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ESTUDO BÍBLICO #88 – SEXTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2021
TEMA: SÓ DEUS É DIGNO DE ADORAÇÃO E SERVIÇO

Dr. William Soto Santiago
Segunda-feira, 25 de outubro de 1999

Santiago do Chile, Chile

Escritura base: Deuteronômio 10:19-22 e 12:5-7

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 167
O único lugar provido de Deus para adorar
Shreveport, A., 28-11-65
Rev. William M. Branham
 1491 - “Nenhuma levedura entre vocês, isso traz a plenitude 
inteira da divindade corporalmente entre vocês. Não podia fazê-lo 
na era de Lutero, não podia fazê-lo na era de Wesley, não podia 
fazê-lo na era pentecostal; mas no dia quando o Filho do Homem 
será manifestado, revelado, regressa à Igreja junto com a inteira 
Divindade de Deus entre Sua gente, mostrando os mesmos sinais 
visíveis, manifestando-se como Ele fez no princípio quando Ele 
foi manifestado na Terra em uma forma de um Profeta-Deus. Oh! 
Glória! Prometido por Malaquias 4, prometido pelo resto das 
Escrituras. Onde vocês adoram? A casa de Deus, sentados (em 
tempo presente)”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 142
O lugar de adoração escolhido de Deus
Jeffersonville, Ind., 20-2-65
Rev. William M. Branham
 1275 - “Meus amigos, não quero ferir sentimentos, mas sou 
responsável por uma Mensagem, e essa Mensagem é: ‘Saiam deste 
enredo!’ E se eu lhes pedir que saiam, onde os vou levar? Os levaria 
ao Tabernáculo Branham? É tão culpado como o resto deles. Mas há 
um lugar onde os posso levar, onde estarão seguros e protegidos da 
morte, isso é em Jesus Cristo, o lugar de adoração de Deus. Esse é 
o lugar que lhes estou introduzindo nesta noite, onde Deus colocou 
Seu Nome; onde Ele prometeu que se encontraria com toda pessoa 
que entrasse ali, Ele adoraria com ele e festejaria com ele; isso é 
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em Cristo. Não em nenhuma igreja, nenhum tabernáculo, a não ser 
em Cristo, Ele é o Tabernáculo de Deus. Ele é o lugar ao qual Deus 
Mesmo entrou, e morou nele: ‘Este é Meu filho amado, em Quem 
Me agradei morar”. Ali é onde Deus se tabernaculizou, trouxe 
Seu Nome e O colocou sobre Jesus Cristo. Portanto, Seu Nome 
foi colocado em um Homem, Seu Filho, Jesus Cristo, no qual Ele 
mesmo se tabernaculizou”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 41
A Revelação do Jesus Cristo
Jeffersonville, Ind., 4-12-60
Rev. William M. Branham
 330 - “E Isso foi enviado ao… ‘E a declarou enviando-a por 
meio do Seu anjo a Seu servo João’. Não sabemos quem era o anjo. 
A Bíblia não declara quem era o anjo. Mas sim sabemos que era 
um profeta, porque a Bíblia depois diz: ‘Eu Jesus enviei Meu anjo, 
para vos testificar destas coisas, as quais em breve acontecerão’. 
Depois encontramos que quando João começou a adorar o anjo, o 
anjo disse: ‘Olhe, não o faças’. Apocalipse 22. E ele disse: ‘Porque 
sou conservo teu, e dos profetas’. Pode ter sido Elias, pôde ter 
sido um dos profetas… João era um apóstolo, mas este profeta foi 
enviado. E João sendo um apóstolo… Notem na natureza das suas 
outras epístolas: isso prova que não era João quem escreveu, porque 
não tem a natureza de João. Notem em Primeira de João e Segunda 
de João, e o resto, e leiam; e vejam a natureza disso. Depois vejam 
a natureza disto. João era um escritor e um apóstolo, mas este é o 
espírito de um profeta. É uma pessoa completamente diferente”.

O ESPÍRITO DO SENHOR TRAZ LIBERDADE
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 11 de maio de 2001
(Segunda atividade) 
Villahermosa, Tabasco, México
 Agora, sendo que os reinos deste mundo são do diabo, o diabo 
os ofereceu a Cristo; e disse que os daria, se prostrado o adorasse. 
Portanto, se Cristo aceitasse a proposta do diabo, a adoração nesse 
reino do diabo, que tomaria todos os reinos da Terra que o diabo 
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tem controlado e os uniria em um só reino, e seria colocado Jesus 
como rei nesse reino…; mas Jesus adoraria o diabo nesse reino e, 
consequentemente, a adoração nesse reino seria ao diabo; porque a 
adoração do reino do maligno é (a quem?) ao diabo; e a adoração no 
Reino de Luz, de Cristo, é a Deus.
 Agora, podemos ver a diferença que há quanto a adoração.
 Agora, Cristo rejeitou a proposta do diabo, e disse1: “… escrito 
está: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás”. E Jesus 
Cristo adorava e servia ao único Deus verdadeiro: ao Deus de 
Abraão, de Isaque e de Jacó; e não esteve disposto a adorar e servir 
ao diabo.
 Agora, como rei, a proposta era que daria (o diabo a Cristo) os 
reinos do mundo: se tornaria o rei de todos os reinos do mundo, e 
Cristo se tornaria o primeiro adorador do diabo; e seria o instrumento 
do diabo para governar a raça humana. Mas Cristo rejeitou essa 
proposta.
 E Cristo tem a promessa que, no último dia, todos os reinos deste 
mundo, Deus os dará. Portanto, Cristo é o Rei para o glorioso Reino 
Milenial, onde todos os reinos deste mundo se tornarão do nosso 
amado Senhor Jesus Cristo.
 E nesse Reino a adoração é a Deus: se servirá a Deus e se adorará 
a Deus, e se trabalhará a favor de todo o Programa Divino. Tudo isso 
está contido no mistério do Reino de Deus sendo estabelecido na 
Terra para este tempo final.

O PROGRAMA DIVINO E SUAS ETAPAS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 24 de novembro de 2002
Assunção, Paraguai
 Vejam, aqui em Apocalipse, capítulo 13, versículo 6, falando do 
homem de pecado, da besta, diz:
 “E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do 
seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu.
 E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los; e deu-
se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação.
 E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos 
nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto 
1  São Mateus 4:10; São Lucas 4:8
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desde a fundação do mundo”.
 Aí podemos ver que há nomes escritos no Livro da Vida do 
Cordeiro, os quais, ao serem manifestados na Terra essas pessoas, 
não adorarão à besta, e permanecerão fiéis a Cristo.
 Essas são as pessoas que recebem Cristo como seu Salvador, 
lavam seus pecados no Sangue de Cristo e são batizados em água no 
Nome do Senhor Jesus Cristo: e recebem o Espírito Santo, e obtêm 
o novo nascimento, nascem do Céu.
 Também no capítulo 17 do livro do Apocalipse nos fala de 
novo das pessoas que não adorarão à besta, e nos mostra que serão 
aqueles que têm seus nomes escritos no Livro da Vida. Capítulo 17, 
versículo 8, diz:
 “A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à 
perdição. E os que habitam na terra (cujos nomes não estão escritos 
no livro da vida, desde a fundação do mundo) se admirarão vendo 
a besta que era e já não é, mas que virá.”
 E agora, novamente encontramos que há nomes escritos no 
Livro da Vida, que não adorarão à besta; essas pessoas, ao serem 
manifestadas na Terra são as pessoas que recebem Cristo como seu 
Salvador no tempo que lhes corresponde viver, e são as pessoas 
que se mantêm fiéis a Cristo nosso Salvador, são as pessoas que 
pertencem a esse poderoso Exército do Cavaleiro do cavalo branco 
de Apocalipse 19, versículos 11 ao 21, e de Apocalipse, capítulo 17, 
versículos 14 ao 15.
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