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ESTUDO BÍBLICO #32
SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2020

TEMA: DEUS IDENTIFICA OS SEUS FILHOS
COM SUA PALAVRA

Dr. William Soto Santiago
Segunda-feira, 3 de maio de 1999

(Terceira atividade)
Tierra Blanca, Veracruz, México

Escritura base São João 1:9-14

LIVRO DAS ERAS
A Era de Esmirna - Pág. 164
Rev. William M. Branham
 158. Segundo Romanos 4:16, encontramos que Deus deu uma promessa 
segura a toda a semente de Abraão; e Paulo se coloca a si mesmo, junto 
com todo crente, sob essa promessa, porque ele diz: “Abraão, quem é o 
pai de todos nós”. Em seguida Paulo continua não somente até reduzir 
sua definição, mas, o melhor, até finalizá-la, porque em Gálatas 3 ele 
identifica a Semente (singular) com Jesus, e contou os “filhos da semente” 
como filhos da promessa, e a promessa como tendo que ver com “eleição” 
ou a “escolha de Deus”. E isso é exatamente o que estivemos dizendo. 
Estes que são da Semente Real; são os escolhidos de Deus; eles são os 
predestinados, os antes conhecidos de Deus, que estavam em Sua mente 
e em Seus pensamentos. Em palavras simples, a Verdadeira Noiva de 
Cristo esteve na mente de Deus eternamente, mesmo que cada um veio 
ser expresso no tempo designado. À medida que cada membro apareceu, 
chegou a ser expresso e tomou seu lugar no Corpo. Assim que esta Noiva é 
a Noiva literal da semente da Palavra falada. E mesmo que seja feminina 
essa designação, também é chamada o “Corpo de Cristo”. É muito aparente 
que deve ser chamada assim porque foi predestinada n’Ele, veio da mesma 
origem, era eterna com Ele, e agora está manifestando a Deus em um 
Corpo de muitos membros por quanto Deus uma vez foi manifestado em 
um membro, nosso Senhor Jesus Cristo.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág.111
Fé Perfeita
Jeffersonville, Ind., 25-8-63
Rev. William M. Branham
 974 - “Se dissésseis a este monte: passe daqui até lá e não duvidar em 
vosso coração, antes, o melhor, crerem no que pediram; isso acontecerá, 
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então podem ter o que desejam”. Isso é você na Palavra. Agora, isto 
não é leite desnatado, mas carne fresca. Isto identifica você. Sei que 
provavelmente passará despercebido porque não pode ancorar-se, mas a 
fé genuína e verdadeira o capta no ato. Ali está a Fé Perfeita. Não houve 
nenhuma visão, somente falar a Palavra. Eu não vi estes esquilos antes. 
Ele somente me recordou esta Escritura e seu significado; e disse: ‘Fala e 
não duvides, porque o que você disser; isso acontecerá’. Então eu aceitei 
a Deus em Sua própria Palavra; e ali estiveram. Correto. E amigos, como 
seu pastor, digo que isso foi tão poderoso como quando Josué parou o 
sol; pois nesse caso o sol já estava ali e todos os elementos estavam se 
movendo em sua órbita e ele parou todo o movimento; mas neste caso, 
Deus pôs algo ali que previamente não estava. Ele criou!”

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág.109
Cristo é o mistério de Deus revelado
Jeffersonville, Ind., 28-7-63
Rev. William M. Branham
 953 - “Agora, a Igreja é identificada como Seu Corpo ao fazer as 
mesmas coisas que Ele fez. Ela é Seu Corpo. Temos a verdade manifesta 
de Sua Palavra prometida para os dias últimos e somente ela está parada 
firme ali. Por isso é que o diabo está dando alaridos com as grandes 
organizações, para preparar algo dessa maneira que lhe permita terminar 
com ela; mas nunca chegarão a fazê-lo. Ela será tomada de cima ao invés 
de ser fechada”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág.156
Eventos esclarecidos por profecia
Jeffersonville, Ind., 1-8-65
Rev. William M. Branham
 1399 - “Deus faz Sua própria escolha por predestinação, escolhe os 
profetas para cada era. Notem isso. Ele determina a natureza desse profeta 
para ajustar-se a essa era. (Veem?) Ele ajusta seu estilo, tudo o que faz. Ele 
o ajusta para ser educado ou não educado. Ele ajusta os dons, a maneira 
em que ele pregará, os dons que terá. E a Mensagem para essa certa era, 
Deus predestinou essa certa coisa para acontecer e não há outra coisa que 
possa tomar seu lugar. Não importa o que é, quantas conquistas feitas pelo 
homem, nada pode tomar seu lugar. Ele predestinou o homem, talvez um 
homem ignorante. Ele pôde ter predestinado como outro tipo de homem. 
Qualquer coisa que ele for, Ele dá sua aula, seu dom, dá sua natureza, seu 
estilo, e o que for que é, como ele se expressa, e tudo o que faz. Ele faz que 
o homem da hora tome o povo da hora. Correto. Ele o faz”.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág.41
A Revelação de Jesus Cristo
Jeffersonville, Ind., 4-12-60
Rev. William M. Branham
 330 - “E Isso foi enviado ao… ‘E a declarou enviando-a por meio do 
Seu anjo ao Seu servo João’. Não sabemos quem era o anjo. A Bíblia não 
declara quem era o anjo. Mas sim sabemos que era um profeta, porque a 
Bíblia depois diz: ‘Eu Jesus enviei Meu anjo para vos testificar estas coisas, 
as quais em breve acontecerão’. Depois encontramos que quando João 
começou a adorar o anjo, o anjo disse: ‘Olhe, não o faças’. Apocalipse 22. 
E ele disse: ‘Porque sou conservo teu, e dos profetas’. Pode ter sido Elias, 
pode ter sido um dos profetas… João era um apóstolo, mas este profeta foi 
enviado. E João sendo um apóstolo… Notem na natureza das suas outras 
epístolas: isso prova que não era João quem o escreveu, porque não tem 
a natureza de João. Notem em Primeira de João e Segunda de João, e o 
resto, e leiam; e vejam a natureza disso. Depois vejam a natureza disto. 
João era um escritor e um apóstolo, mas este é o espírito de um profeta. É 
uma pessoa completamente diferente”.

FIQUE COM A PALAVRA - PARTE XIV
Pág. 6
Palavras que todos devem conhecer
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 2 de julho de 1982
Monterrey, México
 Por isso as palavras da profecia deste livro são palavras que todos 
devem conhecer, porque são palavras que ao recebê-las estará se recebendo 
as grandes bênçãos de Deus, estará se recebendo todas as coisas que todo 
ser humano deseja para toda a eternidade.
 Mas se você desconhecer as palavras da profecia deste livro, não 
poderá ter a bem-aventurança, porque como você vai crer, vai guardar e vai 
receber uma coisa que você nem ouviu, nem conheceu? Isso é impossível.
 Você não pode dizer que crê em uma Palavra, a não ser que primeiro 
a tenha escutado; pois quando você a escuta, aí é o momento em que você 
se identifica como crente dessa Palavra que escutou ou como incrédulo a 
essa Palavra que escutou.
 Há muitas pessoas que dizem: “Eu creio toda a Palavra de Deus”. 
Mas quando você escuta a Palavra Deus, é então quando você se identifica 
como crente ou como incrédulo à Palavra de Deus.
 E como alguma pessoa vai dizer que crê no Apocalipse, se primeiro 
não ouve as palavras da profecia apocalíptica? Como vai dizer que crê em 
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tudo isso que está aí escrito se não souber nem o que significa?
 Primeiro tem que ouvir as palavras da profecia desse livro, onde é 
revelado o significado de tudo o que está escrito em Apocalipse, e em 
seguida a pessoa assumirá a posição de acordo ao que há dentro do seu 
coração. Se o que houver dentro do seu coração é fé, fé genuína em Deus 
para crer em toda a Palavra de Deus, ele dirá: “Isso era o que eu estava 
esperando! Eu estava esperando que o Senhor revelasse o significado de 
todos esses simbolismos apocalípticos, para recebê-los!”
 Quando os escuta, então diz: “Agora sim que eu entendo o Apocalipse, 
agora sim que eu entendo esses símbolos apocalípticos, agora sim que vejo; 
antes não via, não entendia o Apocalipse, antes eu estava cego às verdades 
apocalípticas; porque quando lia, somente o que via eram símbolos, mas 
quando escuto, quando escuto as palavras da profecia desse livro sendo 
trazidas, sendo trazidas neste tempo final onde nos revela o significado 
de toda essa revelação apocalíptica, então sim que vejo; que entendo e 
recibo a revelação de Jesus Cristo que Ele enviou pelo Seu Anjo para dar 
testemunho destas coisas em todas as Igrejas”.
 Este é o tempo maior e mais glorioso para os seres humanos, este 
é o tempo em que toda esta revelação apocalíptica é revelada; é dada a 
conhecer conforme o Senhor Jesus Cristo disse que seria revelada.
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