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ESTUDO BÍBLICO #24 – SEXTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2020
TEMA: O ÚNICO QUE PODE NOS LIBERTAR

Dr. William Soto Santiago
Terça-feira, 20 de abril de 1999

La Paz, Baixa Califórnia Sul, México

Escritura base Romanos 8:14-25

LIVRO DAS ERAS
A Era de Esmirna - Pág. 134-135
Rev. William M. Branham
 58. Quando a igreja se separa da Palavra, crerá em qualquer coisa. É 
como Eva. Quando nasceu Caim, ela disse: “Adquiri varão pelo Senhor”. 
Agora, você percebe que isso é na verdade o que ela quis dizer? Ela 
pensava que tinha um varão pelo Senhor, note você; uma vez que foi 
enganada por tomar a palavra de Satanás ao invés da Palavra de Deus, 
então pensava que tudo o que dizia estava correto. Se ela disse que tinha 
um varão pelo Senhor, então ela tinha um varão pelo Senhor. Mas Deus 
pôs leis em Seu universo. Uma semente boa pode produzir somente fruto 
bom, e a semente má produzirá somente fruto mau. Agora, cada semente, 
até sendo diferente, utilizará a mesma terra, o mesmo alimento, a mesma 
umidade e o mesmo sol, mas cada uma também produzirá da sua mesma 
espécie. Note a história da linhagem de Caim, e a história da linhagem de 
Sete, há uma só diferença entre as duas: a semente original. Nada mais.

LIVRO DAS ERAS
A Era de Laodiceia - Pág. 374-375
Rev. William M. Branham
 54. “Diz a testemunha fiel e verdadeira”. Agora quero mostrar o que 
vejo no pensamento de “fiel”. Você sabe que frequentemente falamos 
de um grande Deus que não muda, e cuja Palavra também não muda. E 
quando falamos d’Ele nesta maneira, muitas vezes obtemos a ideia de um 
Deus impessoal. Como um Deus que fez todo o universo e suas leis, e em 
seguida se afastou até chegar a ser um Deus impessoal. Como um Deus 
que fez uma via de salvação para a humanidade perdida (essa via sendo a 
cruz), e pela morte de Cristo consumou a propiciação por nossos pecados, 
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e pela Sua ressurreição nos deu uma porta aberta à Sua presença, mas em 
seguida cruzou os braços e se colocou de lado. É como se nós déssemos 
grande importância em crer n’Ele como o grande Criador, Quem tendo 
criado tudo, depois perdeu o interesse pessoal na Sua criação. Agora, 
eu digo que assim é como muita gente é capaz de pensar; mas esses são 
pensamentos equivocados, porque Deus está governando nos assuntos dos 
homens agora mesmo. Ele é tanto o Criador como o Sustentador.
 porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, e que 
estão na terra, visíveis e invisíveis; sejam tronos, sejam dominações, sejam 
principados, sejam potestades; tudo foi criado por ele e para ele. E ele é 
antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 
1:16-17

LIVRO DOS SELOS
Deus em simplicidade - Pág. 23-24
Rev. William M. Branham
 87. Agora note nos dias de Moisés quando Deus estava pronto para 
livrar os israelitas segundo Sua Palavra, e o que fez? Escolheu uma família 
simples, da qual não temos nenhum registro; unicamente sabemos que eram 
da família de Levi (Êxodo 2:1). Era uma pessoa ordinária [normal], talvez 
um oleiro que fabricava tijolos para o inimigo, ele era apenas um simples 
escravo israelita; mas Deus escolheu essa família para que dali nascesse o 
libertador, uma simples família judia. Ele não escolheu a família do rei ou 
alguma família de muita fama, nem mesmo escolheu a família de algum 
sacerdote; melhor, tomou uma família comum, qualquer. Vê você? Essa é 
a simplicidade.
 88. Em seguida note no que fez: produziu um menino comum, um 
simples humano. Ele podia ter ordenado que o sol os libertasse se quisesse, 
ou até que o vento os libertasse, ou um anjo. Oh, aleluia! Deus pode fazer o 
que quiser. Você diz: “Mas irmão Branham, como você sabe isto?” Porque 
Deus não muda Seu programa; por isso sabemos que neste dia a coisa tem 
que ser simples. Vê você como Ele sempre opera na simplicidade? Mas 
Deus lá no princípio poderia ter ordenado que o sol ou o vento ou algum 
anjo pregasse o Evangelho, mas Ele, melhor, ordenou ao homem para esse 
propósito; e Ele nunca muda. Ele nunca ordenou as denominações nem 
grupos de homens, mas ordenou que o homem pregasse o Evangelho. 
Não ordenou máquinas, nem sistemas mecânicos, nem seres angelicais, 
mas que ordenou o homem; e quando trouxe liberação para Seu povo, 
mandou um simples ser humano nascido de uma família simples que eram 
escravos. Que Deus nós temos, desenvolvendo-se em simplicidade!
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 59
Um sinal verdadeiro que passa despercebido
Jeffersonville, Ind., 11-12-61
Rev. William M. Branham
 518 - “Israel não podia entrar em ação lá em baixo com sinais e 
maravilhas até que eles caíssem em seus rostos e oravam 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 retamente 
para orar. Mas quando eles se prepararam e começaram a orar, então Deus 
mandou o libertador. Deus fará a mesma coisa hoje em dia, se as pessoas 
se unirem e entrarem em oração”.
 
LIVRO DOS SELOS
O Sexto Selo - Pág. 361
Rev. William M. Branham
 150. Então em Daniel 12 lemos que todos aqueles cujos nomes foram 
achados escritos no Livro, esses serão libertados. Agora, aqui Deus está a 
ponto de dar liberdade ao seu segundo filho, Israel, depois da tribulação. 
Agora, Israel, é o filho de Deus, e Ele vai liberta-lo no tempo da tribulação, 
exatamente da mesma maneira como fez no Egito.

LIVRO DOS SELOS
O Sexto Selo - Pág. 363
Rev. William M. Branham
 165. Agora, Deus está a ponto de libertar o Seu filho Israel da mesma 
maneira como fez quando as tribulações vieram lá no Egito. Ele mandou 
Moisés para libertar Israel. Correto? E ele então fez estas mesmas coisas.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 163
Obras é fé expressa, Págs. 4-6
Shreveport, La., 26-11-65
Rev. William M. Branham
 1458 - “Eu tive um sonho outra manhã. Não sonho muito 
frequentemente, não sou um sonhador. Mas sonhei que vi um homem, um 
jovem preso em grilhões, e ele estava tentando se libertar, e eu disse… 
Alguém me disse: ‘Essas são pessoas horríveis, não tenha nada que ver 
com eles’. E eu vi este moço sair de seus grilhões, assim que o deixei 
quieto. Pensei: ‘Só verei o que ele faz’. Assim que ele se libertou, e ele era 
um bom moço. E vi outros tentando sair. / E ela disse: ‘Irmano Branham, 
livre nos disto’. Disse: ‘Esta é uma casa de inferno’. E disse: ‘Você foi mal 
entendido’. E disse: ‘E você também entendeu mal a esta gente’. Disse: 
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‘Eles são gente boa, mas…’ E olhei para lá, e era como um porão muito 
grande, ou umas paredes grandes, debaixo de uma cova muito grande; e 
havia grandes barras de ferro, que mediam como oito ou dez polegadas 
de espessura. E pessoas enlouquecidas, com braços e pernas torcidas, 
golpeando a cabeça assim. E ela estava chorando, dizendo: ‘Liberte as 
pessoas, irmão Branham’. Disse: ‘Ajude-nos, estamos em problemas’. Ela 
mesma, a conheço, ela pertence a …creio que a Igreja de Cristo, ou a 
Igreja Cristã, chamada Igreja dos Irmãos. Assim ela… Olhei ao redor, e 
disse: ‘Eu queria poder’. E continuei olhando por ali, e eu me vi com meu 
corpo pequeno e fraco, e essas barras muito grandes de ferro, e essa pobre 
gente ali dentro. E não podia chegar a eles, essas barras de ferro estavam 
muito juntas. Eu olhei, e eles estavam golpeando suas cabeças como se 
estivessem enlouquecidos. Vi umas luzes piscando ali dentro. E olhei para 
cima, e ali estava parado o Senhor Jesus com umas luzes de um arco íris 
em torno d’Ele. E estava me olhando diretamente, e disse: ‘Liberta essa 
gente’. E Ele foi embora. E pensei: ‘Pois, como poderei eu libertá-los? 
Eu não tenho suficiente força em meus braços para romper essas barras. 
‘Assim disse: ‘Casa do inferno, te renda no Nome de Jesus Cristo’. E 
começou a arrebentar e ranger, e as rochas rodavam, e as barras caíram; 
e as pessoas corriam, gritando: ‘Libertados!’. Estavam gritando o mais 
forte que podiam, e foram todos libertados. E então eu gritava: ‘Irmão Roy 
Borders, onde está você? Onde está? Deus está libertando Sua gente! Onde 
está você, irmano Borders?”
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