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TEMA: A LIBERDADE GLORIOSA
DO TERCEIRO ÊXODO
Dr. William Soto Santiago

Sábado, 15 de agosto de 1998
(Segunda atividade)

Hidalgo, Tamaulipas, México

Escritura base: Romanos 8:14-25

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 103
O Terceiro Êxodo 
Jeffersonville, Ind., 30-6-63
Rev. William M. Branham
 895 - “O primeiro êxodo, o que Ele fez? Ele os tirou de uma 
terra natural a uma terra natural. O segundo êxodo, os trouxe de 
uma condição espiritual ao batismo espiritual do Espírito Santo. 
Agora os está trazendo do batismo espiritual do Espírito Santo à 
terra eterna do Milênio e ao grande Mais além”.

O ÊXODO PARA O REINO MILENIAL
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 4 de agosto de 1991 (Segunda atividade)
Cidade do México, México
	 Assim	que	para	os	filhos	de	Deus,	os	primogênitos	neste	tempo	
final,	estamos	no	êxodo	para	a	terra	prometida,	o	êxodo	que	nos	
levará à transformação dos nossos corpos e à ressurreição dos 
que morreram no passado; e à manifestação da Terceira Etapa, 
onde o Espírito de Deus fará grandes coisas, as quais serão coisas 
que	nunca	antes	 tinham	sido	vistas	pelos	 seres	humanos	 sendo	
manifestadas aqui na Terra.
	 E	 haverá	 um	 rapto	 ou	 translação	 dos	 escolhidos	 depois	 da	
ressurreição dos mortos e transformação dos vivos, e depois que 
tivermos passado de 30 a 40 dias aqui na Terra já transformados.
	 Assim	que	estas	são	promessas	para	 todos	os	escolhidos	de	
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Deus no êxodo para a terra prometida.
 Assim como Deus realizou inúmeros eventos nesse êxodo 
para a terra prometida, na trajetória para a terra prometida grandes 
eventos	 divinos	 se	 realizaram	assim	 também	neste	 tempo	final	
temos	grandes	promessas	de	coisas	grandes	e	maravilhosas	que	
Deus	realizará.	Por	essa	causa,	Ele	está	chamando	e	juntando	os	
escolhidos	no	êxodo	para	a	terra	prometida.

A TERCEIRA SAÍDA DOS FILHOS DE DEUS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 10 de setembro de 1989
Boa Vista, Brasil
 (…) Depois que já estivermos nessa terra prometida, se 
acabaram os problemas, se acabou o lapso de tempo em que Deus 
estará	provando	Seus	filhos.	Estamos	nesse	 lapso	de	 tempo	em	
que	Deus	está	provando	cada	um	dos	Seus	filhos,	como	disse	no	
primeiro	êxodo:	“Eu	fiz	isto	para	provar	cada	um	de	vós,	e	ver	o	
que	havia	dentro	do	vosso	coração”.
 Que saia do nosso coração em cada prova: “Louvado seja 
nosso	Deus!”	Agradecimento	ao	nosso	Deus	por	Seu	chamado	a	
este terceiro êxodo.
	 Não	 haja	 em	 nossa	 boca	 palavras	 de	 amargura,	 nem	 de	
protestos contra o que Deus está realizando em nosso tempo, mas 
que todos estejamos agradecidos a Deus e saiam de nossa boca 
palavras de agradecimento desde o profundo de nosso coração.

LIBERTADOS PELA PALAVRA FALADA 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 28 de março de 1993 (Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico
 Agora, vejam vocês, esse ciclo divino de liberação é muito 
importante no Programa Divino para todas as eras e Dispensações, 
porque	 sempre	 chega	 esse	 ciclo	 divino	 quando	 termina	 uma	
Dispensação.
 O começo de uma nova Dispensação é o tempo do êxodo, 
para o povo sair da Dispensação que terminou e passar a uma 
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nova Dispensação, onde tem grandes promessas da parte de Deus 
para serem materializadas; e aí ele recebe as bênçãos de Deus.
	 (…)	Vocês	recordam	o	sonho	do	nosso	irmão	Branham,	onde	
ele	viu	umas	pessoas	fechadas	em	um	lugar,	um	porão?	Diz	que	
foi	um	sonho,	e	diz	que	viu	um	lugar	como	um	porão,	com	umas	
barras de ferro tão grandes como de 8 a 10 polegadas de espessura 
(e isso é o bastante); e as pessoas estavam fora das suas mentes, e 
assim por diante. 
	 E	diz	que	uma	senhora	que	ele	conhecia,	aí	no	sonho	apareceu,	
a	qual	era	uma	cristã,	e	dizia:	“Irmão	Branham,	esta	é	a	casa	do	
inferno”, e dizia: “esta gente é boa, e esta gente entendeu mal 
você,	e	você	os	entendeu	mal”.	E	ela	dizia,	dizia:	“Irmão	Branham,	
liberte	estas	pessoas.	Irmão	Branham,	nos	livre	disto”.
 E depois encontramos que mais adiante um se libertou em 
alguma forma. E depois mais adiante encontramos que Jesus 
Cristo apareceu, e o arco íris estava com Ele.
 Diz assim [Citações, pág. 163]:
 1458 - “E vi algumas luzes piscando ao redor ali dentro. E 
olhei para cima, e ali esteve parado o Senhor Jesus com umas luzes 
de arco íris ao redor d’Ele. Ele estava olhando bem diretamente 
a mim; disse: ‘Livra estas pessoas’ (ou seja, liberta esta gente). 
E Ele se foi. E pensei: ‘Pois, como poderia eu liberá-los? Eu 
não tenho força suficiente em meus braços para romper essas 
barras (esses barrotes)’. Assim disse: ‘Casa do inferno, te renda 
no Nome de Jesus Cristo’. E todo o rugir e toda a detonação, 
e as rochas rodando, e as barras caindo, e pessoas correndo, 
gritando: Libertados!, e gritando ao alto de sua voz; e tudo foi 
libertado. E eu estava gritando então: ‘Irmão Roy Borders, onde 
você está? Deus está livrando (libertando) Sua gente! Onde está, 
Irmão Borders?”
 Esse é o tempo da liberação, o tempo onde Deus está libertando 
Seu povo, este é esse tempo. E essa liberação tem diferentes fases; 
uma delas será mais adiante, onde Ele nos libertará deste corpo 
e nos colocará em um corpo eterno, e depois mais adiante nos 
colocará no glorioso Reino Milenial.
 (…) Algumas pessoas talvez pensam que as coisas que foram 
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vistas	em	sonhos	ou	em	visões,	que	o	sétimo	mensageiro	faria,	têm	
que se cumprir no mesmo sétimo mensageiro William Marrion 
Branham;	mas	não	compreenderam	que	nele	estava	se	refletindo	
o que Deus faria em uma nova Dispensação e em uma nova era 
que viria, onde Deus se manifestaria e faria essas coisas, e seria 
conforme Sua Palavra.
	 Aí,	nesse	sonho	[do	irmão	Branham,	que	lemos	no	livro	de	
Citações], Deus está mostrando o Ano do Jubileu, onde vem 
a liberação para o povo de Deus. E vejam vocês na forma que 
Deus mostra estas coisas, assim como fez com outros profetas no 
Antigo Testamento e também no Novo Testamento.
 Tudo isto fala do tempo onde Deus estará libertando Seu 
povo, que será em uma nova era e em uma nova Dispensação, na 
Dispensação do Reino, na Era da Pedra Angular; porque esse é o 
tempo para serem libertados pela Palavra falada de Deus, que é 
a Palavra criadora de Deus com a qual Deus realizará tudo o que 
Ele prometeu.
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