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ESTUDO BÍBLICO #25 – DOMINGO, 30 DE AGOSTO DE 2020
TEMA: ENCHENDO A PARTE MAIS IMPORTANTE DA CASA 

DE DEUS
Dr. William Soto Santiago

Sexta-feira, 22 de outubro de 1999
Santa Cruz da Serra, Santa Cruz, Bolívia

Escritura base São Lucas 14:16-24

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 128 
Festa das Trombetas
Jeffersonville, Ind., 19-7-64
Rev. William M. Branham
 1140 - “Vá à câmara do profeta e observe esses sete degraus. Onde-
onde o guarda respondia ao desafio para levar ao que chega à presença do 
rei? Na parte de acima dos degraus; era no sétimo degrau. Isso mostra que 
devemos vir de novo com esse mesmo Espírito que estava em João. Ele 
introduziu o Messias; ele foi maior que todos os profetas, ele o introduziu. 
E de novo devemos chegar a um lugar, a algo que vai introduzir o Messias. 
E como o Messias…? Como as pessoas saberão que estão crendo n’Ele, a 
menos que estejam constantemente na Palavra para saber o que Ele é?”

LIVRO DAS ERAS
A Era da Esmirna - Pág. 168
Rev. William M. Branham
 [168]. … Note aqui que Jesus (pelo Espírito) em cada era se dirige 
somente a UMA pessoa, em relação à Palavra para essa era. Só UM 
mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem que dizer a essa era, e 
aquele mensageiro é o mensageiro à Igreja Verdadeira. Ele fala por Deus, 
por revelação às ‘Igrejas’: Tanto à verdadeira quanto à falsa. Assim que 
a Mensagem é transmitida a todos; mas mesmo que seja transmitida para 
todos os que estão ao alcance da Mensagem, tal Mensagem é recebida 
individualmente só por certo grupo qualificado e de certa maneira. Cada 
indivíduo naquele grupo é um que tem a habilidade para ouvir o que o 
Espírito está dizendo por meio do mensageiro. Aqueles que o estão ouvindo, 
não estão recebendo sua própria revelação, nem estão (o grupo) recebendo 
sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o 
mensageiro já recebeu de Deus.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 170
Eventos modernos esclarecidos por profecia
San Bernardino, Calif., 6-12-65
Rev. William M. Branham
 1524 - “As mesmas Escrituras, o mesmo Deus a quem eles estavam 
adorando, eles estão condenando e matando como um fanático. Ali está. 
Os sacudiria se dissesse que isso está a ponto de se repetir novamente. 
A Bíblia diz que Ele estava fora tocando, querendo entrar, mas ninguém 
permitia entrar: ‘Ao que amo, castigo e repreendo, o repreendo, sacudo-o, 
mas é porque o amo. Abrão e me permitam entrar’. Sim. Não podia… 
‘Recordem, Eu não queria entrar na igreja; é nele, o indivíduo’. Ele não 
podia entrar na igreja, o tinham fechado fora. A única organização dentre 
todas, é esta era da Igreja, em que Ele estava fora da igreja. Expulso! 
Descartado! Rejeitado! Por que… Ele só foi manifestado temporariamente 
nas outras Igrejas, na forma de justificação, e assim sucessivamente; mas 
aqui dentro, na era que vem agora, é a plena manifestação da vindicação 
de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Oh! Admitirei que 
temos muitos personificadores, mas examine o primeiro, o original”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 53 
O Pacto de Abraão confirmado
Middletown, Ohio, 3-18-61
Rev. William M. Branham
 458 - “O evangelho antiquado que você ouve será silenciado um destes 
dias, e a Igreja receberá um corpo glorificado. Vocês terão que ter esse tipo 
de corpo para ir para cima e o encontrar no ar”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 3-A
Perg. e Resp. #1, Pág. 102
Jeffersonville, Ind. 1-3-54
Rev. William M. Branham
 16 - “Só pense, seu corpo glorificado está aqui no Tabernáculo nestes 
momentos, a presença do Espírito Santo, o qual é sua condição glorificada. 
Você está glorificado em Cristo agora mesmo! ‘Aqueles que Ele justificou, 
também glorificou’. E o seu corpo glorificado está parado [em pé] perto 
de você agora mesmo em Cristo Jesus, para dar uma força como a carga 
entrando em uma bateria. O Espírito Santo está em você. Está para carregar 
seu corpo e lhe dar nova força, e curar das enfermidades que você tem, e 
lhe dar saúde”.
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LIVRO DOS SELOS
Perguntas e Respostas - Pág. 412
Rev. William M. Branham
 21. É o mesmo o Corpo de Cristo e a Noiva de Cristo?
 160. Sim senhor. Agora não quero entrar nisso porque seria outra 
mensagem completa, mas sim quero mostrar isto: Quando Deus deu 
a Adão sua noiva do seu próprio abdômen, Adão disse: “Ela é carne de 
minha carne e osso de meus ossos”. Correto? Quando Deus deu a Cristo 
Sua Noiva, o Espírito lhe deu à carne (a Noiva)… Ele foi transpassado em 
sua carne, debaixo do coração, e dali saiu água, sangue e Espírito, e ali foi 
carne de Sua carne e osso de Seus ossos. Nós somos a Noiva, somos carne 
e osso de Cristo. Exatamente. Essa é Sua Noiva. 

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 9
Vida Eterna
Jeffersonville, Ind., 12-31-54
Rev. William M. Branham
 72 - “Quando você fica no reino, fica no evangelho, e faz bem, então 
um destes dias Deus o chamará fora e o porá a um lado, e o adotará como 
Seu filho diante das pessoas, e lhe dará alguma coisa que estremecerá as 
nações com isso”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 37
Adoção #2
Jeffersonville, Ind., 5-18-60
Rev. William M. Branham
 306 - “Deus pode tomar o homem e adotá-lo a sua família e lhe dar 
algo que… primeiro, prove isso e ver se estiver bem. A Bíblia diz: ‘Provem 
os espíritos’. Este homem reclama certa coisa, prove-o e veja se estiver 
bem. Se estiver bem mova-se com isso, e diga: ‘Senhor, nos mande outra 
coisa’. Siga em frente, vê? Só siga em frente e cada um tome seu lugar. 
Então verá a Igreja de Deus que começa a tomar seu lugar, então é quando 
os filisteus começarem a fazer para trás, as calças curtas de mulher serão 
tiradas, o cabelo crescerá, os rostos se lavarão, os cigarros estarão ausentes, 
é correto, quando a Igreja começar a entrar no seu grande poder, quando 
tivermos um Ananias e Safira e uns quantos deles. Sim, senhor, você verá 
quando a Santa Igreja se parar [em pé] unida, colocados posicionalmente 
como filhos de Deus, adotados à família de Deus. Poderosa Igreja colocada 
ali em Sua glória. Oh, isso é pelo qual Ele vem”.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 169
O Rapto
Yuma, Ariz., 4-12-65
Rev. William M. Branham
 1509 - “Eu pensei, Oh! meu Deus, um dia virá um trombetaço do 
Céu, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Esses Santos do Antigo 
Testamento lá atrás, os quais estão esperando sua chamada para sair dali 
primeiro e ir na ressurreição; cairemos direto em linha e indo aos céus, 
estes velhos corpos mortais serão mudados e feitos como Seu Próprio 
corpo glorioso”.

LIVRO DOS SELOS
O Sétimo Selo - Pág. 466
Rev. William M. Branham
 [144]. … Quando vieram os sete anjos para tocar suas Trombetas, então 
houve um trovão; quando Israel foi juntado, houve uma trombeta; quando 
o tempo não será mais, então será a última trombeta, um trovão. Mas 
aqui temos sete trovões, um após o outro: um, dois, três, quatro, cinco, 
seis, sete — um número perfeito. Sete trovões, um após o outro, soaram 
assim rapidamente: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mas sem que 
se entendesse. Em seguida, os Céus não puderam escrever, porque não o 
conhecem. Nenhuma outra coisa também não o conhece, porque não há 
no que se apoiar; é um tempo de repouso. Foi tão tremendo que até aos 
anjos não foi revelado. Agora, por quê? Se Satanás conseguisse conhecer 
isto, talvez causaria grande dano. E essa é uma coisa que ele não sabe. Ele 
pode interpretar o que quiser e personificar qualquer dom (oxalá estejam 
aprendendo), mas ele não pode conhecer isto, porque nem está escrito na 
Palavra. É um segredo por completo. Os anjos e todos se calaram. Se eles 
tivessem feito algum movimento, talvez isso teria servido para revelar 
algo; por isso se calaram e não se moveram.
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