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ESTUDO BÍBLICO #152
SEXTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2021

TEMA: LIBERTADOS PELA PALAVRA DE DEUS
Dr. William Soto Santiago

Quarta-feira, 19 de agosto de 1998
(Quarta atividade)

Pachuca, Hidalgo, México

Escritura base:  Isaías 59:19-21  /  Romanos 11:25-29

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 nova 
dispensação, onde tem grandes promessas da parte de Deus para 
serem materializadas; e aí ele recebe as bênçãos de Deus.
 (…) Recordam vocês 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 bastante); e as pessoas estavam fora da sua mente, 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: “estas pessoas são boas, e estas pessoas entenderam 
mal a você, e você os mal-entendeu”. E dizia ela, dizia: “Irmão 
Branham, liberte esta gente. Irmão Branham, nos livre disto”.
 E depois encontramos que mais adiante alguém se libertou de 
alguma forma. E depois mais adiante encontramos que Jesus Cristo 
apareceu, e o arco íris estava com Ele.
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 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 para 
mim; disse: ‘Livra esta gente’ (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 da sua voz; e tudo foi libertado. E eu estava 
gritando então: ‘Irmão Roy Borders, onde está você? Deus está 
livrando (libertando) Sua gente! Onde está, irmão Borders?”
 Esse é o tempo da liberação, o tempo onde Deus está libertando 
Sua gente, 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 
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, 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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REUNIÃO DE MINISTROS
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 14 de julho de 1990
Brasil
 Estamos esperando a transformação dos nossos corpos, estamos 
esperando o rapto, estamos esperando também essa manifestação 
gloriosa dos filhos de Deus, onde todos os filhos de Deus serão 
libertados: os escolhidos, os primogênitos, serão libertados da morte 
do corpo corruptível e de todas estas coisas.
 E também haverá um tempo ou uma etapa onde essa Terceira 
Etapa, da qual ouvimos, será não somente para os escolhidos dentre 
a Noiva, a Esposa do Cordeiro, mas também será para as fátuas 
(operará para eles, para bem deles), e também será para os perdidos 
(que não têm oportunidade).
 Assim que podemos ver que há pela frente certas coisas que 
serão realizadas.

A LIBERDADE GLORIOSA DOS FILHOS DE DEUS
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 4 de fevereiro de 2012
Cayey, Porto Rico
 Agora, podemos ver que há grandes bênçãos para todos os 
crentes em Cristo, e virá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, 
a parte física, que será ao serem transformados, onde já estaremos 
libertados e já não estaremos atados às coisas desta Terra. Não 
estaremos atados a certa quantidade de anos de vida, porque teremos 
um corpo com vida eterna; não estaremos atados a que o corpo 
fique velho, porque o corpo será jovem para toda a eternidade; não 
estaremos atados a problemas de saúde, porque no corpo novo não 
haverá problemas de enfermidades; no novo corpo tudo será eterno 
e perfeito para sempre.
 Esse é o corpo que eu estou esperando, porque Deus, por meio 
de Cristo e Seus profetas e Seus apóstolos, o prometeu; e eu creio 
com toda minha alma, com todo meu coração. E quem mais? Cada 
um de vocês também.
 Portanto, a liberdade gloriosa dos filhos de Deus trará bênção 
também para a natureza, porque a natureza também será libertada da 
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escravidão em que esteve, com a liberdade gloriosa e na liberação 
ou liberdade gloriosa dos filhos de Deus.
 É importante entender estas coisas para saber em que posição, 
em que etapa, é colocada a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a que 
etapa sobe, a que etapa chega, para receber todas estas bênçãos.
 A liberdade gloriosa dos filhos de Deus será a glorificação 
dos filhos de Deus, a glorificação dos seus corpos, o qual será a 
ressurreição em corpos glorificados para os que morreram, e para 
os que estiverem vivos: a transformação; e então todos estaremos 
glorificados; e a Igreja, consequentemente, também estará 
glorificada.
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