
- 1 -

ESTUDO BÍBLICO #112 – SEXTA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2021
TEMA: NASCIDOS PARA VENCER

Dr. William Soto Santiago
Quarta-feira, 1 de dezembro de 1999

Curitiba, Paraná, Brasil

Escritura base:   Romanos 8:35-39
      Hebreus 2:9-18

LIVRO DAS ERAS
A Idade da Esmirna - Pág. 125
Rev. William M. Branham
 22. Se não sofrermos com Ele, então não poderemos reinar com Ele. 
Você tem que sofrer para reinar. A razão disto é simplesmente que o caráter 
nunca se obtém sem sofrimento. Caráter é uma vitória, não um dom. Um 
homem sem caráter não pode reinar, porque poder sem o caráter é de 
Satanás. Mas poder com caráter é digno de reinar. Agora, sendo que Ele 
quer que nós compartilhemos até do Seu Trono da mesma maneira em 
que Ele venceu e se sentou no Trono do Seu Pai, então nós temos que 
vencer para nos sentar com Ele. E o sofrimento tão pequeno e temporário 
pelo qual temos que passar agora, não é digno de ser comparado com a 
excelsa glória que será revelada em nós quando Ele vier. Oh, quão grandes 
tesouros estão armazenados para aqueles que estão dispostos a entrar em 
Seu Reino por meio de muita tribulação!

LIVRO DAS ERAS
A Idade da Laodiceia - Pág. 405
Rev. William M. Branham
 142. Oh, eleito de Deus, guarda-te, estuda bem, tenha muito cuidado, 
ocupa-te da tua salvação com temor e tremor (Filipenses 2:12), confia em 
Deus e te fortaleça em Seu poder. O adversário, que é o diabo, anda agora 
mesmo como um leão rugindo, procurando a quem devorar.  Persevere 
em oração e seja firme. Este é o tempo do fim. A videira falsa e a videira 
verdadeira estão chegando ao amadurecimento, mas antes que amadureça 
o trigo, o joio maduro tem que ser juntado para o fogo inextinguível. 
Note: todos estão se unindo ao Concílio Mundial de Igrejas. Ali é onde 
se juntam. Dentro de pouco se realizará o armazenamento do trigo. Mas 
enquanto isso os dois espíritos estão atuando nas duas vinhas. Saia você 
dentre o joio! Comece a vencer para que assim seja considerado digno do 
louvor do seu Senhor e preparado para reinar e governar com Ele.
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O TRONO DO VENCEDOR
 Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono; 
assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono.

Apocalipse 3:21

 143. Agora, o que é o que devemos vencer? Esta seria a pergunta normal 
neste ponto. Mas esse não é o verdadeiro pensamento deste versículo 
porque não é tanto o que devemos vencer, mas como devemos vencer. 
Agora isto é lógico, porque importa tanto o que temos que vencer, se é que 
sabemos como podemos vencer?
 144. Um breve estudo das Escrituras que têm a ver com o Senhor Jesus 
Cristo em Suas horas de tentação, mostrarão a verdade desta afirmação. Em 
Mateus capítulo 4, vemos Jesus sendo tentado pelo diabo. Ele foi vencedor 
sobre as tentações pessoais do diabo, por meio da Palavra, e somente a 
Palavra. Em cada uma das três provas maiores, que corresponderam 
diretamente à tentação no Jardim do Éden – a concupiscência da carne, 
a concupiscência dos olhos e a soberba da vida – Jesus venceu pela 
Palavra. Eva caiu diante à tentação pessoal de Satanás porque não usou a 
Palavra. Adão caiu por desobediência direta à Palavra. Mas Jesus venceu 
pela Palavra. Deixe-me lhe dizer isto: esta é a única maneira de ser um 
vencedor, também é a única maneira de saber se você está vencendo, 
porque a Palavra NÃO PODE falhar.

O SEGREDO DA PROSPERIDADE,
PORQUE NASCEMOS PARA VENCER
Dr. William Soto Santiago
Terça-feira, 27 de agosto de 2013
São Salvador, El Salvador
 (…) Recordem que o Anjo do Pacto é quem abre caminho, abre 
caminho onde não há caminho: abriu caminho no mar Vermelho, abriu 
caminho pelo deserto, e assim por diante; e os levou à terra prometida, à 
terra de bênção.
 O SEGREDO DA PROSPERIDADE. Isso é para mim, e para quem 
mais? Para cada um de vocês também. Por quê? Porque somos nascidos 
para vencer: vencer em todos os campos, em todas as esferas.
 Portanto, sempre tenha suas metas e as examine que sejam conforme à 
Escritura, e como dizemos: Lance para frente! Sem se desanimar. Mesmo 
que o caminho seja duro e áspero, como foi chegar à terra prometida: 40 
anos (e foram muitos porque o povo não foi obediente; esteve muito perto 
mas aí lhe acrescentaram 40 anos mais; 40 anos, porque não se sujeitou a 
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Moisés e a direção de Deus através de Moisés).
 Nós vamos chegar à terra prometida também, à terra prometida da 
transformação do novo corpo, a transformação para ter o novo corpo; e à 
terra prometida da Casa do Pai celestial, à Ceia das Bodas do Cordeiro. 
Todas essas promessas vamos conquistar por fé, porque são para este 
tempo e são para nós.

COLUNA NO TEMPLO DE DEUS
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 30 de outubro de 1994 
Santa Cruz, Bolívia
 Agora, podemos ver que as recompensas divinas são para os valentes, 
para os vencedores. Por isso nunca tenham medo, nunca caminhem 
para trás no Programa Divino, mas sempre para frente: Sempre lutando! 
Caminhando sempre para frente! Porque Cristo está conosco. E Ele nos 
dará sempre a vitória, porque Ele é nosso General!
 Assim nunca se separem de Deus e Seu Programa. Quem se aparta 
é quem perde. Quem permanece firme, mesmo que tenha problemas, 
mesmo que tenha provas: obterá a vitória, porque Cristo prometeu. E com 
a vitória obterá todas as bênçãos que Ele prometeu. É aos vencedores que 
Ele prometeu esses grandes galardões, essas grandes recompensas.

NA PRESENÇA DE DEUS
Dr. William Soto Santiago 
Quinta-feira, 24 de dezembro de 1992 
Cayey, Porto Rico
 Ele está nos visitando. Ele viu a aflição dos latino-americanos, Ele viu 
o sofrimento de todos nós: latino-americanos e caribenhos; e Ele desceu e 
está conosco nos visitando em Sua última manifestação, antes de começar 
a grande tribulação e depois o Reino Milenial.
 Ele em Seu amor infinito está conosco para iluminar Seu povo, para 
resplandecer no Lugar Santíssimo do Seu Templo espiritual, para que 
assim todos os que aí estão — porque pertencem a esse lugar — recebam 
a revelação da Sua Luz, a revelação da Sua Vinda ao Lugar Santíssimo, 
como Leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, 
e Juiz de toda a Terra; e assim recebam a fé para serem transformados 
e depois raptados; e que também comam do Maná escondido que Ele 
prometeu dar aos vencedores.
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O EXÉRCITO ESCOLHIDO QUE LUTA PARA A VITÓRIA
PELO TRONO DE DEUS
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 1 de outubro de 2011
Cayey, Porto Rico
 É importante saber que haverá uma luta antes da nossa transformação, 
mas que quando chegar essa luta (que pode começar suave e depois ir 
ficando difícil)… E algo tem que causar esse aperto ou perseguição que 
vai vir, algo a tem que produzir. Mas tudo operará para bem, porque ao 
que vencer é que são feitas promessas; e para vencer tem que haver uma 
luta. Portanto, esperamos que a luta que venha seja a última antes da 
transformação.
 E quando vier essa luta, esse aperto, a Terceira Etapa (que será uma 
manifestação poderosa de Deus, do Espírito Santo, como foi no Dia de 
Pentecostes e em outros tempos, e nos dias de Jesus), diz o reverendo 
William Branham que a Terceira Etapa será em uma Grande Carpa 
Catedral; assim em algum lugar vai estar no meio do cristianismo uma 
Grande Carpa Catedral.
 E há muitas carpas [tendas] no planeta Terra, mas uma delas vai ser 
onde Deus vai se manifestar, onde o poder de Deus vai estar manifestado e 
onde essa Terceira Etapa vai ser de uma grande bênção para os crentes em 
Cristo; daí sairá a bênção também para todas as nações.
 Será para o tempo em que a Igreja do Senhor Jesus Cristo estiver na 
etapa de ouro, a Era da Pedra Angular, a Idade do Trono de Deus.
 Qualquer pessoa que estiver se levantando contra esse projeto divino 
e dessa etapa, dessa era da Igreja, estará se levantando contra o Trono 
de Deus como se levantou Amaleque; e as consequências serão iguais ou 
piores: Deus terá guerra contra tais grupos ou indivíduos que se levantarem 
contra essa etapa, que é a Era da Pedra Angular, a Era do Trono.
 Consequentemente, haverá uma batalha, uma guerra, como houve no 
tempo de Moisés e de Josué, lá em Refidim.
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