Perguntas e Respostas #16
Fé de Rapto
2 de Setembro de 2007
Pastor: Brian Kocourek
01 - 1 Tessalonicenses 4: 13 Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que
já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. 14
Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem,
Deus os tornará a trazer com ele. 15 Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor: que nós,
os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 16 Porque o
mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus;
e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17 Depois nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim
estaremos sempre com o Senhor. 18 Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas
palavras.
02 - Eu gostaria de falar esta manha num assunto que muitas, muitas pessoas têm perguntas a
respeito, que é a “Fé de rapto”.
Agora, o que seria “Fé de Rapto”?
03 - Bem, eu acho que a maioria dos crentes no ministério do tempo do fim de Malaquias
quatro entende o que aquelas três palavras são. Todos nós entendemos que o Rapto é o que
nós geralmente falamos na mudança de corpo na subida dos santos para encontrar o Senhor
Jesus nos ares. Mas mais especificamente nós sabemos que William Branham nos ensinou
que o rapto é uma série de três eventos que o Senhor performa em sua descida e Presença.
Primeiro ele da um “Alarido” que é “A Mensagem” de acordo com o irmão Branham em seu
sermão chamado “O Rapto”, o qual ele prego pouco antes de nos deixar.
04 - Em segundo, o irmão Branham nos disse de acordo com 1 Tessalonicenses 4:16 que o
Senhor também desce com uma Voz, e esta Voz é a ressurreição dos santos que dormem. E
ele também nos ensinou que a voz que chama a ressurreição é a mesma Voz que levantou
Lázaro dos mortos, e todos nós sabemos que isso não foi a Voz do Filho de Deus, porque essa
voz lamentou-se. Mas quando Ele disse, “Lázaro,sai para fora”, aquilo era mais do que um
homem, era Deus. Então a Voz que chama a ressurreição será a Voz do Próprio Deus. E
não é a voz de Deus na Noiva, como alguns tentam ensinar. Mas é a Voz Daquele que
desce com um Alarido.
Em terceiro, o Senhor virá com a Trombeta de Deus, que o irmão Branham nos ensinou ser
literalmente a subida. Ele também disse que cada vez que a trombeta do Evangelho soou,
guerra foi declarada. Então esta trombeta trará consigo uma declaração de guerra.
05 - Então antes de irmos mais adiante nisso, deixe-me qualificar minhas afirmações com
atuais citações do nosso profeta vindicado e da escritura.
Primeiro de tudo nós vemos que o Senhor desce com essas três coisas de acordo com 1
Tessalonicenses 4:16 Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de
arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
06 - Agora, olhemos para a primeira palavra “Alarido” para saber sobre o que é.
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A palavra grega que foi traduzida como Alarido é a palavra keleuma e significa literalmente
“Incitar com palavra”, e isso tem a ver com um comando militar. Então vemos Deus descendo
com um comando militar chamando sua igreja para ordem.
O Rapto 65-1205 P:75 Três coisas acontecem, uma alarido, uma voz, uma trombeta têm de
acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um Alarido. Jesus performa todos os três quando
está descendo. Um “Alarido”, o que é um “Alarido”? E a mensagem indo adiante, o pão Vivo da
Vida trazendo a Noiva. Agora, Deus tem uma maneira de fazer as coisas, e ele nunca muda
sua política. Ele nunca muda Sua... Ele é o Deus imutável. Em Amós 3:7 Ele disse que não
faria nada na terra sem primeiro revelar aos profetas, Seus servos. E assim como Ele
prometeu, Ele fará.
07 - Ok, então vemos que este Alarido é a Voz de Deus às pessoas que são profetas de Deus.
Amos 3:6 o senhor Deus não fará nada a menos que primeiro revele aos seus servos os
profetas.
O Rapto 65-1204 P:93 Então, a Mensagem junta a Noiva, vê? O alarido e a trombeta, naquela
mesma manha com grande voz Ele bradou com aquele alarido, e voz e acordou Lázaro. Com
grande voz ele clamou “Lázaro, sai para fora”. Vê? E a voz acorda a noiva que dorme, os
mortos que dormem. E a trombeta, com o som da trombeta, e o que ela faz? Ela chama...
Sempre uma trombeta chamou Israel para a Festa das Trombetas (Vê?, que era a festa
pentecostal, a grande festa no céu e a festa das trombetas... e agora, uma trombeta delatou
um ajuntamento, chamando para a festa. E agora é a ceia do Cordeiro no céu (agora,
veja,)—o ajuntamento na Noiva, a Festa das Trombetas, a Ceia de Bodas. Nós temos visto isso
em tipos. Agora, observem apenas um momento antes que terminemos.
O Rapto 65-1204 P:82 Ele ordenou três coisas, e Ele deve enviá-las. A primeira coisa vem
quando Ele começa a descer do céu, há um Alarido. O que é isso? É uma Mensagem que
ajunta o povo. Uma mensagem vem primeiro. Agora, “Lâmpada do tempo do enfeite. Levanta
e enfeite suas lâmpadas”. O que foi aquilo? O sétimo, não o sexto, o sétimo. “Contemplem a
vinda do noivo, Levante-se e adorne suas lâmpadas”. E eles o disseram. Alguns deles
descobriram que não tinham nenhum óleo em sua lâmpada. Vê? Mas é o tempo de enfeitar a
lâmpada. É o tempo de Malaquias 4 quando você vem... É Lucas 17. É—É Isaias... Todas
aquelas profecias que podem—perfeitamente por em ordem para estes dias nas Escrituras, nós
vemos isso vivendo bem aqui. Não há...?...
O Rapto 65-1204 P:89 Depois o que? Era uma trombeta. Uma voz, um alarido, uma voz, uma
trombeta. Agora, a terceira coisa é uma trombeta, que sempre na Festa das Trombetas está
chamando as pessoas para a festa; e a festa será a ceia da Noiva, a ceia do Cordeiro com
a Noiva no céu. Vê, a primeira coisa que vem é Sua Mensagem ajuntando a Noiva. Depois
vem uma ressurreição da noiva que dorme, aqueles que morreram nas eras anteriores. Eles
são ajuntados, e a trombeta, a festa no céu. Por que, é—é o que toma lugar, amigos. Nós
estamos bem ali prontos agora. A única coisa, a igreja saindo deve ficar diante do sol
para amadurecer. O grande ajuntamento virá depois de um tempo. O trigo será queimado, a
palha, mas o grão será posto no celeiro. Vê?
08 - OK, então vemos que devemos permanecer em Sua Presença para amadurecermos.
Agora, deixe-me revisar antes de irmos adiante. Aqui temos uma cena diante de nós do Senhor
Deus descendo com uma Mensagem, e então algum tempo depois disso Ele clama com grande
Voz e a ressurreição toma lugar, e finalmente o soar da trombeta nós chamando para a ceia
das bodas.
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Agora, se todos nós sabemos o que rapto significa, e nós sabemos o que é fé, então porque
não a temos? Nós sabemos o que isso é, mas não sabemos como adquirir. Ai está à essência
do nosso problema, certo?
09 - Bem, esta manha eu vou dirigir esse problema. Agora, eu não estou dirigindo-o como se
eu pudesse fazer algo a respeito. São negócios de Deus. Meu trabalho é apenas falar sobre
estas questões que as pessoas têm, e trazer o que o profeta vindicado de Deus disse sobre e
então tentar arrumar qualquer confusão que podemos estar tendo com respeito a questões de
fé.
10 - Agora, uma coisa eu não vou fazer. Eu não vou tentar fazer mais dessa “Fé de Rapto” do
que ela realmente é. Qual é o ponto? Eu não posso lhes dar essa fé, então por que fingir ter
algo que você não tem? Mas o que eu quero fazer é olhar coisas que o irmão Branham disse
para aliviar a ansiedade que alguns possam ter por não terem essa fé nesse momento.
11 - Nos anos anteriores o irmão Branham falou sobre “Fé de Rapto” como algo que nós não
tínhamos ainda, porque nós se quer tínhamos fé o suficiente para cura, quanto mais algo que
mudaria nossos corpos. Então ele anexou isso ao tipo de fé necessária para cura.
12 - Agora, eu quero que vejam o progresso de pensamentos que ele tinha ao decorrer do
tempo. Primeiro, vamos ver 1953. Dez anos antes que os selos fossem abertos. A primeira
vez que o irmão Branham usou a expressão “Fé de rapto” foi em um sermão que ele pregou
chamado Israel no mar vermelho No. 1 53-0326 P:30. Ele disse no parágrafo 30, Mas Deus
está agora desprendendo a igreja em toda parte, ponto em ordem agora, assim Ele pode entrar
no rapto, ela tem de ter fé de rapto antes de entrar no rapto. As pessoas estão no espírito dos
últimos dias, assim como eles eram nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando-se, dandose em casamento, indiferentes, não se importam, andam por ai, e assim vai. E estas
pessoas americanas são as piores da face da terra: precipitados, magnânimos, incontinentes,
violentos, e menosprezadores, sabichões. Se há algum lugar no mundo... Com minha Bíblia
sobre meu coração, e Deus sabendo que eu—olhando para mim e sabe que eu tenho de
permanecer diante dele antes do amanha... Se eu tivesse de dizer então, o lugar que abriga os
piores missionários de qualquer lugar do mundo é os EUA., os Estados Unidos da América. O
maior bando de pagãos que eu conheço está na América. “Pagão” significa “descrente”.
13 - Agora, as coisas não mudaram muito. Eu acho que as igrejas da Mensagem aqui poderiam
usar alguns missionários da África para dar um jeito nelas. Eu faço um bocado de trabalhos
missionários ao redor do mundo e é por isso que o resto do mundo está aberto a entender a
doutrina de Cristo. Mas esta igreja americana que pensa ter tudo porque tinha o profeta bem
aqui é a pior igreja que já vi no mundo, e esse país precisa de missionários, mas elas os
ouvirão? Sem chance, elas são muito orgulhosas. Elas não ouviram ao irmão Vayle quando ele
estava ensinando e não ouvirão a mim ou aos outros que ensinam a verdade tão pouco, porque
eles não querem a verdade. Isso pode interferir na construção de seu reino.
14 - Na próxima noite ele novamente pregou um sermão chamado Israel no mar vermelho No.
2 53-0327 P:26 e ele disse, E, irmãos, o mundo cristão está esperando pela vinda do Senhor e
o rapto da igreja, e isso necessita de algum conhecimento da Palavra. Bem, se não podemos
ter fé o suficiente para cura Divina, como teremos fé de rapto? Oh, creio que há uma
grande chamada a caminho. Eu acredito como Davi disse, ele se deitou ali e esperou até, ele
ouviu e esperou. Depois de um tempo ele ouviu um vento correndo pelas folhas da amoreira,
indo por ali. Ele soube que Deus estava indo para diante dele. Oh, irmão, Eu estou ouvindo
o balançar das folhas, o barulho dos arbustos da amoreira, Deus indo diante da batalha, então
levantemo-nos e vistamos a completa armadura de Deus, puxe a espada, vá atrás dela. A
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batalha pertence a nós. Quando vemos a mão de Deus se movendo por sinais e maravilhas,
vamos começar seguindo-a.
15 - Aqui o vemos falar de como as pessoas nem se quer têm fé o suficiente para cura, muito
menos para “Fé de Rapto”. Mas observe também que ele começa a ver qual é o verdadeiro
problema, é que Deus está aqui e as pessoas sabem disso, mas não seguem o caminho
que deveriam seguir. Bem, é isso que eu vejo vindo do que ele está dizendo aqui.
16 - Então na noite seguinte ele pregou um sermão chamado, Israel em Kadesh Barnea 530328 P:41 E eu acredito que estamos da fronteira esta noite. Eu estava pensando em todos os
meus encontros e coisas, como eu tive que cancelá-los. Eu verdadeiramente acredito, antes
que a igreja possa ter o rapto, ela deve ter Fé de rapto. Nós não podemos se quer ter fé
para cura Divina, para Fé de rapto nem se fala. Tem de ter uma fé que vai transformar e
ressuscitar este corpo, e ser levado embora. Creio que há uma igreja a caminho esta noite,
um poder do Deus vivo, que os homens falarão a Palavra aqui e ali, e ela vai relampejar
como raio. E uma igreja está saindo, não um psicólogo, não algum desses disfarçados,
crentes de faz-de-conta; mas uma real, genuína, ungida com o Espírito Santo, uma igreja
chamada para fora. Amém.
17 - Agora, se você se você notar que ele redefini aqui o que significa “Fé de Rapto” e não que
isso tenha a ver com cura, ainda que eles não tenham fé suficiente para cura, mas antes ele
aponta a Palavra de Deus indo adiante de tal maneira que vai brilhar como relâmpago.
18 - Agora, a vez seguinte em que o irmão Branham falou de “Fé de Rapto” é um mês depois,
quando ele pregou o sermão chamado, Jesus Cristo é o mesmo ontem 53-0506 P:8 Agora,
nós somos capazes de voltar as páginas, mas não somos capazes de abrir a Palavra. Lembrese, João viu ali o Verbo, Um sentado sobre o Trono. E não havia ninguém digno de tomar o
Livro, para desatar os Selos, ou mesmo para olhá-los. É isso certo? E um Cordeiro que foi
morto desde a fundação do mundo, desceu e tomou o Livro da mão direita daquele que estava
assentado no Trono. E Ele era digno, e o Único que poderia abrir o Livro e desatar os selos.
Então vamos falar a Ele e perguntar se Ele Os abrirá para nós esta noite, enquanto curvamos
nossas cabeças. Nosso precioso Pai celestial, nós vimos a Ti, tão humildes como sabemos que
temos de vir. E Tu és o Único que pode tomar esta Palavra, e Tu és o Único digno de merecer
a Palavra: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Oh, Cordeiro de Deus,
venha à nossas mentes esta noite no Poder de Sua ressurreição. Dê-nos fé de rapto esta
noite. Dê-nos grande fé, alegria inexprimível e cheia de glória. E agora, Pai, nós Te
agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar de volta aqui no velho e abençoado
Tabernáculo Hora da Bíblia com o irmão e a Irma Reed, e todos estes Teus amáveis santos.
Nós te agradecemos pela graça que nos é guardada, todas as provas, os desgostos, os tempos
de turbulência, e através das sombras, e dos períodos frios; mas aqui estamos nós reunidos
esta noite, depois de sete anos, continuamos apaixonados por Jesus. Nós Te agradecemos,
Pai, pela graça que nos é dada. Ela nos trouxe seguros até aqui. E continua nos levando
adiante. Nós estamos desejando confiar nela e continuar.
19 - Agora, eu gostaria de dizer aqui que o irmão Branham parece estar posicionando esta “Fé
de Rapto” como algo que Deus sozinho pode trazer, e que ele está pedindo a Deus que o faça,
sabendo que se Deus não o fizer, não será terminado.
20 - E então nós vemos a próxima vez que o irmão Branham fala da “Fé de Rapto” ele de fato
fala que Deus fará isso. Primeiro ele diz, nós não temos fé suficiente para cura, muito menos
“Fé de Rapto”, mas então ele diz: Deus fará isso.
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21 - Do sermão Eu vejo que tu és profeta pregado 5 semanas após em 53-0614E P:27 Se
nós não podemos ter fé para cura Divina, como vamos ter fé de Rapto? A igreja tem
modos de ir. Deus fará isso. Agora, a respeito do meus débil ministério para o nosso Senhor,
não foi minha escolha. Não, Senhor. Você sabe o que eu gostaria de ser na vida? Um caçador
pelas montanhas. Minha mente foi amadurecendo essa idéia, eu seria um, sem me preocupar.
Mas Deus mudou minha mente quando eu estava no leito do Hospital Israelita ali, morrendo.
Ele me fez saber que eu faria o que Ele dizia. Então uma noite quando este Anjo veio e me
disse para orar pelas pessoas doentes, foi assustador. Bem, como eu iria sair diante de um
mundo moderno e introduzir algo assim, quando as pessoas diriam que eu era louco? Eu não
queria ser isso. Mas Ele me disse para ir. E eu comecei.
22 - Agora, observe, aqui está a chave para a nossa “Fé de Rapto”. Não é o que queremos
fazer, ou quanto nós queremos isso feito, mas está sendo obediente e espera em Deus, e
quando Deus diz faça, nós fazemos, e quando Ele diz fale, nós falamos. Agora, você está
pegando o que eu estou dizendo aqui?
23 - Então dois meses depois ele diz em seu sermão, Perguntas e Respostas sobre Gênesis
COD 53-0729 P:98 Há suas cinco virgens prudentes que tinham Óleo em suas lâmpadas,
“Fé de Rapto”, crendo em todos os sinais, maravilhas, profecias, e tudo. E estas cinco
cortadas do resto foram levadas. E o resto delas eram ainda virgens e não serão perdidas, mas
passarão pelo período da tribulação. Jesus disse “Haverá...” E eles disseram, “Dê-nos um
pouco do teu Óleo; nós queremos o Espírito Santo Agora”. Agora, alguém sabe que o Espírito
Santo, Zacarias 4, e, oh, Tiago 5:14, todos sabem que representa o Espírito Santo. Agora, Eles
disseram... É por isso que nós ungimos com óleo, representando o Espírito Santo agora, “O
Óleo do Espírito...” a Bíblia disse.
24 - Ok, assim vemos aqui que o irmão Branham está nos dizendo o que as Virgens prudentes
tinham era “Fé de Rapto”. E ele noz conta que o óleo que elas tinham em seus vasos
representava o Espírito Santo. Então vemos que é necessário o Espírito Santo em seu vaso
para que você vá no Rapto. E é exatamente isso o que disse o apóstolo Paulo em
Romanos 8:11 E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em
vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos
mortais, pelo seu Espírito que em vós habita.
25 - Agora, a próxima vez em que o irmão Branham fala sobre “Fé de Rapto”, ele fala de Deus
emanando seu Espírito que trará “Fé de Rapto” às pessoas.
Em seu sermão chamado Fale na palavra 53-0831 P:24 ele disse, Mas lembre-se, Josué
estava na Igreja o tempo todo. Foi ele que levou A levou. E hoje, os próprios sinais, e
maravilhas, e fenômenos que têm estado na igreja... Todas as vezes que eles tiveram um
pensamento de restauração em qualquer era, os sinais irromperam na Igreja. E Eles passaram
por todas estas eras da igreja. Assim como Josué vem com Moisés por todo o caminho. Mas
a era da igreja cessou com Moisés. Josué levou os filhos de Deus para dentro da terra
prometida. E eu creio que a era tem vindo agora, os milagres, fenômenos, o batismo do
Espírito, e poder, e sinais, e maravilhas, esse grande emanar do Espírito de Deus nestes
últimos dias, e é isso que trará fé às pessoas que tomarão Fé de Rapto, que levará a
Igreja para a glória. Eu creio nisso.
26 - Observe, esse grande emanar do Espírito de Deus é o que fará isso. Então não tem nada
a ver com você tendo “Fé de Rapto” eu comigo tendo “Fé de Rapto” como se isso fosse
algo que pudéssemos produzir dentro de nós mesmos. Sem chance... É o que Deus está
fazendo, quando ele quer fazer.
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Romanos 9:16 Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus,
que se compadece.
27 - Então, após dizer aquilo, ele diz no próximo parágrafo, P:25 Como pode a Igreja ser
raptada quando não temos fé nem mesmo para cura Temos de ter Fé de Rapto primeiro.
Correto. Como que Deus se move pelo Seu Espírito, sinais e maravilhas começam a seguir;
onde quer que Deus comesse a se mover, sinais e maravilhas O seguem. O mundo tem
sempre se mantido à distancia e criticado. De Adão para baixo, eles sempre fizeram isso. E não
é nada novo hoje que você seja criticado por aceitar Jesus Cristo...
Assim vemos que quando Deus se move devemos nos mover, e essa é a lei que ele está nos
dizendo aqui.
28 - Agora, alguns dias depois ele novamente dirige-se a esse assunto em seu sermão
chamado Cura, o que é câncer 53-0904 P:45 e observe o que ele diz, E o Espírito pode
mover-se por nós. Agora, estas coisas pelos nossos mestres estão apenas nos enganando
desde lá. Nós devemos ter estado subindo a estrada. Como podemos chegar ao rapto... Você
acredita que a Igreja vai ser raptada algum dia? “Nós que estamos vivos e remanescemos não
impediremos aqueles que dormem. A trombeta de Deus soará; os mortos em Cristo se
levantarão primeiro”. Como é que vamos adquirir Fé de Rapto se ao menos temos fé para
cura? Ouça-me. Está vindo uma hora que quando a Igreja de Jesus Cristo se levantar em sua
beleza, sinais e maravilhar caíram de toda parte, e eu creio que esta hora está à porta.
Amém. Como você está, moça? Eu sou um estranho para você. Você é uma estranha para
mim. Não sei nada sobre você. Deus te conhece, mas aqui está um perfeito caso novamente
de nosso Mestre falando para uma mulher samaritana. Foi uma mulher de outra raça. Os
samaritanos eram uma raça diferente dos Judeus. Assim como nós somos dias raças. Eu sou
um homem branco, você é uma moça de cor.
29 - Observe ele dizer que nós devemos estar subindo a estrada ao ponto de “Fé de Rapto”,
mas temos sido enganados pelos nossos mestres nesse ponto não temos se quer fé para cura.
Então ele estava pondo a culpa de as pessoas não terem “Fé de rapto” nos mestres. Então, se
falso ensinamento pode ser culpado por as pessoas não terem “Fé de Rapto”, então isso me
diz que “Fé de Rapto”, ou a capacidade de aceitá-la, está no ensinamento correto.
30 - Então seis meses se passam e o irmão Branham em seu sermão Deus tem um caminho
provido 54-0404 P:12 e observe cuidadosamente o titulo desse sermão “Deus tem um
caminho provido” ele disse, E agora nós estamos nos movendo para dentro de outra era, indo
para o rapto da Igreja, e nisso, estamos vivendo no tempo da restauração dos dons. Isso faz
tropeçar muitas das grandes igrejas, coloca os nazarenos para trás; faz de fanáticos muitos dos
pentecostais. Mas apenas o mesmo, Deus está indo adiante, trazendo a fé de rapto para
Sua Igreja. Correto. Então esta noite eu represento essa fé, a fé que uma vez foi dada aos
santos, como um dom Divino. O qual, na minha opinião, “Dons são chamados...” Não minha
opinião; mas a Bíblia diz que dons e chamados são sem arrependimento. Não há nada que
você possa fazer. Você não pode te dar olhos azuis quando você tem castanhos. Você é
apenas como é, pela graça de Deus. Você se quer pode ir a Deus sem que Ele te chame antes.
Você pode buscar a Deus sem Deus te buscar primeiro e te chamar. “Homem algum pode vir a
mim, exceto os que o Pai chamou”. Então Deus está buscando. “Deus estabeleceu na Igreja...”
13 E assim de uma pequena criança, nascida aqui no estado de Kentucky, visões vêem a mim
assim como eu como, e tudo mais. É apenas um desejo de Deus, Ele provem. Eu apenas
faço o que Ele me diz para fazer. Certamente, eu tenho muitas criticas. Há muitas pessoas que
não crêem nisso. Não importa o que tome lugar, eles descreriam disso de qualquer forma. Eu
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espero assim. E se eu não tivesse essas criticas, eu desceria a um altar em algum lugar e diria,
“Pai, o que há de errado comigo?” “Porque todos aqueles que vivem em Cristo Jesus sofrerão
perseguição”. Certo. Temos de ser perseguidos. Isso é correto.
31 - Agora, observe que o irmão Branham estava falando sobre “Fé de Rapto” e então muda de
assunto, ou não? Você vê, ele estava apontando para um Deus soberano que faz o que vai
fazer, e não há nada que você possa fazer sobre isso. O mesmo se aplica à “Fé de Rapto”.
Em se falando de rapto e da mudança de corpo, Jesus disse, “Daquele dia ninguém sabe, nem
mesmo o Filho, mas apenas o Pai” Marcos 13:32 e Mateus 24:36
32 - Agora, a ultima vez em que o irmão Branham falou sobre “Fé de Rapto” foi em Abril de
1954. Ele não fala sobre “Fé de Rapto de novo” novamente por um ano e meio depois desse
sermão, Lei tendo uma sombra 56-0621 P:20 Por que, eu creio que o tempo logo chegará
que um milagre de cura será coisa tão comum... Temos de adquirir alguma Fé de Rapto na
igreja para irmos longe daqui um dia desses. “A lei tendo uma sombra...” como ela
prenunciou todas as coisas. Nós poderíamos voltar, se o tempo nos permitisse, e pegar todas
as grandes coisas desde a vinda da arca no dilúvio, Moisés no Egito, e muitos dos grandes
personagens na mudança de dispensação, como a lei, pela palavra da Lei tinha supremacia, e
como tudo o mais se foi quando a lei de Deus se expandiu ...
33 - Observe novamente que ele está falando de como tudo deve abrir caminho para a Palavra
de Deus.
Este é seu sermão Inspiração espiritual 56-0128 P:38 A mulher, ela percebeu que Elias era
um servo de Deus. E quando eles viriam por aquele caminho, ela sempre tentaria lhe fazer um
favor, tentar ser gentil para com ele. E se há algo que devemos ser, é sermos gentis uns com
os outros. Quando você vê um irmão ou uma Irmã em falta, jamais cochiche isso com ninguém.
Guarde para si e ore por aquela pessoa. Seja gentil com eles. E se o Espírito de Deus está em
vocês, então serão gentis uns com os outros. Jesus disse, “Eu venho para fazer Tua vontade,
Pai”. E nós estamos no ponto dos negócios do Mestre assim como Ele estava a ponto dos
negócios do pai. E o mesmo Espírito que Ele teve de iniciar as obras do Pai e terminar a
expiação, para fazer um caminho pelo qual pudéssemos carregar a mensagem, se esse
Espírito está em você, você terá as mesmas atitudes para com os outros: tentando fazer
o que puder para ajudá-los, não importa quem sejam ou onde estejam. Você tentará
ajudar pessoas. Amém. É um pouco forte, mas é a verdade. Correto. Isso... Particularmente,
amigos, o tempo veio em que estamos perto do fim. E algo deve ser feito. Observe. Temos de
conseguir Fé de Rapto agorinha. Eu creio nisso. E depois de amanha a noite eu quero que
vocês reflitam sobre isso quando eu falar da segunda vinda e que veja o quão perto ela está.
34 - Agora, O que eu mais gosto nessa citação é que ele mostra a atitude da mulher que teve
algo de Deus pelo profeta, porque ela tinha respeito adequado ao servo de Deus. E observe,
ele disse a mesma coisa sobre Jesus, que disse, “Venho fazer Tua vontade, Pai”, e assim por
diante. Você vê, não importa quando o rapto acontece. Alguns de vocês gostariam que
acontecesse agora, pois estão cansados. Mas isso não é um motivo para que Deus traga a
maior forma de cura, que é a mudança de corpo, só porque você está cansado. Eu vou te dizer
por que você está cansado. Por que você está focado em si mesmo. Foque-se nos outros e
Deus te dará energia que você nunca imaginou ter.
35 - Observe, ele disse, o mesmo Espírito que Ele teve de iniciar as obras do Pai e terminar a
expiação, para fazer um caminho pelo qual pudéssemos carregar a mensagem, se esse
Espírito está em você, você terá as mesmas atitudes para com os outros: tentando fazer
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o que puder para ajudá-los, não importa quem sejam ou onde estejam. Você tentará
ajudar pessoas.
Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo COD 59-1219 P:12 Logo a vinda do Senhor
Jesus. E temos de ter Fé de Rapto em uma igreja que pode ser mudada em um momento,
em um piscar de olhos, para sair, ou não iremos. Mas não se preocupe, ela estará lá. Ela
estará lá.
36 - Então você vê, é como todas as promessas que Deus nos Deus. Mesmo nenhum homem
sabendo o dia ou hora, Deus sabe, e nada do Seu grande plano está fora do lugar.
Abraão e sua semente 61-0416 P:59 Agora, o que ele disse para Abraão? “Você é um homem
velho, um homem de cem anos, Abraão. Você tem noventa e nove. Mas Eu sou El-Shaddai; Eu
sou Aquele que tem seios”. Agora, nós estamos no... Nós passamos a primeira junção,
justificação: justificação; santificação: santificação. Agora lembre que foram coisas de Deus
prometidas e feitas para Abraão, mas aqui Ele disse, “Eu sou o Deus que tem seios. Agora,
você é velho, Abraão. Você tem cem anos, mas para Mim você não é mais do que um bebê.
Então Eu te darei uma promessa, e eu sou o Deus que tem seios. Sou O Forte. Descanse em
meu peito agora e amamenta de Mim Minha força para teu fraco corpo”, preparando-o para o
milagre. Foi isso que Ele fez aos Pentecostais depois da era de Wesley. Deixou que os
Pentecostais amamentassem Sua própria força, Seu próprio Espírito como batismo, para
dentro de seus corpos fracos para lhes dar fé para o rapto, para lhes dar fé para milagres. “Eu
sou El-Shaddai”. O que ele fez a Abraão e sua semente depois dele... veja, confirmação de fé,
comprometimento de sangue, agora injetando a Si mesmo, Sua força em Seu povo.
37 - Então você vê, não foi o que Abraão fez, mas o que Deus fez por Abraão.
Senhor, é este o sinal do fim? 62-1230E P:124 Onde estamos, senhores? O que é tudo isso?
Eu estou lhes perguntando. Os outros anjos eram mensageiros, homens da terra, Mas esse
Anjo... Assim diz ao anjo da igreja de Laodicéia; ao anjo da igreja de Éfeso, mensageiros da
terra (vê?), homens, mensageiros, profetas, para a igreja. Mas Este não veio da terra; Ele
desceu do céu, porque o ministério está terminado. E quando o ministério está terminado, o
Anjo disse, “O tempo não será mais,” e sete trovões soaram suas vozes. E se isso for algo
que nos faça saber como entrar na Fé de rapto? É? Correremos e saltaremos sobre
paredes? Há algo que vai aconteceu, e estes velhos estragados, corpos vis vão ser
transformados? Posso eu viver para ver, Senhor? Verei isso no fechamento? E esta a geração?
Senhores, meus irmãos, que tempo é este? Onde estamos?
38 - Agora, lembre-se de que o irmão Branham nos disse que os sete trovões foram revelados
nos sete selos, e este sermão está alguns meses antes que os selos fossem abertos. Lembrese, os anjos desceram e um foi lá com o irmão Branham.
Senhor, é este o sinal do fim? 62-1230E P:139 É tempo? Estão os mistérios terminados?
O soar cessou? Realmente são sete trovões preparando-se para pronunciar algo que o
pequeno grupo o qual Ele ajuntou receberá uma Fé de Rapto para ir no rapto quando Ele
vier? Pois seremos transformados tão rápido quanto aqueles Anjos vierem: em um momento,
num piscar de olhos, e seremos levados juntos com aqueles que dormem para encontrar o
Senhor nos ares. Minha oração é: Deus, se isso for então, Eu não sei, Senhor; eu apenas digo
à igreja. Se é assim, Senhor, prepara nossos corações. Apronte-nos, Senhor, para a hora
que toda a história do tempo, todos os profetas e sábios têm esperado.
Aceitando o caminho provido de Deus 63-0115 P:103 Então quando você diz, “Bem, eu
estou exatamente em Sua Palavra”, então Ele vindica isso para que seja verdade. Agora, Ele
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ainda está em curso esta noite, se nós apenas acreditarmos. Você vai fazer isso? Vamos
curvar nossas cabeças. Agora, tão reverente quanto você possa ser por um instante... Deus
proveu um caminho pelo qual Ele traz os crentes para a Fé de Rapto: o caminho de Deus,
Seu caminho provido para levar os crentes à Fé de Rapto.
O Primeiro Selo 63-0318 P:38 Então vêem sete misteriosos trovoes que não foram nem
escritos. Correto. E eu creio que aqueles sete trovões serão revelados nos últimos dias
para ajudar a Noiva para a Fé de Rapto; Porque com o que temos agora, não seremos
capazes de ir. Há um passo à frente a ser dado; dificilmente podemos ter fé para cura
Divina. Temos de ter fé o suficiente para sermos transformados em um instante e sermos
arrastados para fora dessa terra, e descobriremos que depois de um tempo, o Senhor
querendo, encontraremos onde está escrito.
39 - E nós falamos sobre tem fé o suficiente, mas Paulo disse eu tenho TODA FÉ para mover
montanhas, e ainda Jesus disse, Se eu tiver Fé do tamanho do grão da semente de mostarda e
não duvidar, e dizer àquela montanha que se mova e se lance ao mar, assim será. Então não
importa o tamanho da fé, se temos toda a fé ou fé do tamanho do grão de mostarda, é sempre
fé que opera. E Fé é uma revelação. Algo que foi revelado a você. E não é a nossa fé, mas
Paulo disse em Gálatas 2:20 que vivemos pela fé do Filho de Deus. Então é a Fé Dele, não
nossa. E Sua fé estava em Deus para fazer tudo, e levantá-lo dos mortos. Então é Fé em Deus
sabendo que o que Ele disse certamente se cumprirá. Então apenas seja paciente até que Ele
o faça, e olhe para Ele como o autor e consumador da nossa Fé. Se você tem de ter um tipo
diferente de fé, então é com o Autor e consumados completar o que Ele começou.
Aquele que começou em ti a boa obra, Esse também a executará.
Aceitando o caminho provido de Deus 63-0115 P:116 Oh Senhor Deus, Criador dos céus e
da terra, como podemos nos assentar aqui, Senhor? Isso deve trazer uma Fé de Rapto, um
poder de Deus que varreria toda essa audiência, Senhor, nas alturas—e na glória de
Deus. Deixe o diabo que teve essas pessoas amarradas soltá-las. Sobre a—a promessa de
Deus na qual eu creio, sobre a Bíblia que eu ensino, sobre o Deus Que prova que é a Bíblia,
que prova que Ele é o Deus da Bíblia...
Jesus Cristo o mesmo 63-0627 P:115 Você acredita que algum dia Ele virá e nos libertara?
Eu também. Venha à sepultura e abra as portas, eu sairei de dentre os mortos. Eu estou
confiando Nele. Ele está aqui esta noite. Não é maravilhoso saber que não precisamos de
filosofias humanas? Temos uma Bíblia aqui que fala disso. E aqui Ele está para identificar
Sua Igreja, para dar a Ela Fé de Rapto para ser levada embora.
Por que clamas falar 63-0714M P:21 O tempo do Rapto está à porta. E estamos
esperando por uma Fé de Rapto que pode ajuntar as igrejas e lhes dar alguma força
sobrenatural que pode mudar estes corpos nos quais vivemos. Nós vemos um Deus que
pode levantar os mortos do chão, ou para fora da tumba e trazê-los de volta à vida, e lhes
apresentar diante de nós. Quando nós vemos um Deus que pode pegar um câncer que faz dum
homem uma sombra, e levantá-lo com forte saúde, isso deve dar Fé de Rapto às pessoas.
Que quando aquela Luz relampeja dos céus, e a trombeta soa, o Corpo de Cristo será
rapidamente ajuntado, e muda em um instante, e é levado aos céus. Sim, Algo assim deve
acontecer, e nossas escolas de teologia nunca poderão fazer isso, ainda que estejam certos
intelectualmente; mas você tem de encontrar essa Luz.
40 - Observe, isso está vendo Deus já em nosso meio fazendo coisas grandes e sensacionais
como levantar o morto que deveria nos dar Fé para nossa própria transformação de corpo. E
ele ainda está em cena.
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Apenas uma vez mais, Senhor 63-0628 P:73 Nós temos os membros, mas eles são fracos.
Eles amam as coisas do mundo mais do que as coisas... Você diz, “Não”. Oh? Olhe as igrejas e
descubra. Não tente negar. Suas ações falam mais do que suas palavras. Oh, sim, têm mais
membros, maiores músculos, mas onde está a força do Senhor? Seus grandes músculos não
dão conta do desafio dessa hora, a Fé de Rapto para tirar a Igreja dessa coisa antes que
o julgamento atinja a terra. E julgamento está chegando...
Uma vez mais 63-117 P:78 Apenas uma vez mais, Senhor, mais um grande mover do
Espírito. Uma vez mais, Senhor, e a Igreja receberá a Fé de Rapto para entrar. Permita,
Senhor. faça saber que Tu estás conosco, e nós te louvaremos por isso. Em nome de Jesus
pedimos. Amém.
O sinal 63-1128E P:12 Estou esperando por um tempo do irromper do Espírito de Deus nestes
últimos dias em que estamos vivemos, por outro movimento do Espírito Santo na igreja para
uma Fé de Rapto, antes que venha. E tudo está se pondo em ordem para isso. E eu creio que
nós estamos agora no tempo em que a Palavra deveria ter preeminência. Creio que é o
tempo de deixar de lado nossos credos e pensamentos próprios e voltar para a Palavra...
41 - Em se falando da terceira puxada o irmão Branham disse em seu sermão, Olhe para
Jesus 63-1229E P:18 É tão sacro que eu não deveria falar muito sobre isso, como Ele me
disse no princípio. Disse, “Então, não fale nada disso”. Lembra-se disso anos atrás? Fala de Si
mesmo. Vê? Mas para... Eu tenho tentado explicar aos outros, e eu cometi um erro. Será uma
coisa que, na minha opinião (eu não digo que o Senhor me diz isso.) Vai ser isso que dará
inicio à Fé de Rapto para a subida. Vê? Vê? Agora, e isso... Eu devo ficar quieto um pouco
mais. Agora, lembre-se (também quem está ouvindo à fita) você pode ver tal mudança em meu
ministério agora mesmo, levantando vôo... nada subindo, levantando vôo... Estamos na era
agora, e não pode ir mais adiante. Nós temos de esperar aqui apenas um minuto até que isso
aconteça por aqui para a subida, então o tempo vem. Mas é perfeitamente identificado.
Contagem regressiva 64-0209 P:64 Nós somos justificados pelo Espírito Santo. Vocês
ministros sabem disso, não é? O Espírito Santo santifica. Ele nos preenche. O Espírito
Santo nos dá Fé de Rapto (vê?) enquanto nos movemos.
42 - E eu não sei como deixar isso mais simples. É o Espírito Santo que nos deu a revelação
que nos justificou em primeiro lugar. É o Espírito Santo que colocou os novos desejos em
nossos corações e santificou nossos Espíritos, alma e carne. É o Espírito Santo que batiza com
Seu Espírito, e é o Espírito Santo que desceu e está em nosso meio. Então, se Ele não
terminar aquilo que começou, quem vai fazer por Ele? Ele falou as palavras para a existência.
Você não acha que Ele pode falar e o corpo mudar?
Alimento Espiritual no tempo apropriado 65-0718E P:2 Eu quero que vocês se edifiquem
agora nos Santos Profetas de Deus, na fé, a fé dessa hora. A fé, vai ser preciso mais fé do
que nunca em todas as eras, pois tem de ser Fé de Rapto, ser levado para cima. E então
nós queremos que você creia esta noite em tudo que você viu, ouviu, a Palavra que você ouviu
ser pregada, os sinais e maravilhas que viu sendo operados. Queremos que você junte tudo
isso em seu coração e reflita se isso é Deus ou não. É como Elias do Antigo Testamento disse,
“Se Deus for Deus então sirva-O” e se Jesus é o Centro de todas as coisas para os
Cristãos, então eu acho que devemos nos desprender de tudo o mais e nos prender a
Ele. Lembre-se, Ele é o centro; Ele é a Estrela do Norte; Ele é o Absoluto; E se Ele é a Estrela
do Norte... Há apenas uma coisa que apontará para a estrela do norte; é a bússola com a qual
você está navegando. E a Bússola que eu estou tentando te fazer navegar é a Palavra, e a
Palavra sempre aponta para Ele.
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