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ESTUDO BÍBLICO #251
DOMINGO, 30 DE OUTUBRO DE 2022

TEMA: O MISTÉRIO DO LIVRO
QUE JOÃO SE COMEU
Dr. William Soto Santiago

Domingo, 5 de outubro de 1997
(Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico

Escritura: Apocalipse 10:1-11

NASCEU O REI
—Introdução—
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 8 de outubro de 2017
Cayey, Porto Rico
 Neste tempo da Primeira Vinda de Cristo, do Ungido, 
do Senhor, foi em Belém da Judeia; foi lá onde estava 
profetizado que nasceria o Cristo, que guiaria Israel, o 
Ungido de Deus com o Espírito de Deus em toda Sua 
plenitude. Tudo isso se cumpriu conforme a profecia 
da Primeira Vinda de Cristo, do Messias, do Ungido 
para o povo hebreu.
 É muito importante saber, conhecer, quais são as 
profecias da Primeira e Segunda Vinda de Cristo, do 
Ungido, do Messias, porque de acordo com as profecias 
é que tem que se cumprir a Primeira e Segunda Vinda 
de Cristo.
 Tem que nascer em algum lugar a Vinda do 
Messias; portanto, o tema para esta ocasião é de suma 
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importância para os que estão esperando a Segunda 
Vinda de Cristo, ou seja, o cristianismo; e também 
o judaísmo está esperando a Vinda do Messias neste 
tempo final. Pelo qual é importante que façamos como 
Cristo disse: “Esquadrinhem as Escrituras; porque elas 
são as que dão testemunho de Mim.”
 É importante conhecer as Escrituras que falam da 
Primeira Vinda de Cristo e a forma em que foram 
cumpridas essas Escrituras; e também é importante para 
este tempo final conhecer as Escrituras, as profecias 
bíblicas que falam da Segunda Vinda de Cristo, do 
Ungido, do Messias.
 Portanto, é importante saber o tempo, a era e 
dispensação em que têm que ser cumpridas estas 
profecias. É preciso conhecer o tempo, as profecias e 
lugar onde têm que ser cumpridas estas profecias para 
que possamos dizer: “NASCEU O REI”, e possamos 
dizer onde nasceu o Rei.
 O maior mistério de toda a Bíblia é o mistério da 
Segunda Vinda de Cristo; é o mistério que no Sétimo 
Selo, quando em Apocalipse, capítulo 8, foi aberto, 
Deus disse que não escrevesse; houve silencio no Céu 
como por meia hora. Portanto, esse é o maior mistério 
do qual Cristo disse que nem os anjos sabiam quando 
seria o tempo da Sua Vinda; Ele também não sabia até 
depois da ressurreição.
 Portanto, este mistério do nascimento do Rei é tão 
importante que houve silencio no Céu como por meia 
hora.
 “NASCEU O REI”, é nosso tema para esta ocasião.
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 Que Deus os abençoe, os guarde, e nos abra as 
Escrituras e o entendimento para podermos entender 
este mistério da Vinda do Senhor no Último Dia para 
nos dar a fé para sermos transformados e levados com 
Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro, a qual obteremos 
na revelação do Sétimo Selo, na revelação da Segunda 
Vinda de Cristo, do Senhor, do Ungido, do Messias.

NASCEU O REI
—Introdução—
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 23 de dezembro de 2016
Cayey, Porto Rico
 Para este tempo final temos a promessa que o Rei 
de Israel, o Rei para o Reino Milenial (Reino de mil 
anos): sobre Israel e em Israel e de Israel aparecerá; 
esse é o maior mistério de toda a Bíblia. 
 Quando foi aberto no Céu esse mistério do Sétimo 
Selo (em Apocalipse, capítulo 8), houve silencio no 
Céu como por meia hora para evitar que houvesse 
imitações, para evitar que fizessem imitações e evitar 
que as pessoas fossem enganadas com imitações; 
porque a promessa da Vinda do Rei, da Vinda do Filho 
de Davi, será cumprida neste tempo final.
 Já para o cristianismo, para os gentios, já enviou o 
precursor, que foi o reverendo William Branham. Para 
os judeus será a manifestação do ministério do quinto 
Elias.
 Assim como houve a manifestação do quarto Elias 
no reverendo William Branham, haverá uma quinta 
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manifestação do ministério de Elias como uma das 
Duas Oliveiras que aparecem em Zacarias, capítulo 4, 
versículos 11 ao 14; essas são as Duas Oliveiras que 
estão diante da presença de Deus, os quais aparecem 
também em Apocalipse, capítulo 11; e também 
aparecem no capítulo 10 quando come o Livrinho que 
está aberto e dado da mão do Anjo; vêm os ministérios, 
são manifestados esses dois ministérios das Duas 
Oliveiras depois, em Apocalipse, capítulo 11, versículo 
1 ao 14.
 Portanto, Israel tem que estar esperando as Duas 
Oliveiras de Zacarias, capítulo 4, versículos 1 ao 14, 
e Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 ao 14; e demais 
profecias, como Isaías, capítulo 61, versículo 2 em 
diante.
 Esses dois ministérios proclamarão o juízo divino 
que virá sobre o reino dos gentios, que está nos pés de 
ferro e de barro de oleiro.
 Esses dois ministérios são os que abrem os olhos 
a Israel, e com Grande Voz de Trombeta cristalizam a 
Festa das Trombetas de Levítico, capítulo 23, versículo 
24 ao 25.
 Para a Igreja do Senhor Jesus Cristo no cristianismo, 
virá o Senhor para dar a fé para serem transformados 
e levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro. 
Portanto, não haverá conflitos entre a Igreja do Senhor 
Jesus Cristo e o judaísmo.
 Portanto, os judeus vão ver o Senhor vindo 
por Sua Igreja, e dirão: “Este é quem nós estamos 
esperando.” E a interrogação será: “por que no meio do 
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cristianismo?” Virá no final na Era da Pedra Angular, 
como está assinalado, porque será paralelo ao tempo 
de Jesus e dos apóstolos, e de João Batista; mas tudo 
será em simplicidade.
 Esse mistério será aberto na abertura do Sétimo 
Selo, porque isso é o Sétimo Selo para os crentes no 
cristianismo. Para os judeus será o ministério das Duas 
Oliveiras, o ministério de Elias e de Moisés, de um 
profeta como o profeta Elias, de um profeta como o 
profeta Moisés. Tudo será simples.
 Na Visão da Carpa, em seu cumprimento, vamos ver 
o cumprimento do Sétimo Selo e o cumprimento das 
Duas Oliveiras para o povo hebreu, os quais amamos 
de todo coração.
 Porque o povo hebreu, os judeus, vão receber a 
maior bênção que tenham recebido em tempo algum: 
vão receber a bênção do Rei dos judeus, do Filho de 
Davi, para se sentar no Trono de Davi e reinar no 
Reino de Davi por mil anos, e trazer a paz para Israel e 
a todas as nações que se unirão a esse Reino do Filho 
de Davi, o qual será um Reino judeu.
 E de Jerusalém, que será a capital desse Reino do 
Filho de Davi, o qual é herdeiro ao Reino e Trono de 
Davi, daí reinará sobre Israel e sobre todas as nações; 
aí é onde Israel recebe a paz permanente, porque 
recebe o Reino de Deus, o qual é estabelecido nesta 
Terra. Assim que os judeus têm uma grande bênção no 
Programa Divino.
 E neste tempo final, na cristalização ou materialização 
ou cumprimento da Festa das Trombetas de Levítico, 
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capítulo 23, versículo 24 e 25, surge o chamado aos 
judeus, aos judeus ou hebreus de todas as tribos de 
Israel, surge o chamado para colocá-los na salvação 
neste tempo final; porque será no tempo para Deus 
julgar todas as nações; mas Israel terá a bênção que 
entrará no Reino de Deus e, consequentemente, entrará 
no Reino de Davi, no Reino do Filho de Davi, que se 
sentará no Trono de Davi e reinará e trará a paz para 
Israel e a todas as nações. Tão simples assim.
 Portanto, os judeus vão ver a Vinda do Rei de Israel, 
do Rei dos judeus, primeiro no meio dos escolhidos 
dentre os gentios, e depois o vão ver no meio deles, 
porque dirão: “Este é quem nós estamos esperando. 
Por que com os gentios?”
 Esse mistério vai ser esclarecido quando se cumprir 
a Visão da Carpa; aí é onde todos estes mistérios 
serão abertos, e concluirá a Dispensa da Graça, e será 
introduzida a Dispensação do Reino para os judeus.

OS PASSOS PARA A ADOÇÃO
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 18 de setembro de 2009
Veracruz, México
 Agora, em Apocalipse encontramos que há uma 
Mensagem profética para todas as nações. 
 Por isso é que quando o Anjo Forte que desce do 
Céu, o qual é Cristo, o Anjo do Pacto, com o Livrinho 
aberto em Sua mão, o Livro que estava selado no Céu 
com sete Selos em Apocalipse, capítulo 5…; e o toma 
Cristo, o Cordeiro, o qual também é o Leão da tribo 
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de Judá; e Ele toma, quando já termina Sua Obra de 
Intercessão, e se converte no Leão da tribo de Judá.
 João o conhecia como o Cordeiro de Deus, mas o 
ancião diz que é o Leão da tribo de Judá.
 Está começando Seu Trabalho de Reclamação, 
tomando o Livro para fazer Sua Obra de Reclamação, 
reclamar tudo o que Ele redimiu com Seu Sangue: 
ressuscitar os mortos crentes n’Ele em corpos 
glorificados, e os vivos transformá-los. Isso é na Obra 
de Reclamação de Cristo como Leão da tribo de Judá; 
e tudo isso está contido no Evangelho do Reino.
 E agora, entrega o Título de Propriedade a um 
homem em Apocalipse, capítulo 10, para que o coma, 
e depois diz [versículo 11]: 
 “... Importa que profetizes outra vez a muitos povos, 
e nações, e línguas e reis.”
 Em João o apóstolo está representada a Igreja do 
Senhor Jesus Cristo com todos os mensageiros que a 
Igreja do Senhor teria.
 Para o Último Dia, o Anjo Forte desce do Céu 
com o Livrinho aberto em Sua mão; e esse é o Título 
de Propriedade dos Céus e da Terra, é o Livro da 
Redenção, é o Título de Propriedade da vida eterna; 
para o qual tem que se abrir esse Libero no Céu, ser 
trazido à Terra, para se realizar a Obra de Redenção 
física, da redenção do corpo físico.
 E agora, vejam, é entregue o Livro a um homem 
para que o coma, e depois é dito: “É necessário que 
profetizes sobre muitos povos, nações e línguas.” Se 
vai profetizar, quem o come o que tem que ser? Um 
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profeta; e tem então que vir com uma Mensagem 
profética que estará revelando todas as coisas que hão 
de acontecer; e depois passa a Apocalipse 11, que é o 
ministério das Duas Oliveiras.
 Em São Mateus, capítulo 24, versículo 31, diz: “E 
enviará Seus Anjos com Grande Voz de Trombeta, e 
juntarão os Seus escolhidos, de um extremo do Céu 
até o outro.” Esses Anjos são os ministérios das Duas 
Oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, para 
chamar e juntar 144.000 hebreus.
 Correspondem esses ministérios a Moisés e Elias, 
ao ministério das Duas Oliveiras; e o chamado 
dos 144.000 (12.000 de cada tribo) corresponde às 
Duas Oliveiras com a Mensagem da Grande Voz de 
Trombeta, a Trombeta Final, a Sétima Trombeta de 
Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 em diante.
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