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Escritura base: Deuteronômio 11:26-32

LIVRO DOS SELOS
A Brecha - Pág. 65
Rev. William M. Branham
 48. Agora, algo está perdido e a natureza está gemendo e tentando 
voltar para sua condição original. Você pode imaginar, alguém que 
chegasse a cair em um grande abismo, depois que esforço faria 
para tentar sair de algum jeito desse abismo? Ele não estaria em 
sua condição original, e estaria clamando com todo seu poder, 
e tentando subir as paredes e fazendo todo o barulho possível, e 
estaria gemendo porque deseja regressar à sua condição original. 
Como uma pessoa que se contagiou com uma grave doença e tem 
muita dor. Houve o tempo quando não esteve assim, mas agora está 
gemendo, por quê? Porque sua situação não está bem, há algo que 
anda mal; e está gemendo e tentando chegar outra vez como estava 
quando era são. E quando a natureza e as pessoas, como diz a Bíblia, 
“estão gemendo”, isto mostra que não estão na condição em que 
devem estar; caíram de alguma posição. Agora, não necessitamos 
que alguém nos interprete isso, porque, certamente, sabemos que 
foi da Vida Eterna de onde caíram, e ao caírem, perderam todos 
os direitos da Vida Eterna. Isto aconteceu pela queda de Adão e 
Eva, que da Vida Eterna caíram à morte lá no Jardim do Éden, e 
trouxeram toda a natureza (sobre a qual estavam) também à morte. 
Antes desta queda não tinha morrido nenhuma árvore nem nenhum 
animal. Há uma só coisa que não pode morrer: Deus, porque Ele 
é ETERNO, e a única maneira de nós evitarmos a morte é tendo 
em nós a VIDA ETERNA, e dessa maneira ser filhos e filhas de 
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Deus; mas como disse esta manhã, quando morremos em pecado, 
ali mesmo vendemos nossa primogenitura e cruzamos este abismo. 
Agora estamos fora do alcance de Deus aqui deste lado do abismo.
 49. Agora, quando Adão caiu sob a morte, ele trouxe a morte 
sobre toda a Criação. A ele foi dado livre-arbítrio, igual como a nós, 
para poder escolher. Agora, lá no princípio, com Adão e Eva, estava 
diante deles a Árvore do Bem e do Mal, e essa mesma árvore está 
hoje ante cada um de nós. Deus não está fazendo por Adão e Eva… 
Você diz hoje: “Eles são os culpados”. Não, não é assim. Hoje eles 
não são os culpados; agora a culpa é sua. Já não podemos lançar 
toda a culpa em Adão; você tem que aceitar a culpa pessoalmente, 
porque diante de você está o bem e o mal igual como foi colocado 
diante deles.
 50. Note: Quando somos redimidos já não desejamos nossa 
própria escolha, mas a d’Ele. Adão e Eva desejaram sua própria 
escolha. Eles desejaram conhecer o que era ter sabedoria, então 
fizeram a prova, e o resultado foi a morte.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 171
Liderança
Covina, Calif., 7-12-65 
Rev. William M. Branham
 1537 - “Vocês têm que escolher seu líder. Escolham hoje. Vocês 
escolhem Vida ou morte. Sua escolha determinará seu destino eterno, 
o que escolherem. Recordem, Jesus disse: ‘sigam me’. E vocês são 
convidados esta noite a fazê-lo. E para seguir a Vida Eterna vocês 
têm que vir em Seus termos, isso é correto, a Palavra. Não pelo 
credo, não pela opinião pública, não pelo que alguém mais pensa 
sobre isso, mas pelo que Deus disse sobre isso”.

A LUTA PELA VIDA ETERNA
Dr. William Soto Santiago
Terça-feira, 20 de fevereiro de 1990
Monteria, Córdoba, Colômbia
 Estamos no tempo em que temos uma luta, uma luta pela vida 
eterna.
 “Ao que vencer, eu lhe darei a comer da Árvore da Vida, o qual 



- 3 -

está no meio do Paraíso de Deus”.
 Recorde que todas as bênçãos de Deus são para os vencedores; 
assim que lutando pela vida eterna nós estamos nesta Terra, neste 
tempo final.
 Ele disse:1 “E enviará Seus Anjos com Grande Voz de Trombeta, 
e juntarão todos Seu escolhidos”. O Senhor juntando os escolhidos 
e se realizando uma luta pela vida eterna.
 Ele disse: 2“Eis que, eu ponho diante de vós a vida e a morte, a 
bênção e a maldição; escolhe a vida para que vivas”.
 Quando uma pessoa escolhe a vida, quando uma pessoa escolhe 
as coisas celestiais, tem uma luta; e aí é que a pessoa demonstra que 
realmente escolheu a vida eterna, escolheu as coisas celestiais; e aí 
se cumpre na pessoa: “Se algum quer seguir após mim, tome sua 
cruz e me siga”.3

 Não promete um caminho cheio de rosas, de flores, mas de lutas; 
mas Ele promete ajudar a cada um dos Seus filhos. Ele disse que não 
colocará carga sobre uma pessoa que não possa levar, que não será 
tentado mais do que pode resistir. Portanto, com a ajuda de Deus, 
todos os filhos de Deus obteremos a vitória, como a obtiveram no 
passado outros filhos de Deus.
 Neste tempo final temos a promessa de um enfrentamento dos 
seres humanos diante à vida e à morte: “Eis que eu ponho diante de 
vós a vida e a morte; mas escolhe a vida (para que?) para que vivas”.
 Quando uma pessoa escolhe a vida para viver, a bênção, tem 
que lutar; porque o inimigo não deseja que você viva eternamente; 
porque ele não vai viver eternamente: ele vai ser lançado no lago 
de fogo, porque se rebelou contra Deus e Seu Programa; portanto, 
ele não deseja que outras pessoas recebam a vida eterna, que vivam 
eternamente; ele quer levar com ele todos os seres humanos.
 Mas Deus diz: “Não; escolhe a vida, a bênção, para que vivas 
tu e tua família. Isso está no capítulo 30 de Deuteronômio. Aí você 
pode ver como Deus coloca diante do ser humano a vida e a morte, a 
bênção e a maldição; e depois recomenda: “Escolhe a vida, para que 
vivas, para que possas viver eternamente com Deus”.
 Porque se não escolher a vida, então automaticamente a morte 
1  São Mateus 24:31
2  Deuteronomio 30:19
3  São Mateus 16:24
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alcançará a pessoa, a maldição alcançará a pessoa, e terá que ir para 
o mesmo lugar onde o diabo estará até ser desintegrado totalmente 
em todos os sentidos; e também a pessoa que vá ali, onde ele estará, 
no lago de fogo, também será desintegrada: alma, espírito e corpo, e 
deixará de existir.
 Assim que todos desejamos viver eternamente com Deus; e por 
essa causa escolhemos a vida e lutamos por essa vida eterna.
 Recorde que o povo hebreu para chegar à terra prometida teve 
que lutar, para receber as bênçãos que Deus tinha prometido teve 
que lutar; e toda pessoa, para obter as bençãos que Deus prometeu, 
tem que lutar; porque o diabo não deixará que a pessoa obtenha essa 
vitória, essas bênçãos; ele lutará para que não possa obter. Porque 
ele perdeu todas as bênçãos e privilégios divinos que ele tinha, e 
quer que você e eu percamos também essas bênçãos de Deus, esses 
privilégios de Deus; ele perdeu os que ele tinha e não os pode 
recuperar.
 E recorde que quando a pessoa perde essas bênçãos, depois não 
pode recuperar nem com lágrimas; e isso é o que o inimigo quer que 
aconteça a você, que aconteça o mesmo que lhe aconteceu, porque 
se rebelou contra o Programa de Deus.
 Mas lutaremos e venceremos no Nome do Senhor, porque Ele 
está conosco e nascemos nesta Terra com um propósito divino: com 
o propósito divino de obter a vida eterna. E lutaremos e obteremos a 
vida eterna.
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