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está a Palavra de Deus para essa era ou para essa dispensação. E 
com essa Palavra sendo falada por esse profeta é que Deus chama e 
junta Seus escolhidos desse tempo. Não há outra forma.
 E todo escolhido está chamado para permanecer escutando a Voz 
de Deus através desse mensageiro para esse tempo. Não importa 
que no mundo se levantem muitos pregadores, ou dentre o próprio 
do grupo dos escolhidos se levantem também outras pessoas; como 
aconteceu no tempo de Moisés: muitos escutaram a Datã, a Coré, a 
Abirão, e assim por diante.
 Mas qual era a vontade de Deus? Que escutassem a Voz de 
Deus, não voz de homens.
 Datã, Abirão e Coré o que tinham era voz humana; mas Moisés 
tinha a Voz de Deus para o povo. Deus colocou Sua Palavra na 
boca de Moisés; portanto, os que escutaram Datã, Abirão e Coré, 
escutaram palavra de homens, que era contrária à Palavra de Deus.
 Vejam; Datã e Coré e Abirão queriam regressar com o povo ao 
Egito; isso era contrário à Palavra de Deus. Mas vejam, também 
queriam tirar Moisés e eles se colocarem, e queriam tirar Arão 
também do sumo sacerdócio para eles se colocarem. Tudo contrário 
ao Programa Divino.
 Qualquer pessoa, em qualquer era e em qualquer dispensação, 
que se levantar para tentar  ocupar o lugar do mensageiro desse 
tempo, está sendo como Datã - como Coré, Datã e Abirão, que 
tentaram ocupar o lugar de Moisés.
 Deus não permite a nenhuma pessoa, mesmo que seja família do 
mesmo mensageiro, que tente ocupar ou de se colocar no lugar do 
mensageiro, para tentar que o povo o escute.
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FIQUE COM A PALAVRA - Parte V - Pág. 16
A Palavra verdadeira
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 24 de janeiro de 1987
Cayey, Porto Rico
 Não há outra coisa maior e mais importante nesta Terra que a 
Palavra verdadeira. Permaneça com e na Palavra verdadeira.
 E quero dar uma boa notícia para que você, não se assuste 
tanto. Como já lhes disse, o mensageiro permanecerá sempre na 
Palavra verdadeira. Não terá outra coisa para crer. E os escolhidos 
permanecerão sempre na Palavra verdadeira; porque não há outra 
coisa para crer, que seja verdadeiro, a não ser a Palavra verdadeira 
do tempo final.
 Assim não tenha temor. Permaneça nela tranquilo, mesmo 
que haja problemas, até que seja transformado. E depois você 
continuará nela; porque já transformado, sem problemas, é mais 
fácil permanecer na Palavra verdadeira.
 Assim Deus os abençoe, Deus lhes guarde, a todos vocês aqui, a 
todos vocês também nos diferentes países onde se encontram; e que 
Deus os guarde, proteja-os em todo momento.
 Que o Anjo do Senhor, que acampa em redor dos que o temem: 
defenda a cada um de vocês nestes dias finais, e dos perigos destes 
dias finais; e os ajude em todo momento a permanecerem na Palavra 
verdadeira; e traga o que todos nós desejamos: transforme-os o corpo 
terreno e lhes dê um corpo glorificado. Assim será; porque isso é: 
ASSIM DIZ O SENHOR JESUS CRISTO, na Palavra verdadeira.
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LIVRO DOS SELOS
Deus em simplicidade - Pág. 30
Rev. William M. Branham
 110. A pessoa não tem que pedir à ovelha que manufature 
[produza] a lã. A ovelha não tem que manufaturar a lã, por exemplo: 
ela não diz: “Agora meu amo quer que eu produza lã este ano, 
mais vale que me ponha a fazê-lo”. Não, o único que ela tem que 
fazer é permanecer como uma ovelha. Certo. Ela automaticamente 
produzirá a lã.
 111. E não nos é pedido que manufaturemos o fruto, devemos, o 
melhor, simplesmente produzir frutos. Você deve produzir o fruto 
porque você é uma árvore frutífera de Deus com a Palavra de Deus. 
A Palavra de Deus se vindicará a Si mesma; você produzirá fruto 
porque a Palavra mora ali. Jesus disse:
 Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, 
pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. João 15:7
 112. O cristão não manufatura nem se preocupa para tentar 
de produzi-lo, simplesmente está ali. Agora vejamos isto nestes 
últimos momentos que restam. Outros vão ao extremo de serem 
fanáticos (agora vendo o outro lado) e eles creem que pelo saltar, 
ou alguma outra sensação ou emoção, se falarem em línguas, ou se 
derem alguma profecia que resulta ser a verdade ou qualquer outra 
coisa; eles pensam que com isto, pois, já é a resposta, que já têm o 
necessário. Mas não é assim. Jesus disse:
 Muitos me dirão naquele Dia: Senhor, Senhor, não profetizamos 
nós em teu nome? E, em teu nome, não expulsamos demônios? E, 
em teu nome, não fizemos muitas maravilhas?
 E, então, lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-
vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:22-23
 113. Isso não é a resposta, amigo. Por isso a evidência do Espírito 
Santo sendo as línguas… Eu creio no falar em línguas, mas não o 
considero ser a única evidência do batismo do Espírito Santo. Não 
senhor. O fruto do Espírito é a evidência. Por isso é que difiro com 
o movimento dos irmãos pentecostais, porque eles dizem que se 
alguém falar em línguas, já tem o Espírito Santo. Não posso estar de 
acordo com isso; isso não é o sinal de que já se tem o Espírito Santo. 
Eu ouvi até demônios falarem em línguas tão rápido como lhes é 
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 Mas agora, vejam vocês, neste tempo final é que serão adotados os 
filhos e filhas de Deus da Igreja de Jesus Cristo. E é por isso que neste 
tempo final estaríamos de novo como no Jardim do Éden, para passar 
por um momento de tentação, de aperto; mas permaneceremos fiéis a 
Cristo. E no meio desse aperto, os mortos em Cristo, se já não tiverem 
ressuscitado, serão ressuscitados; e nós os que vivemos seremos 
transformados, se ainda não estivermos transformados nesses dias.
 Agora podemos ver que há grandes bênçãos para os escolhidos 
de Deus. Mas temos que estar conscientes de que virá essa hora de 
prova. E quando vier o aperto, diz nosso irmão Branham na página 
119 do livro de Citações: “O que vocês viram em parte manifestado 
(ou seja: a Terceira Etapa), então vocês a verão manifestada em toda 
sua plenitude”. Aí é onde serão vistos os milagres, maravilhas e sinais 
a nível mundial.

TODOS SEREMOS PROVADOS PARA SER ADOTADOS
VOL. I - Pág. 192 193
Todos seremos provados
Dr. William Soto Santiago
Quarta-feira, 22 de julho de 1998
(Segunda atividade)
Antofagasta, Chile
 E todos vamos passar a prova: vamos permanecer firmes na 
Palavra de Vida, a Palavra de Cristo; e vamos obter a vitória no amor 
divino; e vamos ser adotados, vamos ser transformados, e teremos 
o corpo eterno. Seremos a imagem e semelhança do nosso amado 
Senhor Jesus Cristo.

FIQUE COM A PALAVRA - Parte XX
Pág. 88-89
A Palavra de Deus e a palavra do homem
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Quarta-feira, 13 de outubro de 2004
Porto Velho, Rondônia, Brasil
 Por que Deus ordena que escutem o profeta que Ele envia? 
Porque Deus coloca nesse profeta Sua Palavra. Na boca desse profeta 
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 Quando fez outra coisa, meteu o povo em problemas, e Deus se 
aborreceu grandemente contra o povo e contra Arão. Isso não deve se 
repetir, mas a história sempre se repete. E depende de que lado você 
se colocará no Último Dia, porque do lado que você se colocar no 
Último Dia seria do lado que você se colocaria se estivesse vivendo 
lá no tempo de Moisés. Não vai ser de outra forma se você vivesse no 
tempo de Moisés: sua posição seria a mesma no tempo de Moisés que 
a que você assumiria neste tempo final.
 Portanto, estejamos braço a braço trabalhando para conquistar o 
que Deus prometeu; sabendo que Deus é fiel, e cumpre o que Ele 
prometeu; e o herdam os que creem no Deus de Israel, e creem no que 
Ele prometeu.
 Estejam bem unidos os ministros e também cada irmão, cada 
pessoa; unidos orando uns pelos outros também; não falando contra, 
um contra o outro, mas falando com Deus; orando a Deus para que 
abençoe o irmão e abençoe o pastor, e prepare todos para serem 
transformados.
 Porque a meta é ser transformado neste tempo final. Não sabemos 
em que ano, mas cada ano que chega, esperamos nesse ano nossa 
transformação; e se não ocorrer, pois a esperamos no próximo ano; 
e se não ocorrer no próximo ano, a esperamos no outro ano. Todo o 
tempo esperando a transformação, escutando a Voz de Cristo neste 
tempo final.
 É importante estar conscientes das promessas que Deus fez para 
este tempo, e estar trabalhando para que se tornem uma realidade.

TODOS SEREMOS PROVADOS PARA SER ADOTADOS
VOL. I - Pág. 205
A prova que virá sobre o mundo inteiro
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Terça-feira, 10 de novembro de 1998
São José dos Campos, Brasil
 (…) antes da adoção, vejam vocês, se passa por uma etapa de 
prova; assim foi para Adão no Jardim do Éden e foi para muitas 
pessoas, e foi para Jesus também; foi para o povo hebreu como filho 
primogênito de Deus.
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possível, tomar sangue de um crânio humano e clamar ao diabo. Vi 
os índios no Arizona, na dança da chuva, envolver-se com serpentes, 
elevar os braços e correr tudo ao redor; em seguida vi sair o bruxo 
com uma lança e atirar um lápis ao chão, e o lápis se levantar sozinho 
e escrever em um idioma desconhecido e também a interpretação. 
Assim não me conte disso; eu já tenho muitos anos para crer isso. 
O fruto do Espírito, como disse Jesus: “por seus frutos”, não pelas 
línguas ou as emoções, mas “por seus frutos os conhecereis”. Esses 
são os frutos do Espírito, Deus manifestando-se em humildade e 
doçura, e cada dia Ele é o mesmo. Há algo quanto a um homem 
que fica com a Palavra, cada vez que ele vê a Palavra, enfatiza com 
“AMÉM”; não lhe importa o que dizem outros, ele crê.

FIQUE COM A PALAVRA - PARTE VII - Pág. 61
Escolhidos para produzir um fruto permanente
(Reunião de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 28 de outubro de 2000
Lima, Peru
 E agora, quando o servo fiel e prudente for adotado, ele terá a seu 
lado àqueles que foram fiéis e prudentes, e não acrescentaram nem 
tiraram ao menu que Ele preparou para os filhos de Deus de cada 
era; e serão examinados todos, para em seguida serem confirmados 
na posição que ocuparão junto ao Servo fiel e prudente.
 Por isso é tão importante permanecer fiéis com a Palavra de Deus 
correspondente à era e dispensação que corresponde à pessoa viver; 
e como ministros, ser fiéis à Palavra de Cristo correspondente ao 
tempo que nos corresponde viver, sem acrescentar nem lhe tirar. E 
ninguém quer correr o risco de perder sua bênção no glorioso Reino 
Milenial, ninguém quer que cancelem sua posição no glorioso Reino 
Milenial. Melhor, todos queremos que Ele confirme nosso lugar no 
Reino Milenial.
 Por isso temos que ser cuidadosos, porque não queremos 
trabalhar em vão; mas todo trabalho que façamos, seja para vida 
eterna; que todo trabalho que façamos, permaneça para sempre; que 
não seja queimado. Porque a obra de cada qual vai ser provada, e o 
fogo fará a prova.
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LIVRO DAS ERAS
A Era de Laodiceia - Pág. 409
Rev. William M. Branham
 155. O trigo e o joio, que desde a primeira era até agora cresceram 
juntos, são colhidos. O que Niceia se propôs fazer, por fim chegou a 
acontecer. Com todo o poder da organização, a igreja falsa se afasta 
de qualquer raio de verdade, e com o poder político se fortalece, 
com o respaldo do Estado, e se propõe a erradicar para sempre ao 
verdadeiro crente; mas quando já parece que seu plano teve êxito, o 
trigo é juntado no celeiro. Jamais crescerão juntos o trigo e o joio, e 
jamais receberá o joio as bênçãos de Deus por causa da presença do 
trigo, porque o trigo estará no celeiro, e a ira de Deus será derramada 
no Sexto Selo, terminando com a completa destruição dos malvados.
 156. Agora, um pouco atrás eu disse que a videira falsa vem a uma 
fruição1 completa nesta era. Seu fruto amadurecerá. Isso é correto. Esta 
igreja de espírito tão malvado, cheia de iniquidade, será manifestada 
como a semente de mostarda que cresceu se tornando uma árvore 
na qual moravam todas as aves do céu. Sua cabeça será o anticristo, 
o mistério de iniquidade. TUDO ISTO É VERDADE. E se isto é 
verdade, então também tem que ser verdade que a Igreja verdadeira, 
a Noiva, amadurecerá; e sua maturidade será a identificação com seu 
Senhor por meio da Palavra. E sua Cabeça, quem virá por ela, é o 
Mistério da Piedade, Cristo Jesus. E quando a igreja falsa vier contra 
a Videira verdadeira, com todo poder ardiloso e diabólico, produto da 
força política, física e dos demônios das trevas; a Videira verdadeira 
com a plenitude do Espírito e da Palavra; fará as mesmas obras de 
poder que fez Jesus. Em seguida, ao aproximar-se da sua Pedra 
Coroadora, se tornando como Ele por meio da Palavra, Jesus virá e 
assim se unirá como a Noiva e o Noivo para sempre.
 157. Já podemos ver por todos os lados as manifestações destas 
coisas. O movimento ecumênico do joio já é uma coisa estabelecida. 
Mas também é um fato que o profeta da última era tem que estar 
trazendo uma Mensagem de Deus que precederá a Segunda Vinda 
do Senhor; porque por meio da sua Mensagem serão convertidos os 
corações dos filhos aos pais pentecostais, e junto com a restauração da 
Palavra virá a restauração do poder.
 155. Que tempos tão conclusivos são estes em que vivemos! 
1  Fruição: Complacência, satisfação, regozijo
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Quanto cuidado devemos tomar para permanecer para esta Palavra, 
e não tirar dela nem lhe adicionar; porque aquele que fala onde Deus 
não falou, faz de Deus um mentiroso.

A VISÃO DA GRANDE CARPA CATEDRAL - VOL. II
Pág. 152
Crendo e trabalhando para conquistar o prometido
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 11 de junho de 2011
Villahermosa, Tabasco, México
 Portanto, assim como falou em eras passadas por meio de diferentes 
mensageiros, estará fazendo neste tempo final; e então a Igreja do 
Senhor Jesus Cristo não terá ouvidos para ouvir outras coisas, nem 
para ouvir coisas contrárias ao que está prometido da parte de Deus.
 Algo negativo que escutar, não prestará atenção, porque terá seu 
olhar posto na meta, no que Deus prometeu; porque estará esperando 
sua transformação. E algo que não contribua à preparação para ser 
transformado, cada membro da Igreja lançará a um lado qualquer 
coisa que estorve; e permanecerá escutando a Voz de Cristo, e assim 
se preparando para sua transformação.
 Recordem que sempre surgirão coisas e pessoas negativas, e que, 
consequentemente, falarão coisas negativas. Assim foi no tempo de 
Moisés: levantaram-se pessoas que tentaram desviar o povo da Voz 
de Deus que vinha através do profeta Moisés.
 Em Moisés estava Deus falando, estava a Voz de Deus; mas 
vieram outras pessoas que tentaram desviar o povo para servir a 
outro deus, representado em um bezerro de ouro. Ou seja: estavam 
mudando a religião: do Deus verdadeiro, a um deus pagão egípcio 
que se originou em Babel ou Babilônia. Foi originado pelo tempo 
de Ninrode, e depois vai mudando de nomes através da história das 
nações.
 Assim que, vejam vocês como surgiam problemas no meio do 
povo; mas esse era o povo de Deus; e Moisés era o servo de Deus, 
o profeta de Deus, e Arão era seu ajudante, era a boca de Moisés; 
portanto não podia falar outra coisa a não ser o que Moisés falava, 
e não podia fazer outra coisa a não ser o que Moisés dissesse que 
fizesse.
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