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“O problema que eu vejo é que as pessoas estão sempre olhando adiante, para o que Deus vai fazer, e eles
estão sempre olhando para trás, para o que Ele já fez, mas falham em ver o que Deus está fazendo nesse
momento... o que você crê com relação à tenda e o tempo da ressurreição? Bem, eu creio exatamente
como William Branham nos ensinou. Como pela tenda, ele disse a sua esposa Meda não muito longe de Deus
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creio eu que haverá uma tenda? Sim! Por quanto tempo? Eu não sei, mas eu creio que será por pelo menos
uma vez.”
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01 - Eclesiastes 1:9 O que foi, isso é o que há de ser; e o que se fez, isso se fará; de modo
que nada há de novo debaixo do sol.
Eclesiastes 3:15 O que é, já foi; e o que há de ser, também já foi; e Deus pede conta do que
passou.
02 - Vamos curvar nossas cabeças em oração.
Pai celestial, nós lemos da Sua Divina Palavra esta manha e sabemos que seu autor
não foi Salomão, mas Tu, e vemos que há certa sabedoria e advertência nelas, então pedimos
que possas nos ajudas a aplicá-las em nossas vidas enquanto olhamos para Tua Santa
Palavra para o nosso pão de cada dia.
03 - Tu disseste também em 1 João 1:7 que se andarmos na luz como Tu na luz está, temos a
companhia e o Sangue de seu filho, que nos limpará de todo o pecado. Então nos ajude a
permanecer andando na Luz como Tu na Luz estás, para que sempre andemos em Tua
Palavra do tempo presente e em Tua Presença no tempo presente. Assim saberemos que
estamos sendo limpos pelo Precioso Sangue de Teu Filho. Esteja conosco em nosso estudo
esta manha, Pai, e nos ajude a ser cuidadosos em Sua Presença, nos mantendo assim
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humildes ao andarmos contigo. Nos ajude, Pai, a entender o assunto que falaremos esta
manha. Nós Te pedimos no nome precioso de Jesus, amém.
04 - Agora em nosso texto essa manha nós lemos, O que é, já foi; Eu acho que o princípio Alfa
e Omega que temos estudado nos ajuda com o que Salomão está dizendo aqui. Porque ele
também disse, Não há nada novo sob o sol. E então disse, o que há de ser, também já foi.
Mas a coisa que eu não quero esquecer em sua conclusão, e Deus pede conta do que passou.
Sim, e Deus pede conta do que passou.
05 - E se Deus pede conta do que passou, então todos que dizem seguir e crer na Mensagem
vão ter que se responsabilizar pelo que dizem seguir e crer. Tudo o que sabemos sobre a
Mensagem e Mensageiro desse dia, e o grande sacrifício que ele fez em nosso favor para
trazer ao mundo a revelação de Jesus Cristo como foi dada a ele, e nós vamos ser
responsáveis pelo que nos tem sido dado.
Deuteronomio 29:29 As coisas encobertas pertencem ao SENHOR nosso Deus, porém as
reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as
palavras desta lei.
06 - Você não era responsável pela mensagem até que Deus a te revelou, e agora que Ele a
revelou, se tornou a tua Mensagem. Então o que você vai fazer com ela? Vocês todos sabem
o que acontece ao homem que enterrou o talento que lhe foi dado. O que foi lhe dado, lhe foi
tirado e dado a outro que investisse.
Então, que investimentos você tem feito com o que te tem sido dado?
07 - O problema que eu vejo em muitos crentes que dizem seguir a Mensagem é que eles não
entendem a Mensagem. Eles sabem algumas coisas sobre William Branham, o servo de Deus
e Mensageiro, mas não sabem o que era sua Mensagem, e Deus pede conta do que passou.
08 - Sim, Deus vai chamar o passado para acerto, e Ele vai indagar do que eles sabiam sobre
ele e o que fizeram acerca do que sabiam. E sim, eles serão julgados por se dizerem crentes
da Mensagem, quando não crêem.
09 – Oh, eles sabem que o irmão Branham tinha uma mensagem, e eles dizem crer nessa
mensagem, mas quando se vem bem em cima disso, eles não sabem o que a Mensagem é, e
portanto não crêem nela. Isso é uma acusação triste à corrente de seguidores da mensagem
hoje. Agora, eu não digo todos, mas eu digo muitos estão nessa condição e nem sequer
sabem. Quando deveríamos viver nossas vidas cuidadosamente, não sabendo se cada batida
do coração será a ultima, e ainda somos tão descuidados e despreocupados com relação à
Mensagem que nos foi dada, e o profeta de Deus deu Sua vida para que você recebesse essa
palavra, e ainda tomamos tudo para dar tudo que tem tomado lugar nessa hora.
10 - Eu sei – 60-0417 E se Jô por uma visão pode permanecer tão firme em uma promessa,
quando mais devemos nós, depois que Cristo se levantou dos mortos e se tornou o Primeiro
Fruto daqueles que dormiam, e enviou o Espírito Santo como um selo de promessa, sobre nós,
de que nós também viveremos. “Porque Eu vivo, vocês vivem também”. Vendo Sua grande
Presença entre nós, trabalhando, operando os mesmos sinais e maravilhas que Ele fez na
terra, dando-nos uma esperança. E nós ressucitamos, e então continuamos em nossas
cinzas amontoadas? Vamos sair das cinzas hoje, com uma nova visão, com um novo Poder,
com uma nova determinação que nós vemos Deus em Seu poder. Nós vemos a ressurreição
das coisas vindo.
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11 - Agora, pelos últimos três meses nós estudamos as comparações Alfa e Omega entre os
Três Êxodos sob o Pilar de Fogo. O primeiro Êxodo foi o Pilar de Fogo usando Moises para
fazer o povo sair do Egito, que era um tipo da igreja mundana, e então vemos o mesmo Pilar
de Fogo continuar em cena e usar Josué para levar o povo para dentro da promessa para
aquela hora, e posicionar o povo nela.
12 - No segundo Êxodo, nós novamente vimos o Pilar de Fogo vir à cena e habitar Jesus, e
pelo Filho de Deus as pessoas saíram do sistema eclesiástico, mas então Deus tira Jesus de
cena assim como tirou Moisés, e ainda o Pilar de Fogo não se foi, pois vemos o mesmo Pilar
de Fogo que habitou Jesus ficar e usar o apóstolo Paulo para levar as pessoas para a
promessa da hora. E assim Paulo, como Josué antes dele, posicionou o Povo na promessa
para aquela hora.
13 - Agora, nós temos visto a mesma coisa se repetir novamente. O que é já foi. E nesse
terceiro Êxodo sob o Pilar de Fogo, nós vemos como Deus usou o homem William Branham
para chamar as pessoas para fora da organização e depois entregou sua mensagem para vir
de dentro dela pelo separai-vos, diz o Senhor, então Deus o tomou de cena, e o mesmo Pilar
de Fogo tem permanecido para levar o povo para a promessa para esta hora, que é o
posicionamento dos filhos.
14 - Nós temos uma promessa de ser conforme a imagem do primogênito de Deus, nos
preparando para a mudança de corpo, que Paulo chamou de adoção. Isso em Romanos 8.
15 – Agora esta manha eu gostaria de dirigir-me a outro assunto no todo, e é uma certa
questão que parece vir, não importa aonde no mundo eu vá. Como todos estão cientes, há
muitas pessoas que seguem a Mensagem do Irmão Branham que estão esperando que ele se
levante dos mortos e volte para concluir seu ministério. Os que professam isso chamam de “O
Ministério do Retorno”.
16 - Agora, há muitas versões diferentes desse “ensinamento do Ministério do Retorno”, mas o
principal é que (1) “O Irmão Branham vai voltar dos Mortos”, (1) “Ele vai ter um encontro na
tenda” e (3) “ele vai usar a terceira puxada nesse ministério”.
17 - Agora, essas sendo as três coisas em comum que colocam todas as versões juntas,
permita-me dizer que algumas pessoas vão tão longe e até acreditam que o irmão Branham
vai precisar de um avião para transportar sua tenda, porque eles tiveram um sonho assim. Eles
dizem que o irmão Branham lhes disse isso. Eu não sei o que o irmão Branham disse a essa
pessoa e francamente eu não me importo, porque tudo com o que eu realmente me importo é
o que está nas fitas e nas visões. Eu tenho lidado com pessoas em todos os caminhos da vida
por um período longo o suficiente em minha vida para saber que o que as pessoas pensam é
dito muitas vezes, é apenas sua própria imaginação. Por exemplo, você diz a uma pessoa que
gostaria de fazer algo. A pessoa pode dizer, bem, então faça. Agora, isso não quer dizer que a
pessoa aprova o que você está fazendo. Billy Paul testificou que seu pai lhe deu alguns
conselhos sobre alguma coisa, seu pai disse, o segundo ele ia fazer de qualquer modo, então
eu apenas lhes disse para ir em frente.
18 - Da mesma forma para um ministro que se sentiu dirigido a ir para a África, quando o irmão
Branham lhe havia dito que seria o pior erro de sua vida, e ainda depois da entrevista o irmão
Branham lhe disse para ir adiante e fazer o que ele se sentia dirigido a fazer. Você vê, você
não pode interferir no desejo do homem. O homem vai fazer, e dizer, e acreditar no que ele vai
fazer e dizer e acreditar. Você pode lhe dar conselhos, mas se você sabe que eles não vão
acatar, e se você sabe que ele tem sua opinião própria, então por que, irmão? Da mesma
forma com que eles crêem na tenda e no período da ressurreição. Se eles têm a mente feita,
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vão ignorar conselhos, porque é como eles tem sempre ignorado o trabalho de Deus em cada
era.
19 - E alguns ainda acreditam que o homem mais voar nesse avião para Israel para pegar os
santos ressurreto e juntá-los para voar até a tenda. Agora, eu nunca ouvi William Branham
dizer nada sobre precisar de um avião e sua Visão nunca mostrou nada sobre um avião, então
as pessoas precisam dizer o que as fitas dizem e o que as visões dizem, e deixar o resto para
os especuladores.
20 - O problema que eu vejo é que as pessoas estão sempre olhando adiante, para o que
Deus vai fazer, e eles estão sempre olhando para trás, para o que Ele já fez, mas falham em
ver o que Deus está fazendo nesse momento.
Cristo identificado de Todas as Eras 64-0401 P:31 O Homem está sempre louvando a Deus
pelo que Ele fez, sempre olhando adiante para o que Ele vai fazer, mas ignoram o que Ele está
fazendo. Sempre foi a mesma coisa. E todo mundo tem sua interpretação particular. Deus
é Seu próprio interprete. Deus não precisa de alguém para interpretá-lo. A Bíblia disse que
Isso é sem interpretação. Não é necessário um homem. Deus interpreta Ele mesmo a Bíblia.
Deus disse, “Haja Luz”, e houve luz. Isso explica. Deus disse, “Uma virgem conceberá”, e ela
concebeu. Isso afirma. Quando Deus diz qualquer coisa, e vindica, essa é a sua
Interpretação disso. Ele disse que ele iria emanar Seu Espírito nestes últimos dias, e Ele o
fez. Não há interpretação para isso; Já está interpretado. Os descrentes podem se levantar, e
os céticos poder se firmar, e o que quer que eles possam fazer, mas Deus o fez de qualquer
modo, porque Ele disse que faria. Ele não precisa de quem quer que seja para interpretá-Lo.
Ele faz Sua própria interpretação. Ele fez a promessa, as pessoas creram, e Ele a interpretou
para elas. Ele é o Senhor que cura todas as suas enfermidades. Eu não posso te dizer como
Ele faz isso, mas Ele faz. Ele disse que faria—que faria. Então isso depende da sua fé.
21 – Agora, o ponto disso é, o Irmão Branham disse que é o modo que as pessoas ignoram o
que Deus está fazendo. Olhando para frente, olhando para trás, eles esquecem o que Deus
está fazendo nesse momento.
Deus em Simplicidade 63-0317 P:65 Muitos não O percebem pela forma que Ele Se
revela. Agora, o homem tem sua própria idéia do que Deus deve ser e o que Ele vai fazer;
e como eu tenho feito a antiga afirmação muitas vezes, que homem ainda resta homem. O
homem está sempre louvando a Deus pelo que ele fez, e sempre olhado adiante para o que
Ele fará, e ignoram o que Ele está fazendo. Vê? Vê?
22 - Agora, a próxima coisa que eu gostaria de dizer é que esta concepção de um retorno do
ministério não é nova.
2000 anos atrás, em Jerusalém, os discípulos se assentaram, fazendo absolutamente nada,
porque eles estavam esperando pelo retorno do ministério do Senhor Jesus Cristo.
Paulo, por outro lado, reconheceu a Presença do Senhor Jesus Cristo no Pilar de Fogo que o
encontrou na estrada para Damasco, e foi o mesmo Pilar de Fogo que veio a Moisés e os
filhos de Israel, e foi o mesmo Pilar de Fogo que habitou Jesus.
Queríamos ver a Jesus 58-0612 P:55 Olhe. Quando ele estava aqui na terra, quantos sabiam
que aquele era o Pilar de Fogo que seguiu os filhos de Israel no deserto, que era Cristo, o
Anjo do Pacto? Está bem. E quantos sabem que aquilo era Jesus em Jesus, o mesmo
Espírito? Olhe, quando eles O questionaram, São João 6, chamando sua atenção para isso.
Eles disseram, “Tu dizes que és maior que Abraão?” E disseram, “Por que, tens ainda
quarenta anos”. Ele disse, “Antes que Abraão fosse, EU SOU”. EU SOU estava na sarça
ardente. Correto? Um Pilar de Fogo... Quando Ele estava aqui na terra, Ele disse, “Eu vim
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de Deus, e Eu vou para Deus”. Ele disse isso? E assim, se Ele veio do Pilar de Fogo, Ele
voltou para lá outra vez. Após sua morte, sepultamento e ressurreição, São Paulo estava no
caminho de Damasco e uma grande Luz brilhante assolou seu rosto e o cegou. Nenhum dos
outros viu. Apenas Paulo. A Luz o cegou; Ele veio ao chão. O que é esse Pilar de Fogo, de
novo? “Saulo, Saulo, por que Me persegues?” “Quem és Tu, Senhor?” “Eu sou Jesus”.
Correto?
23 - E aquele mesmo Pilar de Fogo ainda estava em cena no meio do povo depois que deixou
Jesus, e assim Paulo não apenas observou o retorno do ministério do espírito de Jesus na
forma de Pilar de Fogo, como também ele então participou do ministério, e o homem e o
ministério se tornaram um, e o ministério de Paulo se tornou a Palavra manifestada para
sua hora. E Deus pôde usar Paulo poderosamente, porque ele então reconheceu a Presença
do Espírito Santo enquanto os outros se assentaram discutindo quem estava na Mensagem e
que não estava.
24 – Você vê, eles estavam tão focados no homem ou no vaso que esqueceram-se do Deus
que o havia usado.
25 – Então a concepção do retorno do ministério não é nova para o Cristianismo, e também
não está confinada apelas ao Cristianismo. Os muçulmanos tem esperado que Maomé volte
em um cavalo branco e conquistar uma vez mais. E eu acredito que aqueles extremistas
muçulmanos que estão tentando conquistar agora no nome de Maomé, estão o fazendo com
isso em mente, esperando estabelecer seu reino e reger e reinar uma vez mais.
26 - Mas isso não tem a ver comigo. O que tem a ver comigo é o que está tomando lugar
nessa Mensagem Hoje. Agora, eu sei que o que eu vou dizer esta manha vai ser malentendido por alguns, mas não tem a ver comigo, o que tem a ver é isto. Se nós estamos
focados no que vai acontecer no futuro, ou o que já aconteceu no passado, então você está
esquecendo do que Deus está fazendo agora. E desde que Ele é o Deus do EU Sou ou
verdade presente, se você está esquecendo do que Ele está fazendo agora, você está fora de
todo o quadro. Você esqueceu isso. Você está fora, a menos que se arrependa e acorde para
o que Deus está fazendo agora. Agora, nós já lemos onde o irmão Branham disse, 65 Muitos
não O percebem pela forma que se manifesta... então se eles não O percebem eles não O
percebem. E Ele disse que muitos não vão perceber a Deus dessa forma, olhando para frente
e para trás.
27 – O irmão Branham nos ensinou que Deus Interpreta sua Palavra transmitindo-a. Então se
você não quer ser culpado em interpretar mal a Palavra, então seja cuidadoso com o que está
dizendo sobre o Retorno do Ministério...
28 – Agora, a questão então aparece, o que você crê com relação à tenda e o tempo da
ressurreição? Bem, eu creio exatamente como William Branham nos ensinou. Como pela
tenda, ele disse a sua esposa Meda não muito longe de Deus tomar sua casa, ele disse,
“Meda, eu vou ter essa tenda mesmo que seja só por um encontro”. Então, creio eu que
haverá uma tenda? Sim! Por quanto tempo? Eu não sei, mas eu creio que será por pelo menos
uma vez.
29 - Agora, a melhor coisa é que se nós levamos tudo às Escrituras, então não podemos estar
errados. Irmão branham disse que checou todas as visões com as Escrituras, e se ele tinha
que fazer, e quanto a você e eu?
Você vê como para um ministério de ressurreição, Jesus tinha um.
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Em Mateus 27:50 nós lemos, E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito.
51 E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo; e tremeu a terra, e fenderamse as pedras; 52 E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam
foram ressuscitados; 53 E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram
na cidade santa, e apareceram a muitos.
30 – Agora, observe que quando Jesus chorou em Voz Alta, as sepulturas foram abertas e
muitos santos que dormiam ressuscitaram, mas note que eles não saíram das sepulturas antes
que Jesus ressuscitasse, para que se cumprisse que ele levou cativo ao cativeiro. Jesus era o
primeiro fruto da ressurreição, então os outros teriam de segui-lo depois que se levantasse.
31 - Agora, eu acredito que isso vai acontecer novamente? Bem, se você crê que o Alfa se
repete no Omega, você vai acreditar.
Agora veja em 1 Coríntios 15. Paulo fala de haver uma ordem para a ressurreição. 1 Coríntios
15:20 Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem.
21 Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio
por um homem. 22 Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão
vivificados em Cristo. 23 Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são
de Cristo, na sua vinda.
32 - Assim, se cada homem em sua própria ordem, então há uma ordem para como eles vão
se levantar. Assim Paulo nos conta um pouco mais sobre a ressurreição alguns versos mais
em 1 Coríntios 15.
1 Coríntios 15:51 Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem todos dormiremos, mas
todos seremos transformados; 52 Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última
trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos
transformados. 53 Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e
que isto que é mortal se revista da imortalidade. 54 E, quando isto que é corruptível se revestir
da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a
palavra que está escrita: Tragada foi a morte na vitória.
33 - Agora, o que o irmão Branham tinha a dizer sobre isso? O mesmo que Paulo.
Jeová Jireh #1 – 62-0705 E Então, lembre-se, se nós irmos antes que Ele venha, nós
estaremos à frente e em Sua Presença, ou, levantados antes que os outros sejam
transformados. “A trombeta do Senhor soará, os mortos em Cristo se levantarão primeiro.
Então nós vivos e remanescentes seremos transformados em um momento, num piscar de
olhos, e seremos levados com eles, para encontrar o Senhor nos ares”. Olhe para a ordem da
ressurreição. Vê, Deus sabe que nós queremos ver nossos amados. E se nós o encontrarmos
primeiro, vamos olhar em volta para ver se mãe ou pai e o resto deles estão lá. Mas veja
como, o Espírito santo, em Sua sabedoria? Encontramos uns aos outros primeiro, e então
quando chegarmos lá e cantarmos “Sublime Graça”, ai sim será um tempo de adoração.
34 - E de um sermão que ele pregou chamado As Sete Eras da Igreja – 54-0512 O Irmão
Branham disse, “Contemplem a Ele vindo em nuvens”. Agora, Me deixem parar aqui só um
momento. Nuvens não significa que ele está vindo em uma nuvem carregada como mamãe,
abençoe seu coração – ela está sentada aqui em algum lugar. Eu me lembro de sua voz, ela
sentava e me dizia, Ele está vindo em uma grande nuvem, e algum dia vai se levantar e Deus
vai vir. Agora a Nuvem em que Ele está vindo é, se nós tivéssemos tempo para voltar nisso, e
pegar o fundo real e o quadro completo. Agora a Nuvem que Ele está vindo não é uma
nuvem, como uma nuvem de chuva, mas é uma Nuvem de Glória. Vê? Agora, quando
Jesus foi ofuscado por Deus no Monte da Transfiguração, Nuvens o encobriram e suas roupas.
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Vê? E quando Elias desceria, uma nuvem vem e o recebe, não uma nuvem de chuva, mas
uma Nuvem de Glória. Sua grande e gloriosa Presença vai assolar a terra. Sua vinda em
Nuvens! Oh, Eu amo isso. Nuvens, haverá onda após onda de Sua Glória, indo pelo
mundo – e a ressurreição dos santos virá. Esse Espírito Santo abençoado que está vivo em
seus corações e eles estão secos com seus corpos jogados lá e as veias perfuradas pelas
bochechas e coisas assim e eles são colocados de volta no cemitério. Uma grande onda do
mesmo Espírito e sshewww [barulho das ondas N.T.], onda após onda – Aquele que era o
ultimo será o primeiro. Aquele que era o primeiro será o ultimo. Eu vejo assim, essa é a
ordem da ressurreição. Eu não vou conhecer ninguém da geração antes de mim ou da
geração depois de mim. Eu vou conhecer aqueles da mesma geração que eu. Cada
geração virá exatamente como se foi. Aqueles que eram os últimos erão os primeiros.
Certamente, esse sou eu. Vê? Eu vou conhecer meu povo, na próxima vez meu pai e seu
povo, meu avô e seu povo, assim regressivamente, onda após onda após onda. E os santos
vão se levantar de todos os lugares. Isso não será maravilhoso? Amém. Isso faz os velhos
sentirem-se jovens novamente, sim. Agora observe atentamente, pois Eu venho a vocês em
uma Nuvem, e todo olho O verá, não importa há quanto tempo morreram, eles O verão.
Perguntas e Respostas 1 64-0823M 982-Q-276 276 Irmão Branham, a Noiva vai passar pela
perseguição como a igreja apostólica? Não, eu acabei de explicar ha alguns minutos atrás.
Não, agora a próxima coisa é o rapto. Lembre-se, nós estamos na terra prometida; estamos
na fronteira. Você entende a marcha de Israel?
APENAS UMA VEZ MAIS, SENHOR 63-1201E 151 Irmão, irmã, eu não sei, em minha Bíblia,
de muitas outras coisas Deus prometeu fazer antes do Rapto da Igreja.. A próxima coisa
restante é o rapto da Igreja. Isso pode vir a qualquer instante, e não corrompe nenhuma
Escritura na Bíblia, até onde eu sei.
35 - Agora, nós sabemos que o Rapto está em processo porque um profeta vindicado nos
disse que o Senhor faz três coisas em sua descida, um Alarido, uma Voz e uma Trombeta. E
ele nos disse que o Alarido é a Mensagem, que é o “Kalusma”, que é um comando militar,
todas as coisas em sujeição. Bem, francamente Paulo disse que nós somos tudo em Cristo, e
eu não vejo que nós todos estamos em sujeição ainda a Deus. A próxima coisa é a Voz, que o
irmão Branham disse ser a Ressurreição, a mesma voz que levantou Lázaro da tumba. E
aquela não era a voz do Filho de Deus, mas Deus que estava habitando em Seu Filho. Ele
disse a Lazaro para sair, e ele saiu.
36 - Por ultimo a Trombeta, que é a subida. É o que nos leva embora daqui. Então há o
elemento tempo para as três fazes do Rapto.
O Rapto 65-1204 P:75 Três coisas acontecem, uma voz—um alarido, uma trombeta, têm de
acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um alarido. Jesus faz todos os três quando Ele
esta—está—Ele está descendo. Um “alarido”, o que é um “alarido”? É a Mensagem indo
adiante primeiro, o Pão vivo da Vida trazendo a Noite. Agora, Deus tem um modo 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 antes primeiro revelar ao Seus servos os
profetas. E tão certo quanto Ele prometeu, Ele o fará.
O Rapto 65-1204 P:93 Portanto, a mensagem ajunta a Noiva. Vê? O alarido e a trombeta, a
mesma manhã com voz estrondosa Ele bradou com aquele alarido, e—e uma voz e levantou
Lázaro. Com grande voz Ele clamou, “Lázaro, sai para fora”. Vê? E a voz acorda—acorda a
Noiva Dormente, os mortos dormentes. E a trombeta, com o som da trombeta, quando soa, ela
chama... Sempre uma trombeta chamou a Israel para a Festa das Trombetas (vê?), que era a
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festa Pentecostal, a grande festa no céu e a Festa das Trombetas... e agora, uma trombeta
executou o chamado para ajuntamento, chamado para a festa. E agora isso é o—a ceia do
Cordeiro no céu (agora, veja)—a assembléia na Noiva, a Festa das Trombetas, a Ceia das
Bodas. Nós vimos isso em tipos. Agora, observe apenas um momento antes que terminemos.
O Rapto 65-1204 P:89 Depois o que? Foi 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; A festa será as bodas da Noiva, o Cordeiro ceia com a
Noiva no céu. Vê, a primeira coisa que vem e Sua Mensagem ajuntando a Noiva. Depois vem
a ressurreição da Noiva que dorme, aqueles—aqueles que morreram nas outras eras. Eles são
ajuntados, e a trombeta, a festa no paraíso—no céu. Por que, isso é—isso 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. A grande união virá depois de um tempo. A palha será queimada,
mas o trigo vai ser juntado no celeiro. Vê?
TITO 2:11 Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens,
12 Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos
neste presente século sóbria, e justa, e piamente, 13 Aguardando a bem-aventurada
esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo;
Liberando a Pressão 62-0518 E-112 O que há com as pessoas? Você não vê que estamos
nos últimos tempos? Está tudo acabado. A próxima coisa será uma varredura...? ... Aquele
pequeno grupo junto. Em mais ou menos um mês ela se irá, tão logo ela se ajuntar.
37 - Então eu não olho por um período muito longo de tempo quando a ressurreição começa.
No livro de atos nós vemos que foi cerca de 50 dias. E Alfa deve se repetir no Omega.
38 - Eu era associado com o grupo do ministério do retorno há trinta anos atrás e nada disso é
novo para mim. No entanto, há um perigo em andamento teimoso depois desse ensinamento.
A maioria deles professando o retorno do ministério tem rejeitado a doutrina que o irmão
branham ensinou e tem quase deificado o irmão branham sendo homem fazendo dele Deus.
Quando você os escuta falar, eles não falam da Palavra de Deus ou a doutrina que separou o
irmão Branham de todos os outros ministros. Eles falam sobre o sobrenatural. Mas, o irmão
Branham deixou muito claro que o sobrenatural era só uma isca para nos levar a ver Quem
está aqui.
39 – Mas é isso que eles rejeitam. Se eles acreditassem na Presença eles não estariam
olhando para a estrada. Eles não ensinam que a Presença do Pilar de Fogo está aqui
liderando a Noiva, nem afirmam a Deidade.
40 – Seja muito cuidadoso para não se envolver muito com esse ensinamento. Eu digo por
experiência própria. O irmão Vayle e eu temos nos falado, e ele planeja pregar uma vez mais,
e quando ele fizer isso, será para acabar com um bocado de desentendimentos com relação a
esta doutrina do retorno do ministério de William Branham. Você sabe, é estranho, mas
quando você escuta aqueles homens falarem do irmão Branham voltando, é como se fosse o
próprio Senhor Jesus voltando.
41 – Concernindo que o irmão Branham está voltando na ressurreição, não devemos nunca
esquecer que o que tomou lugar no Alfa deve se repetir no Omega. Jesus não teve sua
ressurreição separada. Quando ele ressuscitou dos mortos, os santos do Velho Testamento se
levantaram, ainda que Ele tenha saído primeiro, porque Ele Era o Primeiro Fruto da
ressurreição.
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42 – Muitos que ensinam o “ministério do retorno” como eles dizem, estão se referindo à tenda,
e o irmão Branham ainda disse que ela se parecia mais com um grande auditório, e você não
muda um grande auditório de um lugar para outro.
43 - Nosso foco deve ser no que Deus está fazendo agora, não descendo a estrada. Como
Irmão Laurie Hudson pôs em nossas conversas ‘nós não estamos contra o fato de que o irmão
Branham está voltando, mas há uma balança, e essa balança diz, Deus vai interpretar Sua
própria Palavra pondo-a em prova, então nós devemos esperar ou ignorá-la totalmente’.
44 - Então devemos esperar que Deus prove a Palavra antes que saiamos pregando sobre ela,
ou podemos nos achar fazendo com que o povo olhe na direção errada e deixar passar o que
Deus sempre tem para nós.
Dia das Mães 59-0510M 81 e enquanto a luz começa a se difundir, nós saberemos como
somos conhecidos; Nós entenderemos. E nós nos lembraremos na nossa familiaridade e
aqueles que estão lá. E haverá muitos ali que nunca imaginaríamos que estivessem, porque
você sabe que é naquele tempo, eu creio, que o pão que nós temos lançado sobre águas
revoltosas retornará para nós, naquele dia. Quando nós virmos os efeitos do nosso
testemunho nas pessoas cujos atos dirigidos a eles não entendemos, provavelmente
estaremos lá. Que dia será! Eles ofertaram frutos preciosos e nós os veremos naquele dia.
Dia das Mães 59-0510M 86 Como a grande luz começa a se difundir – enquanto começamos
a olhar ao redor, e o grande circulo vai ficando maior e maior; Tudo está apenas refletindo a
aproximação de Jesus. E depois de um tempo, como diz aquela canção, Então a final verei
Jesus. Ele estará esperando por mim, Jesus tão amável e verdadeiro, em Seu lindo Trono, Ele
me receberá em casa depois que esse dia é passado. Então quando O vermos... e não
seremos como somos agora. Nós saberemos como amá-lo mais. Nós não vamos dar um
passo para trás com medo, porque nós seremos como Ele. Ele estará mais ligado a nós do
que é agora. Nós O entenderemos melhor, porque nós estamos muito longe em corpos
mortais. Então teremos um corpo como Seu corpo glorioso. Nós saberemos como adorá-lo. E
quando virmos o que a Presença do Seu ser tem feito por nós, nos mudado, o velho
voltar ao novo, todos os deformados endireitados, oh, então nós entenderemos por que Seu
poder nos curou. A pergunta que está em nossa mente, “Como Ele pode fazer isso? O que
seria isso?” de alguma forma, misteriosamente, elas todas vão se apagar. Os nós que estão
atados atrás de nossas mentes, “Isso vai acontecer? Como pode ser?” De uma forma ou de
outra, dedos majestosos desembaraçará, desatar aqueles nós, e tudo vai se tornar uma
grande coroa de amor.
Quando seus olhos foram abertos – 56-0420 Então há algo maior que esta vinda; logo
estará aqui. Será maravilhoso, se for da vontade do Senhor. Quantos já leram minha ultima
visão que foi escrita na revista? Espere até que aquilo aconteça. Então isso será secundário, o
que o Senhor determina – Você vai continuar e continuar e continuar. Jesus está vindo. O
tempo do ajuntamento das pessoas está à mão, e nós devemos olhar adiante para que
grandes coisas aconteçam. Quando leram o sermão, “Quando a Onipotência Fala, Milagres
acontecem”? Você acredita nisso? Certamente! A Onipotência falou em cada junção. E quando
a igreja acalmou-se então a Onipotência falou; milagres acontecem. E essa é a junção das
junções; este é o tempo do fim. O fim de toda a história do mundo é bem agora. Então você
pode esperar que a Onipotência fale, e pode esperar os maiores e mais poderosos milagres
que jamais aconteceram na terra e vão acontecer nos próximos anos, Jesus não tarda. Assim
será!
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Maior que Salomão Está aqui – 58-0625 Então eu oro que algum dia eu veja aquele grande
ajuntamento de todo o corpo de Jesus Cristo em um grande corpo; Então o rapto virá.
O que é o Espírito Santo? 59-1216 Agora, O Espírito de Deus tem trabalhado sob
Justificação sob Lutero, Santificação sob Wesley, o batismo do Espírito Santo sob
Pentecostes; e aqui Ele está nos últimos dias performando e fazendo as mesmas coisas que
fez quando estava em Cristo! O que é Ele? A Igreja e Cristo se tornaram Um. A tão cedo eles
se conectem, a ultima ligação, Ela vai pelo céu clamando. Virão Wesley, Lutero, todos eles
para trás naqueles dias lá. O primeiro será o ultimo, o ultimo será o primeiro, e ai vem a
ressurreição.
Perguntas e Respostas – 59-1223 Agorinha, o irmão Marcier disse que ele tem o melhor dos
encontros onde nós explicamos que quando o Espírito santo veio ao encontro e separou-Se, e
Deus Se Dividindo entre Seu povo... Bem, é apenas o que Ele faz. E Então, quando o povo de
Deus começa a se ajuntar novamente, há unidade, há poder. Vê? E a qualquer momento que
o povo de Deus se ajuntar completamente, eu creio que a ressurreição sucederá. Haverá
um tempo de rapto quando o Espírito Santo começa a levá-la para cima. Será a minoria, é
claro, mas haverá um grande ajuntamento.
Unindo Tempo e Sinais – 63-0818 Nós encontramos agora que o tempo em que a trombeta
soa chegou, e os santos que dormem não poderiam ser feitos perfeitos sem nós (há muitos
dos irmãos Hebreus), e quando eles se ajuntam, se unem com o Vivente. A Igreja unindo-se à
Palavra, então a igreja e a Palavra se unindo tornam-se um. Os santos mortos com os
santos vivos se ajuntam para serem um; e todos se ajuntando para se unir com Cristo
adiante, para a Ceia das Bodas do Cordeiro. E para pensar na nossa posição, (em um
momento, num piscar de olhos, quando o mundo não souber o que está acontecendo),
mas de subto, você vai ver aparecer diante de você, seus amados que se foram voltarão
para se unir a você novamente. E nós seremos transformados em um momento, num piscar
de olhos; e seremos elevados, juntos, para encontrar o Senhor nos ares. Apronte-mo-nos.
Vamos nos aprontar para o clamor da meia noite. Vai vir em uma hora em que você pensar
que não. Haverá um clamor, não dentre o mundo incrédulo; isso será um segredo.
Como posso me sujeitar? – 63-0825 1M Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que abrir
mão uns dos outros. Mas isso não vai interferir no rapto agora. Vê? Não. Eles vêm primeiro.
Os que se foram são privilegiados. Eles vêm primeiro, vê, nós que estamos vivos e vamos ficar
até a vinda do Senhor não vamos atrasar ou impedir aqueles que dormem. A trombeta de
Deus soará, e os mortos em Cristo ressucitarão primeiro. Então quando nossos olhos
contemplarem nossos amados, então seremos transformados num piscar de olhos, e com eles
seremos levados juntos para cima.
Indo além do campo – 64-0719 2E E você sabe, nós seremos elevados juntos para encontrar
o Senhor no ar. Pense nisso! Os que ficarem, não poderão mais te ver, mas você está se
juntando ao resto do grupo. “Os que vivem e permanecerão até a vinda do Senhor, não
atrasarão ou impedirão aqueles que dormem”. Não mortos, não, Cristãos não morrem. Eles
estão apenas descansando um pouquinho (vê?); é isso ai. Oh, meu Deus! E a trombeta de
Deus soará, e os mortos em cristo ressucitarão primeiro, e muitos os verão..” E muitos de uma
vez vão parar e olhar, e “Bem, aquele é um irmão...” E você sabe que isso não está longe. Em
alguns minutos nós seremos transformados num piscar de olhos, e juntos com eles deixar a
terra, levados para cima para encontrar o Senhor no ar.
Perguntas e Respostas – 64-0823 1M Então você crê que Jesus Cristo é a Palavra, e que a
Palavra é feita carne agora entre nós, cumprindo exatamente o que Ele disse que cumpriria
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nessa era. Agora, a primeira coisa que acontece quando somos ressurretos... Aqueles que
estão vivendo vão permanecer... A ressurreição vai vir primeiro, a ressurreição daqueles que
dorme. Haverá um tempo de acordar, e aqueles que dormem no pó agora... serão acordados
primeiro, e eles irão – estes corpos corruptíveis serão postos em incorrupção na graça do rapto
do Senhor. Então todos nós nos ajuntaremos. E quando eles começam a se ajuntar, então nós
os vivos e permanecemos seremos transformados. Estes corpos mortais não verão a morte,
mas de subto, vai ser como um movimento sobre nós, e você é mudado. Você retorna na vida
como Abraão, de um homem velho para um jovem, de uma mulher velha para uma jovem. O
que é essa mudança súbita? E depois de um tempo que você estiver viajando como em
pensamento, e você pode ver aqueles que já ressuscitaram. Oh, que hora! Então nos
juntaremos a eles e seremos elevados para encontrar o Senhor nos ares.
Sim, a Igreja estará reunida, mas depois, depois da ressurreição e que o rapto aconteça.
Lucas 21:36 Esta é terceira puxada e está falando a Palavra. Parece inteiramente possível
para você falar a palavra e algum seja completamente e inteiramente restaurado, posto
inteiramente pronto para o rapto na ressurreição, o Filho do homem. É assim ou não? E você
faria isso se propriamente pressionasse. Não iria você “escapar de tudo isso (há um dito aqui)
escapar de tudo isso e ficar diante do Filho do Homem”?
Perguntas e Respostas – 64-0823 1M Agora, meu caro amigo. Vê? Agora, penso aqui que
você tem uma boa afirmação. Sim, senhor! Sim, Senhor! Agora, isso seria assim. Você disse,
“Irmão Branham...” Em outras palavras, aqui está o que eu sou... Eu não acho que... eu
posso... Eu creio que eu... não melhorando o que você disse, mas eu acredito que eu posso
esclarecer um pouco mais às pessoas. Vê? Você está crendo, por causa da Palavra Falada e
coisas sobre as quais Ele falou. E todos vocês aqui testemunharam os esquilos e todas
aquelas outras coisas que foram feitas. Mas você observou, que foi dado de forma
soberana?! Eu nunca pedi a Ele, “Senhor, me deixe fazer isso, falar essas coisas assim, fazer
essas coisas lá”. Eu nunca Lhe pedi isso. Ele por sua própria Divina vontade veio a mim e
disse “Você vai fazer isso”.
Perguntas e Respostas – 64-0823 1M O tempo do rapto vai ser o levantar dos mortos e o
ajuntamento com os vivos, para que o rapto aconteça. E Jesus não pode vir até que uma
igreja, um corpo de crentes e o ministério que uma vez Ele...?... terá de ser o mesmo como foi
com eles... E Assim, isso traz... “Eles sem nós não são aperfeiçoados”, Paulo disse, Hebreus
11. “Sem nós eles não podem ser perfeitos”. Eles devem ter este ministério para levantar
Lutero, Wesley, e todos eles pelas eras.
Perguntas e Respostas – 64-0823 1M Então ele enviará seus anjos, e... ajuntar seus eleitos
dos quatro ventos, e as mais altas partes da terra às mais altas partes do paraíso. Isso está
falando da ressurreição, a translação, subida. Ele enviará seus anjos para ajuntar. Você
alguma vez já pensou no que são os anjos? Huh? Mensageiros. Ele vai ajuntá-los, agregá-los
juntos (vê?), trazendo-os, atando-os juntos das mais altas partes da terra às mais altas partes
do Céu, a Palavra que foi manifestada na terra. Vê? Entendeu? A Palavra tem sido falada.
Aqui Ela está sendo manifestada.
O Selo da Páscoa – 65-0410 E agora, se aquele mesmo Espírito que estava sobre Ele para
ser o redentor naquela era, que nós aceitamos... Agora, a promessa desses últimos dias que
tomaria lugar, se você se tornar parte da Palavra, você é redimido com Ele, porque o mesmo
Espírito que habitou em Cristo está habitando em você, despertando sua vida para essa era. E
também no tempo do fim vai ressuscitar seus corpos mortais, levantá-los novamente. Isso leva
a tristeza embora quando olhamos para isso, e é a verdade. Romanos aqui, Paulo nos provou
isso. Vê? “Se o Espírito que levantou Jesus dos mortos habita em você, ele também vai
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ressuscitar seus corpos mortais”. Este é o mesmo Espírito que O levantou que acorda o
verdadeiro crente para a Vida Eterna. Aquele Espírito que levantou Jesus dos mortos habita no
crente, acorda o crente para a Vida Eterna.
O Nascer do Sol – 65-0418 50-6 e agora? (vê?), agora vocês já ressuscitaram. Quando Deus
o levantou, Ele levantou a você; O Filho está agora em você. E agora você está crescendo em
uma Vida fluorescente como Ele foi, para ser ressurreto completamente naquele ultimo dia.
Você tem seu potencial agora. Por que você sabe? Sua alma mudou, não? Seu corpo veio em
obediência a Ele, não? Em obediência a quê? Uma Igreja? A Palavra, que é a Vida. Então
agora você está ressurreto da morte. Você potencialmente tem o Cuidado, a espera. Agora,
quando você tem a dinâmica, você acordou do mortal para a imortalidade. Isso faz com que o
corpo todo se sujeite à Palavra. Ela vai te fazer agir diferente, parecer diferente, viver diferente;
Vai te fazer diferente. Assim (observe agora, enquanto encerramos, observe isto) observe, é
como uma pequena semente posta no solo. Agora, potencialmente, você é ressurreto. Você é
ressurreto quando recebe o Espírito Santo em você; Você é ressurreto logo então. Seu corpo é
potencialmente ressurreto.
Perguntas e Respostas – 64-0823 1M Agora, a Bíblia disse... E se você me chamar de
profeta, Eu não direi que sou; mas se me chamar, lembre-se, eu estou te dizendo o nome de
um profeta (vê) - no nome de um profeta, a ressurreição e o rapto vão ocorrer pelo mundo
inteiro! Não importa onde você esteja, quando a hora vier, você será elevado para vê-Lo! É
isso ai! Nada vai te impedir, não importa onde esteja. E eu apenas espero que eu esteja lá, um
dos tais. Eu apenas confio e espero em Deus que eu serei um deles e cada um de vocês
estará lá – no mesmo.
Perguntas e Respostas – 64-0823 1M Pelo mundo, eles não vão ser postos juntos em um
lugar para ter coisas em comum. Mas pequenos grupos estarão espalhados por toda a terra.
Eu creio, talvez se o Senhor permitir, este é um pequeno grupo do Corpo. Talvez outro
pequeno grupo na Ásia, um outro na Alemanha, e em algum lugar mais. Quando eu vi uma
visão da Noiva outra noite, Eles eram compostos do internacional. Vê? Então a noiva não vai
se ajuntar em um lugar, Ela será reunida de todas as partes do mundo.
Liberando a Pressão 62-0518 você não vê que estamos no fim dos tempos? Está tudo
acabado. A próxima coisa será uma varredura para por o pequeno grupo junto, e em um mês
mais ou menos ela partirá – tão logo ela se reunir. Estamos no fim; não resta mais
esperança. Corra para Cristo, povo!
A Sepultura – 57-0420 Nossa própria vida é apenas um modelo. Apenas uma sombra, e não
uma coisa real. Este é o lado negativo. É necessária a morte para revelar a foto, para nos levar
de volta à teofania da qual viemos. Então na ressurreição nós vimos em Sua semelhança, um
corpo ressurreto, que beleza, não apenas bonito mas também real, verdade solene da Palavra
eterna de Deus, que nós seremos como Ele.
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