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Elas não entraram. Não. Suas organizações não poderão entrar. Elas não terão a 
oportunidade: no momento em que a Mensagem estiver3 em circulação, a Igreja 
se foi”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 163
Obras são fé expressa
Shreveport, A., 26-11-65
Rev. William M. Branham

 1458 - “Eu tive um sonho em 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: ‘Essa é 
gente horrível, não tenha nada que ver com eles’. E eu vi este moço sair dos 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: 
‘Irmão Branham, livre-nos disto’. Disse: ‘Esta é uma casa de inferno’.  E disse: 
‘Você foi mal entendido’. E disse: ‘E você também entendeu mal esta gente’. 
Disse: ‘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 gente enlouquecidas, com braços e pernas torcidas, golpeando a cabeça assim. 
E ela estava chorando, dizendo: ‘Liberte às pessoas, irmão Branham’. Disse: 
‘nos ajude, estamos com problemas’. Ela mesma, conheço-a, 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 enlouquecidas. Vi umas luzes piscando ali dentro. E olhei para cima, 
e ali estava parado o Senhor Jesus com umas luzes de um arco íris ao redor d’Ele. 
E estava me olhando diretamente, e disse: ‘Liberta essa gente’. E Ele partiu. E 
pensei: ‘Pois, como poderei eu libertá-los? Eu não tenho força suficiente em meus 
braços para romper essas barras’. Assim que disse: ‘Casa do inferno, te renda no 
Nome de Jesus Cristo’. E começou a arrebentar e ranger, e as rochas rolavam, 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, irmão Borders?”.
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Escritura base: 2 Coríntios 3:6-16

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 126
Tirando o véu a Deus
Jeffersonville, Ind., 14-6-64 
Rev. William M. Branham
 1118 - “Quando a Palavra estava em Moisés, ele era Deus em carne. Veem? 
Quando estava em Jesus, era Deus em carne. Veem? A única coisa que Ele fez foi 
mudar Sua máscara, não Sua Palavra, não Sua natureza. Ele é o mesmo ontem, 
hoje, e pelos séculos. Ele só mudou Sua forma. Ele mudou de Noé a Moisés; 
mudou de Moisés a Davi; de Davi a José; assim sucessivamente até que Ele 
entrou na plenitude da Deidade corporalmente. Veem? Ainda é o mesmo Deus! / 
José era a Palavra para seus dias, representando exatamente Cristo. Veem? Cada 
um deles era a Palavra. E quando Jesus veio, Ele era a Palavra em Sua plenitude, 
porque todo o plano de redenção estava nele”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 13-A
O Juízo
Topeka, KS., 21-6-64
Rev. William M. Branham
 128 - “Agora, no que prometeu Ele se vindicar? Em um homem, em carne 
humana, igual como Ele fez com Abraão: ‘Quando o Filho do Homem…’. Seria 
o Filho do Homem, não-não-não o Filho de Deus agora; o Filho de Deus no Filho 
do Homem. Em Ezequiel, capítulo 1, versículo 2, Jeová chamou Ezequiel o Filho 
do Homem, exatamente como Jesus se chamou a Si mesmo. Vocês entendem 
isso, através do ensinamento durante a semana. Agora vejam, o que é o Filho do 
Homem? É profético. O que seria Malaquias 4? Seria um profeta. Quais eram 
estas coisas que hão de acontecer nos últimos dias? Agora, Ele não disse quando. 
Ele disse que aconteceriam, e assim foi. Agora, se Ele ainda é o Filho de Deus, 
o Filho do Homem; preparado para ser revelado nos últimos dias no Trono de 
Davi como Filho de Davi, vejam, vigiem; se isso é correto e Ele prometeu, Ele 
está obrigado à essa Palavra. / Ele é essa Palavra. E Ele só mudou Sua máscara 
(veem?) pelo que não podia ser visto o que é absolutamente declarado, a Palavra 
feita carne”.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 155
Qual é a atração no monte?
Jeffersonville, Ind., 25-7-65
Rev. William M. Branham
 1383 - “Oh, haverá uma verdadeira chuva temporã e tardia nos últimos dias, 
sobre esse grupo pequeno que vem com Ele sobre este asno manso e humilde, 
sem dúvida, sem denominação, clamando: ‘Hosana ao Rei que vem no nome do 
Senhor’. O que acontece hoje? Qual é a atração no monte?”.

FOGO NO TOPO DO MONTE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 1 de outubro de 1978
Cayey, Porto Rico
 Encontramos que, também, quando Elias estava no topo da montanha, ali o 
fogo de Deus desceu; ali estava também uma dimensão celestial, ali com Elias.
 Encontramos, também, que quando Jesus esteve sobre o Monte da 
Transfiguração, ali também havia uma dimensão celestial, uma dimensão 
maravilhosa que estava ali; e os que estavam lá encima estavam vendo nessa 
dimensão, vendo as pessoas dessa dimensão: ali estava Jesus, ali estava Moisés 
e ali estava Elias; estavam ali pessoas que pertenciam a outra dimensão, os quais 
tinham vivido sobre esta Terra em muitos séculos passados; e ali estavam falando, 
estavam conversando.
 Portanto, então encontramos que no topo da Montanha, aí no topo da 
Montanha, onde o Fogo de Deus desce, encontramos que isso pertence a outra 
dimensão. E encontramos que todos os que sobem aí e se encontram aí nessa 
dimensão, no topo da Montanha, escutarão coisas de outra dimensão, da dimensão 
de Deus; escutarão Deus falando como falou no monte Sinai, como falou também 
no Monte da Transfiguração.
 E vejam vocês que esse lugar do topo da Montanha é o lugar de adoção, 
encontramos também que esse lugar é o lugar para sermos transformados.
 Encontramos que Moisés, quando esteve lá encima, seu rosto foi transformado, 
seu rosto brilhou, seu cabelo esteve brilhando, e teve que pôr um véu para que os 
filhos de Israel não vissem a glória que havia brilhando sobre seu rosto.
 Quando Jesus subiu também no Monte da Transfiguração, Seu rosto também 
brilhou como o sol, e Suas vestimentas se tornaram brancas como a neve. Assim 
houve uma transformação ali também para quem foi adotado.
 E encontramos que todos os que sobem ao topo da Montanha, sobem ao lugar 
para serem adotados, o lugar onde serão transformados e suas vestimentas serão 
resplandecentemente brancas. As vestimentas espirituais serão a Mensagem, mas 
as vestimentas literais que terão será o corpo glorificado que receberão. Este 
corpo terreno vai ser transformado, e então será como o que? Como foi mostrado 
lá no Monte da Transfiguração; nosso corpo terreno será transformado e vai 
resplandecer.
 Assim que você já vê tudo o que há aí no topo da Montanha; essa é uma 
dimensão celestial, é uma dimensão onde os anjos de Deus estão trabalhando, é 
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uma dimensão onde Deus está se movendo e é uma dimensão onde Deus fala aos 
Seus filhos. É uma dimensão onde o Fogo de Deus se derrama, e esse Fogo de 
Deus encontramos que é a Vinda do Senhor.

A BRECHA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 23 de janeiro de 1977
Serviço da Carpa
Cayey, Porto Rico
 Bom, e então vendo todas estas coisas, e o que significa esse tema “A 
Brecha”, então temos que realmente estar preparados; porque depois da mensagem 
“Brecha”… Note, estivemos nestes dias passados ao redor desse tema: Deus em 
simplicidade. Muitíssimas mensagens de certo tempo para cá, que você as junta e 
tem a mensagem “Deus em simplicidade”. E hoje vimos este tema sobre “Brecha”, 
o qual eu posso observar, e é: que já então está à volta da esquina ao passar a essa 
nova fase.
 E nessa nova fase é que nós receberemos tudo o que falta para nós recebermos 
da parte de Deus; é que receberemos o cumprimento da visão da Carpa, o que falta 
dela; também será o tempo em que nossos corpos serão transformados.
 Será o tempo também, em que o grupo que tem que sair dos gentios, que 
verá o que tem que ver para sair das denominações, para poder entrar no Ano 
do Jubileu…; eles estão como escravos nas denominações, mas para ouvir essa 
Trombeta têm que sair. Por isso o chamado é: “Saiam do meio dela”. Ao saírem, 
então poderão ouvir, serem libertados (e também…), e é nessa fase que vem 
agora.
 E também é o tempo em que serão libertados os 144.000. Não disse o arcanjo 
Gabriel a Daniel: “Nesse tempo se levantará Miguel, o qual está pelos filhos do 
seu povo, e será libertado seu povo?” Vê? É tempo de serem libertados, é tempo 
de liberação.
 E agora esta nova fase que se moverá, será uma fase de liberação, na qual 
entrarão gentios, serão liberados das denominações, e na qual entrarão os 144.000 
judeus. E nós seremos liberados destes corpos mortais, e teremos um corpo 
glorificado, um corpo transformado, e seremos depois liberados desta dimensão 
terrena e transladados à outra dimensão. Assim é tempo de liberação, o qual nós 
vivemos.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 10-A
Só creiam
Chicago Ill., 27-4-61
Rev. William M. Branham
 99 - “No mesmo mesmo minuto em que esse mundo denominacional de fora 
comece a receber esta Mensagem, essa é exatamente a hora da Sua Vinda. Quando 
elas foram, as virgens fátuas compreenderam que não tinham suficiente azeite em 
suas lâmpadas. E quando vieram golpear a porta para obtê-lo, aí foi exatamente 
quando a Noiva se foi, quando as virgens prudentes se foram. Isso é correto. 
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