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ESTUDO BÍBLICO #29 – DOMINGO, 13 DE SETEMBRO DE 2020
TEMA: O MISTÉRIO DA ALMA E O LIVRE-ARBÍTRIO

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de janeiro de 1998

Cayey, Porto Rico

Escritura base Hebreus 9:1-15

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. III - Pág. 84
Deus confirmando a obra das nossas mãos
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 20 de setembro de 2014
Bogotá D.C., Colômbia
 Quantos gostariam de ter vivido no tempo de Noé para estar ajudando Noé? 
Essa era a Obra de Deus para aquele tempo. Outros teriam querido viver no tempo 
de Moisés, esse poderoso profeta de Deus, para estar trabalhando junto a Moisés, 
e para estar trabalhando e colaborando para a construção e na construção do 
tabernáculo, porque era um templo para Deus morar nele e abençoar Seu povo.
 Tinha átrio, lugar santo e lugar santíssimo, porque o ser humano tem corpo, 
espírito e alma. O corpo equivale ao átrio, o espírito equivale ao lugar santo, e a 
alma equivale ao lugar santíssimo. Tão simples assim.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 118 
Os dons de Deus sempre encontram seu lugar
Jeffersonville, Ind., 12-22-63
Rev. William M. Branham
 1045 - “Essa é a razão pela qual Deus não faz nada fora do homem. Ele 
sempre atua através de um homem, porque Ele tinha que usar um homem. Ele 
teve que usar um homem para poder colocar em prática Seu atributo de Salvador. 
Ele teve que fazê-lo à Sua imagem, fazê-lo algo como Ele, e o pôs sobre a base 
do livre-arbítrio e deixou que atuasse da maneira que ele quisesse. Ele podia fazer 
sua eleição. E Ele sabia que o homem, ao dar [ter] esta eleição [escolha], cairia. 
Então sendo o caso que teve que fazer isso, Ele dá a volta e torna o homem Seu 
sócio, e não faz nada sem fazê-lo através do homem!”

TODOS SEREMOS PROVADOS PARA SER ADOTADOS - VOL. II
Pág. 113 
A parábola do Semeador
Dr. William Soto Santiago
Terça-feira, 24 de maio de 2005
(Terceira atividade)
Ibarra, Equador
 Recordem que estes terrenos ou este terreno; é a alma da pessoa, a pessoa 
aqui no profundo do seu ser, que é sua alma.
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 O ser humano é trino: é corpo, espírito e alma. A Palavra é pregada, entra pelo 
corpo, pelos ouvidos, passa ao espírito pelo entendimento, e o raciocínio, e todas 
estas partes, passa dentro, pelo pensamento da pessoa, passa dentro, chega à alma; 
e aí a pessoa, por quanto tem o sentido do livre-arbítrio para crer ou para duvidar, 
ou crê ou dúvida da Palavra de Deus.

TODOS SEREMOS PROVADOS PARA SER ADOTADOS - VOL. II
Pág. 98-99
Chegando a tempo ao lugar de salvação
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 5 de outubro de 2003
Cali, Colômbia
 E agora, o mais importante é a salvação da alma.
 Quanto ao corpo físico (que é mortal, corruptível e temporário), é um corpo 
no qual viemos à Terra depois da queda do ser humano no Jardim do Éden, e 
aparecemos neste planeta Terra para ser provados; para ser provados e que 
cada um de nós como indivíduos, utilizando o livre-arbítrio que Deus nos deu, 
digamos a Deus: “Sim, queremos viver eternamente” ou “não queremos viver 
eternamente”.
 E como dizemos a Deus que queremos viver eternamente? Entrando pela 
Porta estreita: a Porta que é a Porta da vida eterna. Cristo disse: “Eu sou a Porta; 
quem por mim entrar, será salvo”.
 A pessoa que entra por essa Porta é salva para viver eternamente com Cristo 
em Seu Reino, e desfrutar de toda essa vida eterna da qual o ser humano caiu; e 
toda pessoa que está interessada em viver eternamente, entra por essa Porta.

LIVRO DO APERTO - Pág. 41 
A Terra Nova
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 25 de junho de 1976
Savana Seca, Toa Baja, Porto Rico
 Sabendo todos os problemas que hão de vir, sabendo que teremos que 
passar por um aperto, sabendo que Deus nos diz através do irmão Branham 
que estaremos à mercê dos elementos, e já sabendo como aqueles onde estava 
a Palavra encarnada, como eles podiam atuar e como resolver os problemas que 
pudessem vir, pois então não nos preocupam os problemas; o que nos preocupa 
agora é: estar em boa posição e em boa disposição, e tomar todo o tempo que for 
necessário para que essa Palavra, esse Título de Propriedade, se encarne em nós; 
o resto, depois é simples.
 O mais duro para nós é o que? O mais difícil é para que se encarne a Palavra. 
Não difícil quanto a que Deus torne a coisa difícil para que se encarne; quanto 
a Deus e da parte de Deus é simples. A parte dura e difícil é a sua parte, que por 
causa dos afazeres desta vida, por causa de tantas coisas que temos que fazer 
nesta Terra para sobreviver, temos muito pouco tempo para dedicá-lo ao tempo da 
Palavra, para que se encarne em nós.
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 E como vimos através de inúmeros de anos pelos quais passamos, esse foi 
sempre nosso problema: que temos muito pouco tempo disponível para dedicá-lo 
ao Senhor, para que Ele possa encarnar Sua Palavra em nós.

LIVRO DO APERTO - Págs. 148-149 
O véu que Cristo nos tirou
Dr. William Soto Santiago
Quinta-feira, 10 de setembro de 1998
São Bartolomé M.A., Sacatepéquez, Guatemala
 E assim como foram colocadas as tábuas da Lei, a Palavra de Deus para a 
Dispensação da Lei, por Moisés, dentro do templo, no lugar santíssimo, na arca 
do pacto; assim Cristo traz o Título de Propriedade, o Livro dos Sete Selos, e o 
coloca dentro do Lugar Santíssimo, dentro da Arca do Pacto.
 E por isso é que, vejam vocês, Cristo, o Anjo Forte que desce do Céu, diz a 
João — o qual é tipo e figura da Igreja de Jesus Cristo e do Anjo Mensageiro para 
o Dia Último, assim como foi tipo e figura também dos sete anjos mensageiros —, 
diz …: “Peça (diz a João, que é tipo do Anjo de Jesus Cristo)… Peça ao Anjo que 
está em pé sobre a terra e sobre o mar; peça o Livrinho que tem em Sua mão”.
 Ele vai e o pede, e o Anjo diz: “Toma-o, come-o; será doce em sua boca, mas 
será amargo em seu ventre”.
 E João diz que tomou e o comeu, e diz que foi doce em sua boca, mas foi 
amargo em seu ventre. Diz: “E quando o havia comido, amargou meu ventre”.
 Essas são as provas e perseguições e aflições pelas que o Anjo do Senhor 
Jesus Cristo terá que passar ao comer esse Livrinho aberto que lhe é outorgado da 
parte de Cristo, o Anjo do Pacto, o Anjo Forte que desce do Céu.
 “E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o (Apocalipse 10, verso 10 em 
adiante); e na minha boca era doce como mel; e, havendo-o comido, o meu ventre 
ficou amargo.
 E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e 
línguas, e reis”.
 A profecia final, a profecia do Último Dia para muitos povos nações e línguas, 
vem por meio daquele que come o Livrinho dos Sete Selos no Último Dia, que o 
Anjo do Pacto traz, o Anjo do Senhor, que é Cristo, o Anjo do Pacto, o Espírito 
Santo vindo no Último Dia com esse Título de Propriedade. Vindo onde? À Sua 
Igreja. Vindo a que parte da Igreja? Ao Lugar Santíssimo do Seu Templo.

LIVRO DAS ERAS
A Idade da Esmirna - Pág. 169
Rev. William M. Branham
 170. Em cada idade temos exatamente a mesma norma. Por isso é que a luz 
vem através de algum mensageiro levantado Por Deus em certo lugar; e depois 
daquele mensageiro, a luz se difunde por meio do ministério de outros que foram 
fielmente instruídos. Mas, certamente, todos aqueles que saem nem sempre 
compreendem quão necessário é dizer SOMENTE o que o mensageiro disse. 
Recorde: Paulo advertiu as pessoas que dissessem somente o que ele disse:
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Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós?
Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos 
escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14:36-37
 171. Adicionam aqui ou tiram lá, e dentro de pouco tempo a Mensagem já não 
é pura e o avivamento morre. Quanto cuidado devemos ter de ouvir UMA Voz, 
porque o Espírito somente tem uma Voz, a qual é a Voz de Deus. Paulo advertiu 
que dissessem o que ele disse; como também o fez Pedro. Ele advertiu que nem 
mesmo ele (Paulo) podia mudar uma só palavra do que tinha dado por revelação. 
Oh, quão importante é ouvir a Voz de Deus por meio dos Seus mensageiros, e em 
seguida dizer o que foi dado a eles para as Igrejas!

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. I
Pág. 123-124 
O Amor Divino
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 28 de maio de 1989
Cayey, Porto Rico
 Agora, nessa visão encontramos que o Anjo do Senhor diz a nosso irmão 
Branham: “Recorda o nome que você buscava quando teve a Visão da Carpa?” 
Porque nessa Visão da Carpa e desse quartinho pequeno, aí há um nome, o qual 
tem a ver com a Obra que corresponde para o cumprimento da Visão da Carpa, a 
qual corresponde a uma nova era.
 E depois da sétima era nosso irmão Branham precursou a Segunda Vinda 
do Senhor, a nova era que viria: a Era da Segunda Vinda do Senhor, a Era da 
Pedra Angular, a Era do Amor Divino. E ele ficou entre a sétima e a oitava Era, 
preparando as pessoas para entrarem em uma nova era, a uma era eterna.
 Por isso quando ele fala da Visão da Carpa, a une com a Vitória do Amor 
Divino; porque na realização da Era da Pedra Angular é aonde a Visão da Carpa 
se realiza em forma gradual: primeiro em forma espiritual; e em seguida mais 
adiante tomará outra forma para benefício da Noiva (os eleitos, os escolhidos), 
e para benefício também das fátuas (a Igreja), e para que os perdidos vejam uma 
manifestação divina (a qual não será para salvação deles).
 Essa é a Terceira Etapa no cumprimento da Visão da Carpa e o cumprimento 
da Grande Vitória de e no Amor Divino; a qual se realiza na Era do Amor Divino.
 Agora, já vimos que nossa era é a Era do Amor Divino, porque é a Era da 
Pedra Angular. E você viu que há sete passos ou sete virtudes; e depois desses sete 
passos ou sete virtudes, o próximo é amor divino, que é Deus, o Espírito Santo.
 Assim estamos na Era do Amor Divino, a era onde o Senhor Jesus Cristo, 
o Pilar de Fogo em forma de Espírito, e Jesus Cristo em forma de Espírito, foi 
prometido para ser manifestado em toda Sua plenitude neste tempo final.
 Por isso o sétimo mensageiro diz: “E quando o Espírito Santo que nós temos 
hoje; chegue a se encarnar, nós o coroaremos Rei dos reis e Senhor dos Senhores” 
Isso está prometido para nossa era, a Era do Amor Divino.
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