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Escritura base Hebreus: 9:11-15

Rute 4:5-10
 Disse, porém, Boaz: No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também 
a tomarás da mão de Rute, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do 
falecido sobre a sua herdade.
 Então, disse o remidor: Para mim não a poderei redimir, para que não cause 
dano à minha herdade; redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei 
redimir.
 Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e 
contrato, para confirmar todo negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao 
seu próximo; e isto era por testemunho em Israel.
 Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma-a para ti. E descalçou o sapato.
 Então, Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois, hoje, testemunhas de que 
tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quiliom, e de Malom da mão de Noemi;
 e de que também tomo por mulher a Rute, a moabita, que foi mulher de Malom, 
para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido 
não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar; disto sois hoje 
testemunhas.

LIVRO DOS SELOS
A Brecha - Pág. 71
Rev. William M. Branham
 70. Agora note bem: O livro de Ruth nos dá um quadro muito precioso disto que 
estamos falando. Fala-nos de Boaz, e de como Ruth tinha perdido tudo. Vocês me 
escutaram pregar sobre isso em outras ocasiões, não é? Boaz teve que se converter 
no redentor, e ele era o único que podia sê-lo. O redentor tinha que ser um parente 
próximo, e quando ele redimiu a Noemi, então obteve Ruth. Boaz foi tipo de Cristo, 
que quando redimiu Israel obteve a Noiva Gentia. É um quadro muito precioso e estou 
seguro que temos a fita sobre isso.

LIVRO DOS SELOS
O Terceiro Selo - Pág. 195
Rev. William M. Branham
 19. O Cordeiro tinha estado atuando como Mediador porque estava sangrando por 
Seu povo; estava intercedendo pelo povo até que entrasse a alma da última pessoa cujo 
nome foi posto no Livro da Vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Haverá 
certo número e não mais. Os demais não terão nenhum desejo de entrar. Então quando 
essa última alma entrar, o tempo da redenção termina. Então o Cordeiro vem para 
reclamar Seus direitos sobre o que Ele redimiu, e isso abrange a Criação completa. 



Tudo lhe pertence porque Ele redimiu com Seu próprio Sangue.
 20. E quando Ele veio para tomar este Livro e abri-lo, então Juan parou de chorar. 
Ele viu que este Cordeiro era um Cordeiro imolado. Ele tinha sido morto, mas agora 
estava vivo. E encontramos que este Cordeiro imolado era um Cordeiro ensanguentado 
porque foi morto. Depois de ter sido morto, ressuscitou e estava sentado sobre o Trono, 
assim atrás do Trono, intercedendo por todas as almas que teriam que vir até que 
chegasse a última e tudo se completasse. Mas Deus ainda tinha o Livro da Redenção.
 21. Ele agora apenas que está fazendo a Obra de Redentor, assim como foi 
com Boaz. Ele foi e achou Ruth esperando até que Boaz fizesse a obra do redentor 
semelhante. Vocês recordam quando preguei sobre isso não faz muito, onde vimos 
Ruth espigando e fazendo as demais coisas, mas o último foi Ruth esperando. 
Lembram-se como tipificamos isso com a Igreja? Enquanto Boaz foi fazer sua obra de 
redentor semelhante, quando foi tirou o sapato como testemunho e redimiu Noemi e 
nisso obteve Ruth. Então Ruth simplesmente estava esperando, porque já tinha atuado 
e todas estas coisas, mas estava esperando. Então enquanto a Igreja está esperando 
repousada (muitos deles no pó da terra), Ele está fazendo Sua Obra de Redentor 
Semelhante.

LIVRO DOS SELOS
O Quarto Selo - Págs. 277-278
Rev. William M. Branham
 243. Eu creio com todo meu coração que ainda há entrada ao Trono, e que ainda 
está sentado ali sobre o Trono de Deus. Mas já muito em breve se levantará e virá para 
reclamar o que redimiu. Agora está fazendo a Obra de Redentor Semelhante, enquanto 
Ruth está esperando; mas já em breve, como foi lá quando Boaz terminou a obra de 
redentor semelhante, virá para reclamar Sua posse. Isso é exatamente o que a Bíblia 
diz que fez: se apresentou e tomou o Livro. Então a intercessão terá terminado, porque 
Ele já não está sobre o Trono. Já não haverá Sangue sobre o Propiciatório, então o 
que será? O juízo. Não deixe que seja dito um destes dias: “Eu cri que iria haver um 
Rapto”, e em seguida você ouvirá a Voz responder: “Isso está no passado”. Deus o 
ajude.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 45
Idade da Igreja do Sardis
Jeffersonville, Ind., 12-9-60
Rev. William M. Branham
 385 - “E quando vencermos por meio do Espírito Santo, como Ele o fez, nos 
sentaremos com Ele quando tomar Seu trono terreno de David; para nos sentar e 
governar com Ele, como Ele o fez lá (amém), com poder e autoridade sobre toda a 
Terra. ‘E a Terra está gemendo, esperando pela manifestação dos Filhos de Deus’. 
Porque depois de tudo, este mundo não foi dado para que Deus o controlasse. Saibamos 
isso. É correto. Quem é o Deus desta Terra? O homem! Esse é seu domínio. Tudo, 
tudo, no mundo é sujeito ao homem. Pelo pecado caiu; por meio do poder redentor de 
Cristo Ele volta outra vez. Isso é correto, porque a Terra pertence ao homem, foi dada 
a ele e ele reinará sobre tudo. Toda a natureza está gemendo, esperando esse tempo 
quando os filhos de Deus forem manifestados outra vez”.



LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 54
Revelação Capítulo 5 
Jeffersonville, Ind., 18-6-61
Rev. William M. Branham
 470 - “Toda natureza está esperando ao seu mestre. O Mestre são os filhos de Deus 
que lhes deu esta Terra. Agora Deus terá Seus céus, certamente, mas isto é dado ao 
homem. E o Parente Redentor veio para nos redimir para o que perdemos… Quando 
a Obra for acabada nós teremos todas as coisas outra vez. Que tipo de coisas? Nós 
teremos todo poder, nós teremos vida eterna, nós teremos saúde eterna, nós teremos 
juventude eterna, nós teremos poder eterno… Oh! Somos eternos com o Eterno. Todos 
nós estamos esperando que venha esse tempo”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 85
A Brecha
Rev. William M. Branham
 726 - “Efésios 4:30: ‘E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes 
selados para o dia da redenção’. Agora, retenha essa palavra REDENÇÃO, porque até 
o dia em que o Livro da Redenção tiver sido revelado e o Redentor vier para reclamar 
Sua posse, nada pode romper esse Selo. Você não entristeça ao Espírito Santo. O 
melhor, faça as coisas que agradam a Deus, porque o Livro está selado, e você também 
está selado. O Espírito Santo mesmo é o Selo. Um selo significa (agora, estas são as 
palavras que tiramos do dicionário): ‘uma obra consumada’. Agora, quando o Sétimo 
Selo é rompido, o mistério de Deus que esteve selado nestes sete selos misteriosos é 
então finalizado até o dia quando esse selo for rompido e for revelado o que está por 
dentro. Agora, note que este Livro está selado e você também está selado junto com 
o Livro até o Dia da Redenção. Agora vejamos no livro de Romanos para achar um 
melhor entendimento: ‘Porque sabemos que todas as criaturas gemem e estão com dores 
de parto até agora. E não só elas, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, 
também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso 
corpo. (Romanos 8:22-23). Oh, que coisa! Isso não nos faz nos sentir contentes, nós 
os anciãos? Isto deve fazer que todos nos sintamos regozijados, esperando a chegada 
desta hora. Entendemos que isto acontecerá na primeira ressurreição”.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 86
A Brecha 
Rev. William M. Branham
734 - “A trombeta de Deus soará, e essa última trombeta soará ao mesmo tempo quando o 
último anjo estiver pregando sua Mensagem e quando se abra o último selo; e a última 
trombeta soará e o Redentor vier para tomar Sua posse redimida, a Igreja lavada no 
Sangue. / Mas agora Ele vem desse lugar no último selo; já não é Mediador mas Rei. E 
o que faz? Se é o Rei, então tem que ter súditos, e Seus súditos são aqueles que redimiu. 
E eles não podem vir diante dEle até que Ele tome os direitos da redenção. E agora Ele 
sai de Sua posição de Mediador, de onde a morte nos entregou ao túmulo, Ele agora 
vem com os direitos (Amém!); e ainda que aqueles que estão vivos e ficaram até ver 
Sua Vinda, não atrapalharão àqueles que dormem, porque a trombeta de Deus soará, 
na última trombeta, quando o último selo é aberto, quando o sétimo anjo tiver dado 
sua Mensagem, então soará a última trombeta; e os mortos em Cristo ressuscitarão, e 



nós que estamos vivos, que tivermos ficado, seremos arrebatados juntos para receber 
o Senhor no ar”.

LIVRO DOS SELOS
A Brecha - Pág. 80
Rev. William M. Branham
 103. Ele agora sai do lugar de intercessão para que? Para fazer Sua reclamação. 
Ele fez a Obra do Redentor. Desceu e se tornou homem, morreu e fez a Obra do 
Redentor Semelhante, mas ainda não tinha feito Sua reclamação. Agora vem à cena 
para reclamar Seus direitos. Notem bem o que acontece agora. Estes são os direitos 
pelos quais morreu, porque veio para ser parente humano, para morrer em seu lugar e 
assim redimi-lo, mas o ancião estava correto quando disse que era um Leão, porque 
Ele tinha sido um Cordeiro, um Intercessor, o Cordeiro ensanguentado, mas agora 
vem como um Leão. Os dias de intercessão cessaram. “Quem estiver sujo, suje-se 
ainda; quem é justo, seja ainda justificado; e quem é santo, seja santificado ainda”. A 
situação agora terminou. Oh irmão! E então o que? Então o que? E recorde; isto vem 
durante a sétima idade da Igreja quando os mistérios de Deus serão abertos!

LIVRO DOS SELOS
O Primeiro Selo - Pág. 131
Rev. William M. Branham
 131. Y agora Jesus: Seu Nome sobre a Terra foi Jesus o Redentor, porque foi o 
Redentor quando esteve sobre a Terra; mas quando conquistou o inferno e a morte; os 
venceu e subiu, então recebeu um novo Nome. Por essa razão é que gritam e fazem 
tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos Trovões.
 132. Notem no mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta 
igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo! Agora notem: Ninguém entendia esse 
nome, a não ser Ele mesmo.
 E estava vestido de um manto salpicado de sangue: e seu nome é chamado O 
VERBO DE DEUS.
 E os exércitos que estão no céu lhe seguiam em cavalos, vestidos de linho muito 
fino, branco e limpo.
 E de sua boca sai uma espada aguda, para ferir com ela as gentes; e ele as 
regerá com vara de ferro; e ele pisa no lagar do vinho do furor, e da ira do Deus Todo-
poderoso.
 E em sua veste e em sua coxa tem escrito este nome: REI DOS REIS E SENHOR 
DOS SENHORES.  Apocalipse 19:13-16
 133. Ai vem o Messias, ai é onde está…
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