CÉU
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 28 de fevereiro de 2016
Quito, Equador
 E agora, para o tempo final temos profecias que têm que 
ser cumpridas e que os crentes que vão ser transformados e 
levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro as verão, 
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as entenderão; porque não é somente vê-las, mas entender 
seu significado.
 Por exemplo: se Pedro, Tiago e João, vendo o que ali 
no Monte da Transfiguração estava acontecendo, e depois 
os crentes em Cristo com apóstolos e ministros de todos 
os tempos, leem, veem na Escritura, e não sabem o que 
significa, estão perdendo uma bênção muito grande.
 Primeiro: crer. Para crer: ouvir a Palavra; porque “a fé 
vem pela Palavra de Deus”2, e “com o coração se crê para 
justiça, mas com a boca se confessa para salvação.”3.
 É preciso seguir os processos espirituais e bíblicos 
estabelecidos: para ver e entender é preciso crer primeiro; 
pelo qual tem que ouvir aquilo do qual ele vai crer. A pessoa 
não pode estar inventando ideias próprias para dizer: “Eu 
creio desta maneira.” Isso não serve. Tem que crer da 
maneira que a Palavra de Deus estabelece.

PALAVRAS DE SAUDAÇÃO A MINISTROS
E COLABORADORES
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 26 de novembro de 2016
São Paulo, Brasil
 As promessas messiânicas para este tempo, onde Deus 
envia o precursor da Segunda Vinda de Cristo, já foi 
cumprida no reverendo William Branham; e as promessas 
divinas para a Vinda do Messias têm que se materializar 
neste tempo final, junto com as profecias que falam dos 
Dois Ungidos, que são os ministérios de Moisés e Elias, 
de Zacarias, capítulo 4, versículos 11 ao 14, e Apocalipse, 
capítulo 11, versículo 1 em diante.
2  Romanos 10:17
3  Romanos 10:10
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 Portanto, estaremos vendo todas as promessas do 
Senhor se cumprindo neste tempo final, conforme foram 
prometidas; porque todas as promessas do Senhor, 
cumprimento têm.

Domingo, 27 de agosto de 2017 - Cayey, Porto Rico
Dr. William Soto Santiago
 Estejamos alertas para sermos preparados, para 
recebermos a fé para sermos transformados e levados com 
Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro. Estejamos preparados 
para escutar a Trombeta Final, a Grande Voz de Trombeta, 
a qual desperta todos os escolhidos e os coloca no Corpo 
Místico de Cristo, em Sua Igreja, e lhes dá a fé, a revelação, 
para serem transformados e levados com Cristo à Ceia das 
Bodas do Cordeiro.
 A revelação do Sétimo Selo é a revelação da Vinda 
do Senhor; portanto, estejamos preparados para sermos 
transformados muito em breve, quando o Senhor nos der 
a fé, a revelação do Sétimo Selo, a revelação da Vinda do 
Senhor para este tempo final; o qual ocorre antes da grande 
tribulação.
 Portanto, estejamos agradecidos de vivermos neste 
tempo final, onde estas profecias serão cumpridas cada 
uma em seu devido momento.

Impresso em Porto Rico


