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ESTUDO BÍBLICO #165
DOMINGO, 2 DE JANEIRO DE 2022

TEMA:  O RAPTO DA IGREJA
Dr. William Soto Santiago

Domingo, 28 de dezembro de 1997
(Segunda atividade)
Cayey, Porto Rico

Escritura base:  São João 14:1-6

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 4
Israel e a Igreja #4
Jeffersonville, Ind., 3-28-53
Rev. William M. Branham
 28 - “Eu sinceramente acredito que antes que a Igreja 
possa ter o Rapto tem que ter Fé de Rapto. Nós não podemos 
ter ainda fé para cura divina, muito menos para fé de Rapto. 
Temos que ter uma fé que mude e vivifique este corpo, e que 
seja levado. Creio que há uma Igreja em seu caminho esta 
noite, um poder do Deus vivente, que os homens falarão 
a Palavra aqui e lá, e resplandecerá como o relâmpago. E 
uma Igreja está saindo; não um psicólogo, não alguma coisa 
que se possa pôr para fazer crer, mas uma real, verdadeira, 
genuína Igreja, ungida com o Espírito Santo, chamada fora”. 

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 31
Perguntas e Respostas no Espírito Santo
Jeffersonville, Ind., 12-19-59
Rev. William M. Branham
 261 - “Jesus disse: ‘Diga a esta montanha…’. E vocês 
ouviram do que aconteceu; esse é o ministério ao qual 
estamos entrando. Estamos bem adiantados no caminho 
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agora. Em breve a Vinda do Senhor Jesus. E temos que 
ter a fé de Rapto em uma Igreja que pode ser mudada em 
um momento, em um abrir e fechar de olhos para sair, ou 
não iremos. Mas não se preocupem, estará ali. Estará ali. 
E quando o poder dessa Igreja se levantar, trará para seus 
irmãos; o poder dessa Igreja, ao se levantar, trará para seus 
irmãos; o poder dessa Igreja trará os outros irmãos; então 
haverá uma ressurreição geral. Estamos esperando isso. 

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 105
Por que clama? Fala!
Jeffersonville, Ind., 7-14-63
Rev. William M. Branham
 907 - “O tempo do Rapto está à mão, e estamos 
esperando por uma Fé de Rapto, que possa tirar a Igreja 
junta e dar alguma força sobrenatural, que possa mudar 
estes corpos em que vivemos. Quando vemos um Deus que 
pode levantar mortos do chão, ou do pátio, e trazê-los para 
vida e apresentá-los diante de nós, quando vemos um Deus 
que pode tirar um câncer que comeu a um homem até que 
parece uma sombra, e levantá-lo para ser um homem forte 
e são; isso deveria dar às pessoas Fé de Rapto. Quando essa 
Luz brilhe do céu e a Trombeta soe, o Corpo de Cristo será 
rapidamente juntado, e trocado em um momento, e levado a 
Céu”. 

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 105
Por que clama? Fala!
Jeffersonville, Ind., 7-14-63
Rev. William M. Branham
 910 - “Eu creio que se alguém entrasse totalmente a esta 
Mensagem e não o entendesse; ou melhor dizendo, que o 
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entendesse ao vir a ela em cheio: isso quase o lançaria no 
Rapto para a eternidade sem sabê-lo. Somente ao entrar 
totalmente ao que nós sabemos, entendemos e vimos”. 

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 107
Cristo é o Mistério de Deus revelado
Jeffersonville, Ind., 7-29-63
Rev. William M. Branham
 931 - “O novo nascimento é uma revelação na qual 
Deus revela à pessoa este grande mistério. Esse é o novo 
nascimento. Agora, como será quando se reúna todo o 
grupo a uma vez, onde a revelação será perfeitamente em 
harmonia, e Deus expresso por meio de Sua Palavra nas 
mesmas ações e atos como quando fez a Palavra manifesta? 
Oh!, se a Igreja unicamente conhecesse sua posição! Assim 
será algum dia, então acontecerá o rapto; ou seja, quando 
ela reconheça o que é”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 110
Como poderei vencer?
Jeffersonville, Ind., 8-25-63
Rev. William M. Branham
 964 - “(…) Agora, o resto do Israel não saiu até a 
ressurreição geral. E agora, na Vinda do Senhor Jesus, 
aqueles quem verdadeiramente amam Sua Vinda, que estão 
vivendo por ela, quando Ele apareça no céu: a Igreja que 
está morta em Cristo se levantará, e esses serão mudados 
em um momento. O resto deles não saberá nada a respeito. 
Recordem, apareceram àqueles na cidade. Vêem? O Rapto 
será dessa maneira. Nos veremos um ao outro, e os veremos. 
O resto do mundo não os verá”.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 119
Olhe para o Jesus
Jeffersonville, Ind., 12-29-63
Rev. William M. Branham
 1057 - “(…) E se vocês pensarem com cuidado, vocês 
que são espirituais, como a Bíblia diz: ‘Isto é para aquele que 
tem sabedoria’, a Terceira está devidamente identificada. 
Vêem? Nós sabemos onde está. Assim que a Terceira Etapa 
está aqui. É tão sagrado que não devo dizer muito a respeito 
disso. Como Ele me disse no princípio, disse: ‘Disto não 
diga nada’. Vocês recordam isso anos atrás? Ela fala por 
si mesmo. Vêem? Mas vocês… Eu tratei de explicar as 
outras, e cometi um engano. Esta será a coisa que, em minha 
opinião… Não digo que o Senhor me disse isto. Isto será o 
que começará a fé para o rapto para ir-se”.

LIVRO DOS SELOS
Perguntas e Respostas - Pág. 430
Rev. William M. Branham
 40. Irmano Branham, terá terminado a Dispensação da 
Graça quando você tiver terminado de abrir os Sete Selos?
 252. Tomara que não. Não amigos, não deixem que isso 
entre em suas mentes, você continue como sempre. Cultive as 
batatas e siga fiel na igreja, de maneira que se o Rapto acontece 
amanhã na manhã, você seja encontrado fazendo o que deve 
estar fazendo. Não façam isso, porque se o fizerem, torcerão 
a coisa e se desviarão muito longe do propósito original. Você 
depois começa a ter pensamentos estranhos e suas próprias 
idéias sobre as coisas. Não faça caso a essas idéias próprias 
que às vezes chegam. Quando começar para ouvir essas coisas 
diga: “Obrigado, Senhor. Agora vou caminhar mais perto”. 
Não vá deixar seu emprego, nem vá dizer: “vou vender tudo”.
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LIVRO DOS SELOS
Deus em simplicidade - Pág. 45
Rev. William M. Branham
 176. Agora estão preparados? Quero sacudi-los um 
pouquinho. O rapto acontecerá da mesma maneira. Será tão 
singelo, sem dúvida, será muito semelhante; pois um dia 
destes o rapto acontecerá e ninguém saberá nada disso. (Não 
se vão ainda. Esperem um momento, já vamos terminar). O 
rapto acontecerá em uma maneira tão singela que os juízos 
começarão a cair, e então verão o Filho do Homem e dirão: 
“Não devíamos ter isto e aquilo; não devia haver um Elias 
enviado a nós; e não devia haver um rapto?”.
 177. Jesus dirá: “Já aconteceu e não souberam”. Deus em 
simplicidade.

LIVRO DOS SELOS
O Primeiro Selo - Pág. 104
Rev. William M. Branham
 [37]. E eu creio que por meio dos Sete Trovões será revelado 
nos últimos dias o que é necessário para preparar a Noiva 
para ter a fé do rapto; porque com o que temos agora não 
poderíamos subir. Há algo que tem que vir para nos preparar, 
porque como estamos agora apenas podemos ter suficiente 
fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para ser 
transformados em um momento e ser tirados desta Terra. E 
veremos mais adiante (primeiro Deus) onde está isto escrito.

O MISTÉRIO DO SÉTIMO SELO 
Dr. William Soto Santiago 
Quarta-feira, 28 de fevereiro de 1996 
Santiago do Chile, Chile
 A fé para o rapto está nos Trovões. E o que revelam os 
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Trovões? Revelam o mistério do Sétimo Selo. E qual é o 
mistério do Sétimo Selo? A Segunda Vinda de Cristo como 
o Leão da tribo do Judá.
 E por isso foi visto outro Anjo diferente aos sete anjos 
mensageiros, em 28 de fevereiro de 1963, junto a sete anjos 
mensageiros, os sete anjos mensageiros das sete eras da 
Igreja gentia; porque com ele, na Terra, estarão os sete anjos 
mensageiros das sete eras quando ressuscitarem de entre os 
mortos, com seus grupos de suas respectivas eras. Se juntarão 
ao grupo do Anjo que tem o Sétimo Selo, desse Anjo que 
foi apresentado ali e que era diferente dos demais porque 
era um Anjo Mensageiro dispensacional, onde encontramos 
que o Anjo do Pacto, o Espírito Santo, estaria operando o 
ministério da Dispensação do Reino.

ROMPENDO BARREIRAS RUMO
AO REINO MILENIAL 
Dr. William Soto Santiago
Quarta-feira, 5 de março de 1997
(Segunda atividade)
Paraguaçu Paulista, São Paulo, Brasil
 As virgens fátuas representam ao cristianismo 
professante, mas que não têm o Espírito de Deus; a lâmpada 
e o azeite, a lâmpada com azeite é a pessoa tendo o Espírito 
Santo. As prudentes tinham o Espírito Santo. As fátuas não 
tinham tomado consigo azeite: são cristãos professantes 
mas sem nascer de novo, sem ter recebido o Espírito Santo; 
consequentemente, não entraram o Corpo Místico de Cristo 
como parte dos escolhidos de Deus, como parte das virgens 
prudentes.
 As virgens prudentes serão tomadas, serão levadas no 
rapto à Ceia das Bodas do Cordeiro, os que estão vivos; e 
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os que partiram no passado, mas que pertencem às virgens 
prudentes, os quais nasceram de novo, ressuscitarão em 
corpos eternos e serão raptados também, e irão também à 
Ceia das Bodas do Cordeiro.
 As virgens fátuas ou insensatas das eras passadas não 
ressuscitarão até depois do Reino Milenial, para serem 
julgadas; e as que estão vivas e pertencem às virgens 
insensatas, ou seja, os que creram em Jesus Cristo mas 
que não receberam Seu Espírito Santo: não serão tomados 
no rapto, não serão arrebatados, também não serão 
transformados, passarão pela grande tribulação.
 “Um será tomado (as virgens prudentes), o outro será 
deixado (pois as virgens fátuas)1” . Nessas duas pessoas que 
Jesus Cristo menciona no campo, no campo religioso, no 
campo do cristianismo (no mesmo campo do cristianismo, 
na mesma religião cristã), um será tomado e a outra será 
deixada.

AS PROFESSORAS E OS MENINOS COM
E SOB A CHUVA TEMPRANA E TARDIA 
Dr. William Soto Santiago 
Sábado, 4 de agosto de 2001
Cidade do México, México
 Podem se levantar muitas pessoas e dizerem: “Nós 
temos os livros dos profetas do Antigo Testamento, temos 
os Evangelhos do Novo Testamento, temos as cartas dos 
apóstolos”. E até muitos também podem dizer: “Temos as 
mensagens dos sete anjos mensageiros, temos as mensagens 
do reverendo William Branham, que mais queremos?”.
 Para receber a fé para o rapto, que vem nos Trovões, 
pois o que os escolhidos precisam é do que? O instrumento 

1  São Mateus 24:40, São Lucas 17:36
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correspondente ao Último Dia, ao qual venha essa revelação 
dos Sete Trovões; porque toda revelação tem que vir por 
meio de um profeta.
 Muitos podem dizer: “Não, se nós tivermos computadores, 
e temos todos os avanços; agora é fácil, agora qualquer um 
descobre tudo isto e qualquer um faz todas estas coisas”. 
Pois não é assim. Diante de Deus Ele ainda tem a forma mais 
antiga, mas que é a forma eterna estabelecida Por Deus, a 
qual não falha: um homem com as dois consciências juntas; 
tenha ou não tenha computador, lhe vem a revelação.
 Assim que, “não é por exércitos, não é por espada, não é 
por força, mas por meu Espírito, disse o Senhor”2.
 Assim Deus tem armazenado tudo, e daí vem ao 
mensageiro que Ele tem em cada era, e assim tem que vir em 
nosso tempo também. Outras podem pessoas combater; mas 
isso é como quando os mosquitos ou algo vem incomodar, 
que a pessoa os sacode, tentam incomodar a pessoa, mas 
nem caso faz a pessoa algumas vezes; a pessoa segue em 
frente, porque a pessoa não pode se deter. O grupo dos 
escolhidos do Último Dia não se pode deter.
 Que venham muitos dizendo que tem a revelação, e não 
lhes interessa o que Deus nos está dando, porque sigam 
com sua revelação. Nós seguimos em frente, porque nós 
vamos ser transformados, e necessitamos a Chuva Tardia do 
ensinamento da Segunda Vinda de Cristo, a Chuva Tardia 
da revelação divina para nosso tempo.

Impresso em Porto Rico

2  Zacarías 4:6


