ESTUDO BÍBLICO #1 - DOMINGO, 31 DE MAIO DE 2020
TEMA: A LIBERAÇÃO DA DESCENDÊNCIA DE ABRAÃO
Dr. William Soto Santiago
Segunda-feira, 12 de abril de 1999
Austin, Texas, Estados Unidos
ROMANOS 8:19-23
19
Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos
de Deus.
20
Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por
causa do que a sujeitou,
21
na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão
da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
22
Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de
parto até agora.
23
E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também
gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso
corpo.
LIVRO DE CITAÇÕES – Pág. 9, parágrafo 73
Princípio e fim da dispensação gentia
Rev. William Marrion Branham
Jeffersonville, Ind., 1-9-55
73 - “E naquele tempo Miguel estará de pé, o grande príncipe. Miguel era
Cristo, desde pronto, que batalhou as guerras angelicais no Céu com o diabo. Satã
e Miguel batalharam um contra o outro e agora... E esse tempo Ele disse: aqueles
que foram encontrados escritos no Livro foram libertados.”
LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 59, parágrafo 518
Um sinal verdadeiro, que é passado despercebido
Rev. William Marrion Branham
Pág. 27, Jeffersonville, Ind., 11-12-61
518 - “Israel não podia entrar em ação lá em baixo com sinais e maravilhas
até que eles caíssem em seus rostos e orassem por um libertador. Deus tinha Seu
libertador, Deus tinha um profeta esperando lá encima no deserto; o teve lá por 40
anos esperando que eles se preparassem firmemente para orar. Mas quando eles
se prepararam e começaram a orar, então Deus mandou o libertador. Hoje em dia
Deus fará a mesma coisa se as pessoas se unirem e entrar em oração”.
LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 94, parágrafo 811
O Quinto Selo
Rev. William Marrion Branham
811 - “Captaram algo? Então pode ser que não tenha que dizer no domingo.
Que maravilhoso! Notem bem: No tempo quando Deus ia liberar o mundo
antes do dilúvio, Ele mandou uma águia. Quando decidiu liberar Israel, também

mandou uma águia. Não crê você que quando João estava na Ilha de Pátmos,
esta Mensagem era tão perfeita que ainda não no podia ser confiada a um anjo?
Agora, um anjo é um mensageiro, mas você sabia que aquele mensageiro era um
profeta? Creem? Vamos provar. Vejamos Apocalipse 22:9 para ver se não foi uma
águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João
completamente este livro de Apocalipse.
FALA, OUVIMOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 25 de junho de 1976
Porto Rico
Deus está libertando Seu povo. Libertando de onde? Da casa do inferno, a Era
da Laodiceia, que é uma era denominacional; e ao ter se denominado, pois o que
acontece? É a casa do inferno.
Então essa casa do inferno tem que cair, essa casa do inferno tem que
romper as suas portas, suas grades, para serem libertados os que estão aí; os quais
amamos muitíssimo. Então têm que se romper para os que têm que sair daí serem
libertados.
Bom, ele encontrou seu corpo muito pequeno, talvez o corpo de Moisés;
então ao se cumprir aqui… Ao cumprir-se lá, o corpo dele, quando libertou à
Noiva…; mas não era somente a Noiva, são mais, são os que estão aí colocados; o
qual se cumpre quando? Se cumpre quando Moisés aparecer. E então pela Palavra
falada… Porque o irmão Branham diz que o que ele fez foi falar; disse que a força
com esse corpo tão pequeno não pode fazer nada.
Portanto, falou e se romperam as barras; houve um rugir e saíram livres os
que estavam aí dentro. Isso nos fala do que? Da liberação do povo de Deus, o qual
está prometido que será libertado. Nós já estamos libertados, mas têm que ser
libertados mais que estão colocados; as virgens fátuas têm que ser libertadas, elas
têm que ser libertadas.
Portanto, se tem que ser libertadas então (então o que?) tem que se ouvir
(o que?) a Palavra de Deus. E se tem que ouvir a Palavra de Deus, então o que
acontece? Tem que ser falada. E se tem que ser falada, Deus tem que dizer para
alguém: “Não clames, fale!”. O que vai falar? Tem que falar o que corresponda a
este tempo para a liberação dos que têm que ser livrados. E o que é que tem que
ser falado? A Mensagem que corresponde a esta terceira dispensação, a Palavra
tem que ser falada; e a vara tem que ser estendida. “Fale ao povo”. Vê a quem vai
falar? Para o povo. “Fale ao povo e estende a vara.”
A GRANDE CONQUISTA
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 10 de maio de 1980
Portanto, Ele poderá dizer ao povo: “Não temam, não temais; porque são
mais os que estão conosco do que os que estão contra”. Assim disse Eliseu ao seu
servo, e assim será neste tempo também, porque haverá um Eliseu neste tempo
que poderá ver o outro lado e poderá ver que as hostes celestiais estão ao seu lado;

porque é o grande tempo para essa batalha, onde haverá uma grande conquista, a
qual será a favor do povo de Deus.
É nos dito que haverá uma batalha e uma vitória no amor divino. Essa batalha
será para conquistar todos os poderes do inimigo, para vencer os poderes do
inimigo e libertar todo o povo de Deus; e então se poderá proclamar a liberdade
para todo o povo de Deus.
É o tempo então, da grande batalha, para a grande conquista no amor divino;
e essa batalha será neste tempo final: O Senhor com Seu poder contra o poder
do inimigo, que também estará manifesto neste tempo; mas a conquista no amor
divino será arrasadora. E serão libertados aqueles que estão na Escritura, como
a multidão que ninguém podia contar, serão libertados. Eles se regozijarão,
porque as grades serão quebradas; as grades do cárcere onde se encontram serão
quebradas porque o Conquistador, um, mais forte que Sansão, diz que desce o Céu
e clama como quando ruge um leão; e quando rugiu; Sete Trovões emitem as suas
vozes.
E então, a Voz desses Sete Trovões, a Mensagem desses Sete Trovões, a
revelação desses Sete Trovões, é a Palavra de Deus, a Mensagem de Deus para
este tempo, a qual proclama liberdade, proclama o Ano do Jubileu, proclama o
tempo da liberação para todos aqueles que a puderem escutar.
E então os cárceres, cárceres espirituais, e as grades espirituais que têm
aprisionados todos aqueles que estão escritos no Livro de Deus, serão quebrados
esses cárceres, essas grades serão quebrados; e ficarão em liberdade. E então
poderão dizer também: “Estamos libertados!” Isso o faz Conquistador, o Anjo
Forte que desce do Céu, com Sua Mensagem; com Sua Voz, Ele produz isso.
Portanto, sabemos que nesta grande batalha haverá uma grande conquista. É
a conquista do Grande Conquistador, do Anjo Forte que desce do Céu, conforme a
promessa de Deus. E esse Anjo Forte que desce do Céu é o Senhor Jesus Cristo em
Sua Segunda Vinda, é o mensageiro a Israel; mas vem pela Noiva gentia, porque
o tempo dos gentios concluiu. E Ele vem por Ela para, com Sua Voz, com Sua
Mensagem, com os Sete Trovões, dar a fé para o rapto; porque de outra maneira
não pode ser raptada.
OS VENCEDORES DO FIM DO TEMPO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de janeiro de 1992
Cayey, Porto Rico
Vem um aperto, isso já será o último, mas está assinalado. E aí…, diz a
promessa para nós que aí haverá uma manifestação poderosa de Deus a favor de
nós os escolhidos, a favor do restante da Igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja:
o restante do Corpo, o restante dos crentes; e haverá uma manifestação que até o
mundo verá: será a manifestação do Senhor Jesus Cristo em toda Sua plenitude,
cobrindo não somente os escolhidos mas todo mundo, onde se romperão as grades
de ferro para a liberação de outras pessoas. Será um tempo duro, mas maravilhoso.
E no meio desse tempo maravilhoso escaparemos das garras da besta e da
imagem da besta, e teremos uma vitória total; e é a Vitória do Amor Divino. E

herdaremos todas as coisas.
EXTRATO DO LIVRO DO APERTO - Pág. 153-154
DEUS TIRA SEU POVO DE UM FORNO DE FERRO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 21 de fevereiro de 1999
Lima, Peru
Assim foi no segundo êxodo com Jesus, e assim é para este tempo final. Mas
quando vier este aperto, recordem: É que já estaremos para sair do forno de ferro
terreno! Já estaremos para sair livres fisicamente também! Já estaremos para ser
transformados.
E quando estivermos transformados, estaremos completamente livres, a tal
grau que nem sequer uma gripe poderá nos alcançar, e muito menos a morte,
porque a morte já estará vencida, porque Cristo nos terá dado a vitória.
Agora, temos a história do primeiro êxodo, tudo o que Deus fez; como o fez;
e temos a história também do segundo êxodo realizado por Jesus.
E agora nos corresponde viver em nossa própria carne tudo relacionado com
o terceiro êxodo e com todos os preparativos para este terceiro êxodo, esta saída
que temos que ter desta dimensão terrena, deste corpo terreno, aonde obteremos
a redenção do corpo. Ou seja: que obteremos a transformação dos nossos corpos
nós os que vivemos, e os que partiram receberão a ressurreição em corpos eternos.
E assim como as hostes celestiais estiveram presentes para a liberação do
povo hebreu no primeiro êxodo, lá com Moisés…; e também para o segundo
êxodo como que estavam as hostes celestiais… Não houve dois varões que
estavam ali quando Cristo ressuscitou? E quando depois, mais adiante, subiu ao
Céu, não apareceram de novo dois varões celestiais; ou seja, dois Anjos? Diz
que eram dois varões, dois homens, mas de outra dimensão. Se disséssemos em
termos de pessoas de outras dimensões, diríamos: “extraterrestres”.
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