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1 Vamos abrir nossas bíblias em João capítulo 8 e versículos 26-29. Muito tenho que 
dizer e julgar de vós, mas Aquele que Me enviou é verdadeiro; e o que Dele tenho ouvido, 
isso falo ao mundo. Mas não entenderam que Ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: 
Quando levantardes o Filho do homem, então conhecereis Quem Eu sou, e que nada faço por 
Mim mesmo; mas falo como Meu Pai Me ensinou. E Aquele que Me enviou está Comigo. O 
Pai não Me tem deixado só, porque Eu faço sempre o que Lhe agrada. 

2 João 8:37-39 Bem sei que sois descendência de Abraão; contudo, procurais matar-
Me, porque a Minha Palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de Meu Pai, e vós 
fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam, e disseram-Lhe: Nosso pai é 
Abraão. Jesus disse-lhes: Se fôsseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. 

3 Bem, o que seria se fôssemos filhos Deus e não fizermos as obras de Deus, nosso 
Pai? Quero dizer, esse argumento de Jesus fala ao longo de todo o quadro ou não? 

4 João 14:12-15 Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em Mim também 
fará as obras que Eu faço, e as fará maiores do que estas, porque Eu vou para Meu Pai. E 
tudo quanto pedirdes em Meu nome Eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se 
pedirdes alguma coisa em Meu nome, Eu o farei. Se Me amais, guardai os Meus 
mandamentos. 

5 João 20:21 Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco; assim como o Pai 
Me enviou, também Eu vos envio a vós. 

6 Agora, estamos todos conscientes da controvérsia a respeito de João 14:12. No 
entanto, não deve haver qualquer controvérsia se todos nós crermos na Palavra de Deus e no 
Seu profeta vindicado. Onde os homens discordam é quando eles não querem dizer tudo o que 
as fitas dizem. 

7 No entanto, nós estaríamos apenas enganando a nós mesmos, se dissermos que cada 
um que afirma crer na Mensagem crê da mesma maneira. Sempre que ocorrem diferenças é 
porque tentamos interpretar a Palavra, quando Deus interpreta a Sua própria Palavra, fazendo-
A suceder. 

8 Os irmãos que acreditam que João 14:12 é apenas para William Branham, não dizem 
tudo o que William Branham diz sobre este assunto, mas sim excluem tudo, menos o seu 
ponto de vista. Eles tomam certas parágrafos e ignoram outros, combatendo parágrafo contra 
parágrafo, porque quando o seu ponto de vista é exclusivo, você deve excluir todos os outros 
pensamentos. Eu não desejo descartar qualquer pensamento sobre o assunto que William 
Branham nos ensinou, e, portanto, recuso-me a jogar esse jogo, porque isso é tudo que é, é um 
jogo de homens. Os batistas, metodistas, pentecostais, todos eles jogam o mesmo jogo só que 
com as Escrituras. 

9 Só o irmão Branham foi vindicado nesta hora, e, portanto, ele disse: “Digam tudo o 
que as fitas dizem e digam apenas o que as fitas dizem”. Este é o caminho que nós temos que 
tomar, e é isso que temos feito com respeito a João 14:12. 
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10 Os fatos são muitos, e como já salientei, não há bíblias, exceto as bíblias inspiradas da 
King James que usam o termo “ Aquele que crê”.1 No entanto, uma verificação de fato irá 
mostrar a você que todas as Bíblias escritas nas línguas do mundo todo usam a frase “todo 
aquele que crê”, porque é isso que os textos originais mostravam com respeito ao que Jesus 
disse. 

11 Se você tem a sua opinião de que a versão King James é o seu absoluto, então você irá 
ignorar sobre o que um profeta vindicado ensina a respeito do assunto, e então você também 
terá excluído todos os crentes no mundo que não usam a Bíblia King James como o seu 
absoluto. Nós mostramos a você 19 idiomas, onde a Bíblia diz “aquele que crê”, e até 8 
traduções para o inglês que dizem a mesma coisa. 

12 Mas, se você tem a sua opinião formada de que você está certo e que todo mundo está 
errado, então eu não posso ajudá-lo. Meu absoluto é a Palavra de Deus como explicado por 
um profeta vindicado. Ninguém mais tem o direito de controlar o seu pensamento. Você 
responde somente a Deus, e não a grupos de homens com uma mentalidade antiquada. 

13 Tornar João 14:12 exclusivo somente a William Branham contraria o próprio William 
Branham. A declaração que Jesus fez em João 14:12 (usando a versão Standard do 
inglês) “Em verdade, em verdade vos digo: quem crê em Mim fará também as obras que Eu 
faço e outras maiores fará, porque Eu vou para junto do Pai”. 

14 Também o apóstolo Paulo disse em Efésios 2:10 (Versão Standard) Pois somos feitura 
Dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que 
andássemos nelas. E a palavra “ obras” que Paulo falou é traduzido da mesma palavra grega 
“ergon”,  como a que Jesus usou, e, portanto, não podemos dizer que Paulo está falando de 
algo diferente do que Jesus estava falando. “Obras” são “obras”. 

15 Vemos também Paulo mencionar o motivo para estas “ obras” em 2 Coríntios 5:14-15 
“Porque o amor de Cristo nos constrange, porque concluímos o seguinte: que um só morreu 
por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam 
mais para si mesmos, mas para Aquele que por eles morreu e ressuscitou”. E o motivo para 
as nossas obras é mais importante do que a coisa real que nós fazemos de qualquer maneira. 

16 William Branham, o profeta de Deus, no entanto, citou este versículo das 
Escrituras 263 vezes, sem usar a palavra “ obras”, mas a palavra “ coisas”, tornando-se tão 
genérico que não se pode atribuir uma determinada obra ou coisa a que Jesus estava dizendo. 

17 Do seu sermão A Tua Palavra Senhor (07/12/1954) § 95 o irmão Branham disse: 
Agora, vamos orar novamente. Agora, Pai celestial, eu disse a essas pessoas que o Senhor 
tem ressuscitado dos mortos, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que o Teu 
poder é o mesmo. As mesmas coisas que Tu fizestes quando esteve aqui em carne, Tu 
prometeu fazê-las através da nossa carne, pois Tu disseste: “As coisas que Eu faço vós 
também as fareis”. E vemos que o ministério que Tu tinhas, não é de um grande fanfarrão 
que sai por aí e que diz ser um curador. Mas Tu andaste diante do Pai, e Tu fizeste 
exatamente como Ele Lhe disse para fazer. 

18 Fé (29/12/1957) § 32 Agora, Pai, está escrito na Palavra, pela boca de nosso bendito 
Senhor e Salvador, Teu Filho, que foi dito desta forma: “As coisas que Eu faço, vós também 
as fareis. Aquele que crê em Mim fará as obras que Eu faço. Um pouco, e o mundo não Me 
verá mais; mas vós Me vereis, pois estarei convosco, e em vós, até o fim dos séculos”. Tu 
fizeste uma promessa de que os filhos de Adão incrédulos nunca mais seriam capazes de Te 

                                                 
1 No texto em inglês da King James está escrito “He that believeth”, onde “He”  significa “ele”. A polêmica da 
má tradução para o inglês dessa passagem é de que alguns estão alegando que esse “ele” seria uma pessoa 
específica que cumpriria toda essa Escritura, e alguns alegam ser somente William Branham e ninguém mais, e o 
ir. Brian Kocourek contesta com veemência esse tipo de interpretação – N.T. 
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ver depois que Tu saíste da terra, mas que o crente iria vê-Lo no poder e em demonstração 
em cada geração. Nós cremos nisso, Senhor. 

19 Então veja, a promessa era para todas as gerações, e não somente para esta. E nós 
temos visto homens de todas as gerações se apresentarem com as obras de Cristo, para que a 
Sua Palavra seja cumprida para e através de cada geração de crentes. 

20 Então eu quero que você perceba que, depois de Sua ressurreição, vemos Jesus 
comissionando os Seus discípulos com estas palavras em João 20:21 “ ...Assim como o Pai 
Me enviou, assim também Eu vos envio a vós”. 

21 E ouvimos William Branham, o profeta vindicado, unir João 14:12 com João 
20:21 numa base normal. 

22 Do seu sermão Por Que Tiveram Que Ser Pastores? (21/12/1964) § 67, ouvimos 
William Branham, o profeta de Deus dizer: Ele disse: “Como o Pai Me enviou, assim envio a 
vós”. O Pai que lhe enviou entrou Nele para confirmar a Palavra. E o mesmo Jesus que envia 
a Seu povo, vai no povo que Ele envia; dizendo assim: “As obras que Eu faço vós também as 
fareis”. Certamente, Ele orou para que pudéssemos ser um: um com Ele, não um com uma 
organização, não um com um sistema, mas um com Deus. Porque Deus e Sua Palavra são 
um, e Jesus e Deus eram Um, e você e eu e a Palavra temos que ser um. Isso mesmo. Nós 
devemos ser um de acordo com a Palavra. Não o que alguém mais diga, pois isto não é de 
particular interpretação. Aceite Isso, o que Isto diz, e creia Nisso; e Deus vindicará Isso, e 
provará que está correto. Você que pensa que isso é só para os discípulos, tome Sua Palavra 
para isso, vá e tente uma vez e veja. Você descobrirá que isso funcionará para você também 
tal como Ele o prometeu. Sim, senhor. Eles não comerão de lixo, eles têm que ter uma dieta 
de ovelhas. São João 10, declara que “Minhas ovelhas conhecem Minha voz”. E se Ele é a 
Palavra, então, que classe de voz Ele tem? “Minhas ovelhas conhecem Minha voz, ao 
estranho não seguirão”. Assim, Suas ovelhas não seguem à voz de um estranho. Elas não lhes 
seguirão. Profetas, pastores e ovelhas, todos testificam da Vinda. 

23 Observe como o irmão Branham cita João 20:21 juntamente com João 14:12, dizendo 
que quando lemos João 20:21 está na verdade dizendo João 14:12. Essas são as suas próprias 
palavras, não as minhas. Portanto, ele une esses dois versículos muito importantes da 
Escritura para nos dar a compreensão de como João 14:12 vai operar na vida de cada crente, 
porque o mesmo Jesus que nos envia vai em nós para o querer e o realizar, exatamente como 
Paulo disse:  “ É Deus que opera em nós o querer e o realizar”. 

24 Nesta próxima citação de seu sermão Para Que Foi Dado o Espírito Santo? 
(17/12/1959) § 42, observe que o título é “Para Que Foi Dado o Espírito Santo?”, de modo 
que é o que ele está falando neste sermão. E aqui ele diz: Agora observe. Aqui está outra 
coisa que eu gostaria de dizer bem aqui. “Como” Jesus disse, “como o Pai Me enviou... 
Como (agora observe) – como o Pai Me enviou, então Eu vos envio”. Como o Pai... Como o 
Pai O enviou? O Pai que O enviou desceu do Céu e habitou Nele. Ele seguiu; Ele disse: 
“Sempre faço o que agrada o Meu Pai”. Vê? Ele foi fazer as coisas que o Pai Lhe estava 
mostrando para fazer. “Nada faço a não ser que o Pai Me mostre primeiro”. O Deus que O 
enviou, estava dentro Dele. “E como o Pai Me enviou (do mesmo modo que o Pai Me 
enviou), então Eu vos envio”. O que era isto? Deus em você. Continuando o que? As mesmas 
obras. O mesmo... Jesus disse: “Aquele que crê (Aquele que Me tem dentro de si, o Espírito 
Santo) – aquele que crê (que já testemunhou a Minha ressurreição), e sabe que estou nele... 
Aquele que está em Mim; se permanecerdes em Mim, e as Minhas obras permanecerem em 
vós...” então peça o que quiseres. 

25 Mas há um equilíbrio para entender isso. Se você não está vivendo uma vida 
santificada você não fará as obras de Cristo, porque você não permanece Nele, e a Bíblia diz: 
“ Aquele que sabe fazer o certo e não o faz, para ele é iniqüidade”, e Deus não ouve a oração 
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de quem considera a iniquidade em seu coração. Portanto, para este versículo funcionar, você 
deve ter a vida de Cristo vivendo em você para fazer as obras de Cristo, e Deus não vai viver 
em um vaso não-santificado. E não importa o quão bem você possa pregar, o que importa é 
que a sua vida seja digna do Evangelho. 

26 A Estatura de Um Varão Perfeito (14/10/1962) § 60 E agora devemos fazer Sua 
obra. Ele disse: “Aquele que crer em Mim... (São João 14:7) “Aquele que crer em Mim 
também fará as obras que Eu faço; e maiores que estas fará, porque Eu vou para o Pai”. 
Você está começando a refletir as obras de Cristo. Mas são tantos de nós que tentam fazer as 
obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo esteja em nós. Agora, aí está o problema. 
Verificamos essas coisas sucedendo. Você sabe. Eu sei. Vemos aqueles que tropeçam pelo 
caminho. Descobrimos o resto dos pregadores, dos cristãos ao lado do caminho. É porque 
eles não entraram corretamente. E é por isso que eu estou aqui esta manhã, para tentar 
ensinar a esta pequena igreja e a mim mesmo, de como podemos chegar a ser o lugar da 
morada do Deus vivo. Quantos gostariam de sê-lo?  

27 O lugar de morada do Deus vivo... Portanto, primeiro de tudo, para qualquer um 
entender João 14:12 essa pessoa deve primeiro entender quem é este “ crente” de que Jesus 
está falando. Não é exclusivo a uma pessoa, mas é “ qualquer pessoa” que seja preenchido 
com o mesmo Espírito de Deus que habitou em Jesus Cristo e que O ressuscitou dentre os 
mortos. 

28 O apóstolo Paulo disse em Romanos 8:11 “Mas, se o Espírito Daquele que ressuscitou 
Jesus dentre os mortos habita em vós, Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos 
vivificará também os vossos corpos mortais, pelo Seu Espírito que em vós habita”. E nunca se 
esqueça que um corpo mortal é aquele que pode morrer, não aquele que já morreu. Então ele 
está falando sobre o corpo em que vivemos agora. Vivificando-o para as coisas de Deus. 

29 Do seu sermão Jesus Cristo é o Mesmo (12/03/1958) o irmão Branham disse: Se uma 
igreja cristã é o ramo que está em Cristo, eles farão as obras de Cristo e terão a vida de 
Cristo. “Pelos seus frutos os conhecereis”. Agora, então da maneira que Ele é hoje, Ele está 
aqui na forma do Espírito Santo, operando por meio de Sua Igreja, fazendo as mesmas coisas 
que Ele fez lá atrás. Isso faz Dele o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sua Vida, a Vida que 
estava em Cristo, que era Deus, produziu o tipo de vida que Ele viveu então, essa mesma 
Vida entra em Suas igrejas, Seus membros da igreja, uma vez que foram purgados pelo Seu 
Sangue e dado ao Espírito Santo acesso para operar por meio deles, produzir o mesmo fruto 
que Ele produziu. Assim, portanto, o mundo pode ver, então, que Cristo é o mesmo ontem, 
hoje e eternamente. 

30 Em segundo lugar, a fim de entender como que João 14:12 é para todos os crentes 
verdadeiramente nascidos de novo que são habitados pelo Espírito de Deus, é necessário 
entender a Lei da Vida, na qual “ cada semente deve produzir segundo a sua espécie”. Até 
que você possa ver isso, você nunca entenderá como que somente aqueles que têm o Espírito 
de Deus podem entender as coisas de Deus. 

31 Na verdade o apóstolo Paulo é muito claro nisto, como vemos em 1 Coríntios 2:9-11 
Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao 
coração do homem, são as que Deus preparou para os que O amam. (Assim, vemos aqui que 
há certas coisas que são preparadas para os corações apenas daqueles que são capazes de amar 
a Deus.) Mas Deus no-las revelou pelo Seu Espírito... (Observe que Paulo diz que se trata de 
revelação. Deus Se revela a nós pelo Seu Espírito ao fazer a revelação. Depois ele diz:) 
porque o Espírito (que é o Espírito de Deus) penetra todas as coisas, ainda as profundezas de 
Deus. Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que 
nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. (Então 
Paulo deixa muito claro aqui que ninguém entende as coisas de Deus. E só o Espírito de Deus 
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pode entender as coisas de Deus. Depois ele diz:) ...Agora nós não temos recebido o espírito 
do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, (a fim) para que possamos conhecer as coisas 
que nos foi dado gratuitamente de Deus (Então ele nos diz que o propósito de nosso 
recebimento do Espírito Santo é de saber o que Deus sabe.) 

32 João ensinou a mesma coisa em 1 João 2:20 E vós tendes a unção da parte do Santo, 
e sabeis todas as coisas. 

33 Assim, vemos que a unção é para nos ajudar a saber. Tomei sermões completos sobre 
isso no passado, por isso não vou entrar em detalhes aqui, mas assim você pode chegar até 
onde eu estou conduzindo. A menos que você tenha nascido de novo você simplesmente não 
consegue entender esta Mensagem. 

34 E Paulo continua a dizer em 1 Coríntios 2:13-14 As quais também falamos, não com 
palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as 
coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural (que é o homem não regenerado, 
o homem que não nasceu de novo, o homem que não tem o Espírito de Deus vivendo nele, 
Paulo diz) não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e não 
pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 

35 Portanto, se é preciso que o Espírito Santo viva no indivíduo a fim de que ele seja 
capaz de compreender as coisas de Deus, então como você pode esperar que alguém que não 
tenha nenhum indício ou que ele sequer tenha recebido o Espírito Santo, possa entender 
qualquer coisa sobre as obras de Cristo? 

36 Do seu sermão Abandonando Tudo (23/01/1962) § 62 o irmão Branham disse: “Ide 
por todo o mundo, a toda criatura. Estes sinais seguirão aos que crerem: em Meu nome, 
expulsarão demônios; falarão novas línguas; pegarão em serpentes; e, se beberem alguma 
coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e imporão as mãos sobre os enfermos e os 
curarão”. Isto é o que Ele disse. “Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós”. 
O Pai que enviou o Filho foi com o Filho e estava no Filho. O Jesus que envia um homem, vai 
com ele, e está nele para realizar e fazer as mesmas obras. “Eis que Eu estou convosco todos 
os dias, até a consumação dos séculos. E as obras que Eu faço, também as fareis”. 

37 Portanto, esta noite eu vou explicar mais uma vez sobre as obras de João 14:12 porque 
ainda temos alguns nesta Mensagem que não entendem, mesmo que eles afirmem ter o 
Espírito Santo, mas eles também não têm uma resposta definitiva quanto a quando eles O 
receberam. Eles apenas creem que têm porque eles afirmam crer, porque eles afirmam que 
eles receberam o Espírito Santo quando creram. Sua evidência é a sua experiência, ou o que 
dizem. Mas “experiência” e “provas” são duas palavras diferentes, significam duas coisas 
diferentes. Mas William Branham ensinou sobre a experiência e que as evidências de uma 
experiência é uma parte essencial de todo novo nascimento. 

38 De Perguntas e Respostas COD (30/08/1964) § 120 354. Será que seus filhos 
precisam ter uma experiência para ter o Espírito Santo? Se eles veem a Mensagem do tempo 
do fim eles têm o Espírito Santo? 

39 Agora, essa é uma pergunta muito boa, e ouça a sua resposta: “ Cada um deve ter uma 
experiência. Seus filhos não podem entrar de nenhuma outra maneira a não ser da mesma 
maneira que você entra. Vê? Eles têm que nascer de novo. Não há nenhum neto no Reino de 
Deus; todos eles são filhos. Eles devem ter isto, devem ter uma experiência com Deus para 
entrarem, exatamente como você. Agora, espero que eu possa pegar isto”.  

40 Em Perguntas e Respostas 1 COD (23/08/1964) §121 257 o irmão Branham lê uma 
outra pergunta e responde isso mais adiante. “ Querido irmão Branham: crê você que os sinais 
deveriam seguir a todos os que tem o Espírito Santo? (Jesus assim o disse, Marcos 16.) Se 
assim é, o que dizer das pessoas que creem na Mensagem com tudo o que há nelas, e mesmo 
assim não tem estes sinais? São eles incrédulos ou necessitam do Espírito Santo? Se assim é, 
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por favor instrua-nos hoje, como receber o Espírito Santo. Cremos que você é a boca de Deus 
para o nosso dia. Teu irmão”. Obrigado meu irmão, por me considerar como teu irmão, e eu 
penso que essa é uma pergunta muito boa. Amigos, sim; isso está um pouco frouxo. Se puder, 
gostaria de tratar um pouco mais sobre isso, se eu pudesse. Vê? Está frouxo. Veja. Alguns de 
vocês... Vê? Quando... Você não pode receber o batismo do Espírito Santo sem ter uma 
experiência quando isso acontece... Agora, se você crê “em cada partícula da Palavra”, você 
diz que você crê em cada partícula Dela, então a Palavra está aí esperando pelo Espírito 
Santo para Ela operar; é necessário a luz da candeia. Aqui está a vela com a mecha nela e 
com toda a... a cera e tudo que tem que ter nessa vela, porém enquanto não vier fogo sobre 
ela, não resplandecerá nenhuma luz. Não importa quão perfeita seja a vela e quão perfeito 
arderá e tudo, tem que ser acesa e então arder. E quando você crê e estão cumpridas as 
instruções do que é o Espírito Santo: amor, gozo, longanimidade, bondade... os frutos que Ele 
produz, até que o Espírito Santo venha com uma experiência ardente e acenda essa vela, 
então você não tem recebido o Espírito Santo. Vê? Você tem que ter a experiência de ter o 
Espírito Santo. 

41 Observe que o irmão Branham ensinou muito consistentemente ao longo de todo o seu 
ministério ao citar Paulo dizendo: “ você recebeu o Espírito Santo desde que você creu?”, e 
ele sempre enfatizou que Paulo não disse: “quando você crê”, mas, “desde” não “quando”, 
mas “ desde que você creu”. 

42 Agora, a palavra “ desde” significa simplesmente “depois” . Mas uma definição mais 
ampla de acordo com o Novo Dicionário Webster, segunda edição, diz: “Durante o período 
entre, ou em algum ou em qualquer ponto no tempo entre aquela época e agora”. Assim, 
Paulo está dizendo, em essência, “em que ponto de sua vida desde que creram vocês 
receberam o Espírito Santo?”. 

43 Portanto, o que Paulo está lhes dizendo é que você deveria saber se você recebeu após 
ter crido. Algo deve ter acontecido em sua vida, onde você pode definitivamente dizer: “Sim, 
eu sei exatamente quando eu recebi o Espírito Santo”. E foi essa pergunta que foi feita a eles: 
“Em que ocasião depois que vocês começaram a crer até agora, que vocês receberam?”. 

44 E o irmão Branham foi muito enfático ao dizer que você não pode ter um nascimento 
sem saber que você teve um nascimento. 

45 Portanto, agora que nós estabelecemos que somente aqueles que têm o Espírito Santo 
também fará as obras de Cristo, de acordo com João 20:21 e João 14:12, então o próximo 
passo lógico seria perguntar: quais são as obras de Cristo? E uma vez que alguns parecem 
pensar que somente William Branham foi ordenado a fazer as obras de Cristo, devemos 
mostrar-lhe onde o próprio William Branham refuta essa falsa noção. 

46 E já que estamos tomando nossa série em seu sermão “Cristo é o Mistério de Deus 
Revelado”, eu gostaria de acrescentar a fim de registro, que você precisa ir mais longe do que 
este sermão para descobrir quem tem o direito de fazer as obras de Cristo como mencionado 
em João 14:12, porque William Branham identifica quem é esse “ ele” em João 14:12, e 
quem é este “ aquele que crê”. No parágrafo 136, o irmão Branham responde a duas 
perguntas: 1) você recebe o Espírito Santo desde que você crê, não quando você crê, e; 2) a 
promessa de João 14:12, as obras de Cristo, ele diz que é para todos. 

47 Eis o que ele mesmo diz no parágrafo 136: Eles disseram: “Nós recebemos o Espírito 
Santo quando cremos”. A Bíblia diz: “Recebestes o Espírito Santo desde que creram?”. Há 
uma diferença, veja. Isso mesmo. Veja. E eles dizem: “Nós somos a igreja 
católica. Começamos cedo... Fizemos isso”. A metodista diz: “Estamos baseados na Bíblia. 
Jesus disse: ‘Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem’.” Agora, onde está isso? 
Uh-huh, veja, certo. “As obras que Eu faço vós também as fareis”, cada criatura, cada 
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pessoa que crê Nele. Agora, onde está isso? Essas são as Suas Palavras. “Os céus e a terra 
passarão, mas a Minha Palavra nunca falhará”. Agora, onde está isso? Vê? 

48 E eu estive fazendo esta mesma pergunta nestes últimos anos. “Onde isso 
está?”. Então você percebe que ele identifica essa doutrina que diz que você recebe o Espírito 
Santo quando você crê como sendo a doutrina católica, assim como a doutrina que diz que 
você deve abster-se de carne, que é uma doutrina católica. Isso deveria lhe dizer de onde vem 
o espírito de quando eles sustentam as mesmas duas doutrinas, e de alguns deles uma terceira, 
porque eles ensinam de seus púlpitos que está tudo bem batizar nos títulos de Pai, Filho e 
Espírito Santo. É tudo catolicismo, e isso está bem aqui na Mensagem. 

49 Na próxima citação deste mesmo sermão “Cristo é o Mistério de Deus Revelado”, o 
irmão Branham fica até mesmo mais definitivo sobre quem esse “ ele” é, que é falado por 
Jesus em João 14:12. 

50 Observe, William Branham diz no parágrafo 68: São João 14:12, Ele disse: “Ele 
(ele,2 qualquer um) – aquele que crê em Mim, as obras que Eu faço ele também as fará”. 

51 Observe que depois que William Branham define o “ ele” em João 14:12 como sendo 
“ qualquer um” que crê em Jesus Cristo, então ele continua a dizer que a única maneira de 
você poder ver isso é quando você é capaz de ver a Jesus Cristo. E é necessário de revelação 
para vê-Lo. 

52 “Bem, isso foi para uma outra era”. Aí você tem o seu quadro errado de novo. Você 
tem um homem pescando no deserto, um peixe num monte de areia quente onde não há peixe. 
Está vendo? Veja, você tem que trazê-lo de volta aonde ele pesque, na Galiléia, onde há 
muito peixe, veja. Está vendo? Você tem que fazer o quadro parecer correto. É o grande 
quadro de Deus, e há somente uma maneira que você o verá, que é quando você vê a Jesus 
Cristo. Aí está a Bíblia inteira. Ele é o tema principal da Bíblia. 

53 Agora, há nove citações sobre João 14:12 que William Branham faz neste sermão 
“Cristo é o Mistério de Deus Revelado”, mas para economizar tempo, vamos apenas ler um 
pouco mais. Deixe-me apenas passar por alguns aqui. 

54 Agora Cristo... “As obras que Eu faço vós também as fareis”. Veja, veja, o mesmo 
Deus (...) Assim como Deus cumpriu Suas promessas no corpo de Cristo, também está Cristo 
fazendo Suas mesmas obras no Corpo de Cristo, a Igreja. (Então, observe que o irmão 
Branham coloca isso como a Igreja, os crentes em Sua Igreja). 

55 No parágrafo 208 ele diz: Nós não estamos supostos a fazer convertidos ao 
cristianismo por um governo, mas pela revelação de Cristo em você, como Deus estava em 
Cristo. Como Deus estava em Cristo, Cristo em você. O que Deus fez em Cristo, Cristo faz em 
você. Aqueles sinais que Deus fez em Cristo, Cristo faz em você. Oh, isso não é lindo? Oh, 
que coisa. Eu gosto disso. Jesus disse: “Naquele dia”, (esse é este dia), “naquele dia”, 
(quando esta revelação for declarada), “vós sabereis que Eu estou no Pai, e o Pai em Mim; 
Eu em vós, e vós em Mim”. (Quando a revelação for declarada) “Naquele dia vós sabereis 
que Eu e o Pai somos Um; Eu estou no Pai, e o Pai em Mim”. Então quando a revelação 
surge, então é: “Eu em vós, e vós em Mim”. Aí está. Veja a múltipla, a tríplice... 

56 E novamente no parágrafo 212, observe: E o “Pai que Me enviou” foi com Ele. O 
Jesus que nos envia vai... “Um pouco mais e o mundo não Me verá mais, mas vós Me vereis, 
porque Eu (pronome pessoal “eu” a Pessoa, Jesus) estarei convosco, mesmo em vós até o fim 
do mundo”. “As obras que Eu faço vós também as fareis”. Agora, volte e veja o que Ele fez, e 
depois veja o que você faz, e então compare a si mesmo. 

                                                 
2 Tradução literal de “he”  como consta na bíblia da King James – N.T. 
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57 Agora ouça, ele não está falando de si mesmo aqui, ele está falando de você. Ele diz: 
“Veja o que Ele fez, e depois compare isso com você mesmo para ver o que você tem feito”. 

58 E no parágrafo 273 ele diz: Agora nós vemos a promessa sendo cumprida. Cristo, a 
verdadeira Liderança entrando em Sua Noiva, fazendo as mesmas obras que Ele fez no 
princípio, e Se preparando e cumprindo Sua Palavra assim como Ele fez, a princípio, em 
João 14:12: “Aquele que crê em Mim também fará as obras que Eu faço”. Então, a Cabeça e 
o Corpo estão se tornando Um, em obras e em sinais e em Vida, vindicado pelo próprio Deus 
através de Sua Palavra prometida para os últimos dias. Ele prometeu isto nos últimos dias. 
Agora, se você é espiritual, você irá captar isto. 

59 Observe que a Cabeça e o Corpo estão se tornando um nas obras, nos sinais, e na 
mesma vida. Ele está falando sobre a Noiva de Cristo, não de um homem só aqui. Agora, 
deixe-me ler mais duas citações onde o irmão Branham diz especificamente que as obras de 
João 14:12, não são apenas uma só pessoa. 

60 Em sua mensagem Perguntas e Respostas COD (30/08/1964) § 167 373, William 
Branham lê uma pergunta e ele responde muito, muito claramente. E fará, cada crente 
verdadeiro, as obras que Jesus disse, como está afirmado em São João 14:12 (Não 
exatamente. Não.): curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos (Eu não 
acho que isto seja em São João 14, mas está tudo bem. É em Marcos 16.), ou é isto somente 
para Elias? Deve o crente fazer tudo isto, isso realmente – que realmente crê? E se ele é 
realmente um verdadeiro crente, ressuscitará, ele, os mortos e fará grandes milagres?”. 
Agora, isto é no meio dos crentes. Vê? Nem todos os homens têm estes dons, e isso não quer 
dizer que somente uma pessoa fará isto; haverá grupos de pessoas. Como por exemplo, o que 
aconteceria se tivéssemos uma mocinha aqui na igreja, ou um rapazinho, ou alguém que 
realmente amamos, e se a vida saísse deles? Toda a igreja se uniria e oraria e jejuaria: 
“Senhor, tenha misericórdia daquela criança”. Vê? Deus poderia ressuscitá-la. Quantos já 
leram os Pais Niceianos e outros? Sabe, foi desta maneira que eles fizeram na igreja 
primitiva. Eles se reuniam, todos, sabe, e até mesmo ressuscitavam o pastor, às vezes, e 
outros assim, se Deus achasse por bem fazê-lo; mas eles o fizeram. 

61 Agora, observe que ele diz enfaticamente: “só porque nem todo crente fará todas estas 
obras, não significa que apenas uma pessoa irá fazê-lo também, mas isso será dentro do grupo 
de crentes”. 

62 Você não pode ficar mais claro do que isso. Não uma pessoa, e nem toda pessoa fará 
todas essas coisas. Mas todas essas coisas serão feitas dentro do grupo de crentes, exatamente 
como Paulo disse, que nem todas as pessoas têm a mesma medida de fé, mas cada um tem 
uma medida de fé. Assim também as obras de Cristo serão feitas pelos crentes, mas nem todo 
crente irá fazer tudo. E observe também que o irmão Branham chama as obras de Cristo de 
“dons”. E nós sabemos que de acordo com 1 Coríntios 12 nem todo mundo tem todos os dons 
do Espírito, mas só porque nem todas as pessoas tem todos os dons não significa que os dons 
do Espírito são apenas para uma só pessoa. 

63 Deixe-me dar-lhe mais um parágrafo para fixar este ponto para que possamos entrar no 
próximo ponto. Do sermão do irmão Branham O Fiel Abraão (15/04/1959) § 69 ele diz: Não 
apenas para os apóstolos, mas para o fim do mundo. “As obras que Eu faço vós também as 
fareis. Mais do que isso vós fareis porque Eu vou para o Meu Pai”. E então o Espírito Santo 
não estava apenas em uma pessoa; está em toda a igreja universal fazendo as mesmas obras 
que Jesus fez. Aleluia. Eu desafio o mundo a crer nisso. E você verá um reavivamento romper 
através deste país. Você verá a cura divina e o poder do Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui 
agora. 
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64 Agora, novamente, como pode alguém ensinar que as obras de Cristo são 
supostamente só para uma pessoa depois de ler essa declaração? Continuar a crer nisso 
significa que você tem que primeiro desprezar o que um profeta vindicado ensinou. 

65 Agora, o ponto número três: o que são então as obras de Cristo? E só porque William 
Branham tinha todos os nove dons do Espírito não significa que ninguém mais tinha qualquer 
dom do Espírito. E só porque ele fez as obras de Cristo não significa que nenhuma outra 
pessoa irá fazê-las. O que isto significa é que se você é um crente, se você está cheio do 
Espírito de Deus, da Vida de Deus, então você fará as obras de Cristo. Você fará o que Ele 
fez. Você viverá como Ele viveu. Você irá falar sobre o que Ele falou, e você irá agir como 
Ele agiu. Mas isso não significa que você fará tudo o que Ele fez, nem significa que você terá 
toda a Sua plenitude refletindo em você. Porque cada crente tem uma medida de fé. Assim, de 
acordo com a sua medida é que você irá fazer e agir, e falar, e sujeitar. 

66 Assim, pois, quais são as obras de Cristo que o irmão Branham está falando e como 
elas se comparam com o que Jesus disse em João 14:12? 

67 Deixe-me listar primeiro para você as obras de Cristo, que eu juntei a partir de um 
estudo rápido das Escrituras. Esta lista não é uma lista em profundidade, mas uma lista rápida 
para que possamos concluir este sermão desta noite, ao invés de levar algumas semanas para 
fazer. 

68 Porque queremos saber quais são as obras de Cristo que os crentes estarão fazendo. E 
uma vez que alguns de nós gostaríamos de saber o que é que nós faremos, enquanto que 
outros acreditam que as obras mencionadas em João 14:12 serão feitas por apenas um só 
homem, ao saber quais são as obras de Cristo, isso irá nos ajudar a saber quem fará o 
que. Porque depois de tudo Deus interpreta Sua própria Palavra, fazendo-A suceder. Então, 
quais são as obras de Cristo? 

69 Bem, em primeiro lugar, quando usamos as palavras “as obras que Eu faço”, devemos 
entender quem estava falando aqui. Foi o próprio Deus ou o Filho de Deus que estava 
falando? Nós temos a nossa resposta em João 5:19 e João 5:30: O Filho por Si mesmo nada 
pode fazer, mas o que Ele vê o Pai fazer isso o Filho o faz igualmente. 

70 Também descobrimos que João 14:12 não está completo em si mesmo, sem o 
versículo 13. O versículo 12 é a promessa e o versículo 13 é como a promessa será 
cumprida. O versículo 12 diz: “As obras que Eu faço vós também as fareis”, e o versículo 
13 diz: “ Portanto, se pedires ao Pai alguma coisa em Meu nome Eu o farei”. 

71 Agora, isso nos leva de volta para a forma como o irmão Branham uniu João 20:21 
com João 14:12 juntos. Porque ele diz em João 20:21 “Como o Pai Me enviou, também Eu 
vos envio”. E o irmão Branham faz a pergunta: “Como o Pai O envia?”. Então ele responde: 
“O mesmo Pai que O enviou estava Nele, e o mesmo Jesus que nos envia vai conosco e em 
nós para fazer as obras”. Agora, para começar, vamos olhar para a primeira obra do Espírito 
Santo na vida dos crentes. 

72 João 6:28-29 Disseram-Lhe: Que faremos, para que possamos realizar as obras de 
Deus? Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus é que creiais Naquele que Ele 
enviou. (Observe que eles perguntaram a Jesus a queima-roupa) “ quais são as obras de 
Deus”, (e Jesus disse que a primeira coisa a fim de ser capaz de fazer as obras de Deus, é 
que você deve antes de tudo crer Naquele que Deus envia. Esse é o número um). 

73 E, claro, isso se alinha com a definição que o irmão Branham nos deu de que João 
20:21 é João 14:12, porque a menos que você creia Naquele que envia você não é um 
crente. Então como você pode fazer as obras se Ele está tratando apenas com o crente? 

74 Observe que o próprio Jesus disse: “ Eu vim para fazer as obras de Meu Pai, e fazer a 
Sua vontade” . E Ele disse: “Eu estou aqui para Me certificar de que Eu não perca nenhum 



Cristo é o Mistério de Deus Revelado – Brian Kocourek 
 

11 
 

daqueles que Deus Me deu”. Esse é um sinal de um Bom Pastor. Certificar-se daqueles que 
Deus Lhe deu para conduzir e guiar todos a fazerem isso. Essa deveria ser a coisa mais 
importante para fazermos, que é olhar para o outro para se certificar de que nós não perdemos 
nenhum dos que Deus nos deu. 

75 Amanhã de manhã nós vamos dar uma olhada talvez em mais um par de obras de 
Cristo ou como disse o irmão Branham, as coisas que Ele fez e que nós faremos também. 

Oremos...  

 
Nota: A numeração dos parágrafos dos sermões aqui citados foi conservada de acordo com o texto 
original em inglês. 
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