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1 Para recapitular a noite passada, nós lemos onde irmão Branham citou João 14:12 263 
vezes e não como as obras que eu faço, mas as coisas que eu faço vós, não ele, mas vós fareis 
também. 

2 Lemos também várias citações maravilhosas onde ele definiu que o “ele” está em João 
14:12 quando disse no parágrafo 68 de “Cristo é o Mistério de Deus Revelado”:“São João 
14:12, Ele disse: ‘Ele ( ele, qualquer um) – aquele que crê em Mim, as obras que Eu faço ele 
também as fará”. Observe que estas palavras não são minhas, mas foi o irmão Branham que 
disse que o “ele” significa qualquer pessoa. Então, se eles querem argumentar contra um 
profeta vindicado deixe-os. Você não pode mudar quem não deseja ser mudado de qualquer 
maneira. 

3 E depois 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 esta isso? Uh-huh, veja, certo. “As obras 
que Eu faço vós também as fareis”, cada criatura, cada 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? 

4 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. 

5 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. 

6 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 
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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. 

7 Nós também mostramos ontem à noite como o irmão Branham uniu João 
14:12 com João 20:21 mostrando que a razão pela qual o crente seria capaz de fazer as obras 
que Jesus fez é porque Ele prometeu não enviar apenas nós, mas ir conosco e estar em nós, 
assim como Deus O enviou e entrou Nele. Pois, afinal, como Nicodemos disse a Jesus: 
“ninguém pode fazer as coisas que Tu fazes a menos que Deus esteja com Ele”. 

8 Depois, pouco antes de encerrarmos ontem à noite, começamos a abordar a questão: “o 
que são as obras de Cristo?”. O que os crentes deveriam fazer de acordo com a promessa de 
Jesus em João 14:12? Começamos por olhar para a primeira obra do Espírito Santo na vida 
dos crentes. 

9 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. 

10 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. 

11 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 Ele envia você não é um 
crente. Então como você pode fazer as obras se Ele está tratando apenas com o crente? 

12 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 
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. 

13 Deus em Sua Palavra (23/03/1957) E como o Pai O enviou e foi com Ele, Ele está 
nos enviando, e indo conosco, e realizando as obras de Cristo, como Cristo realizou a obra 
de Deus, indo conosco pela morte, e nos ressuscitará no último dia. Deus está em Seu povo. 

14 A Ele Ouvi (12/07/1960) É dessa maneira que Cristo está fazendo à Sua Igreja. Ele 
está batendo nisso e virando isso e batendo nisso e virando isso e batendo nisso. Como se 
atreve um pregador ser mariquinhas o suficiente para não dizer a Palavra de Deus e dizer 
aos homens e mulheres quando eles estão vivendo errado? Diga-lhes que é errado usar essas 
roupas imorais. Que é errado fumar cigarros. Que é errado ficar em casa em vez de ir na 
igreja. Que é errado ir ao jogo, e corridas, e continuando da maneira que a igreja está 
fazendo hoje, e jogar em loterias e outras coisas. Que Deus não permita que eu tenha que 
fazer isso. Não, senhor. Bater até que a coisa... Jesus bate com o Espírito Santo até que Ele 
vê o Seu próprio reflexo nele. Então você pode ver as obras de Cristo sendo realizadas na 
Igreja, então Ela está pronta para o Arrebatamento. 

15 Agora ouça, em um destes dias estas coisas que eu tenho martelado começarão a serem 
vistas em uma medida maior aqui nesta pequena reunião. Já temos vimos mais de Deus 
fazendo coisas sobrenaturais entre nós nesta pequena igreja do que em qualquer outra igreja 
que eu conheço nesta Mensagem, mas espere até que esta revelação penetre e o que você já 
viu em potencial antes você verá em uma medida maior e quando você começar a ver as obras 
de Cristo entre nós como se fosse na igreja primitiva, então eu sei de uma coisa, estaremos 
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chegando ao Arrebatamento, porque então estaremos prontos para o Arrebatamento como o 
irmão Branham disse nesta última citação que lemos. 

16 A Estatura de Um Varão Perfeito (14/10/1962) §§ 59-60 Quando o que estava 
golpeando podia ver-se no ouro (como num espelho), quando o ouro era suficientemente 
claro e limpo até que refletisse ao que o estava golpeando. Assim é como Deus faz. Ele toma 
o ouro que tem encontrado na terra e o golpeia com o Espírito Santo, vez após vezes, até que 
possa ver Sua semelhança. E é isso que nós devemos fazer: refletir o Filho de Deus. E agora 
devemos fazer Sua obra. “Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que crer em Mim, 
também fará as obras que Eu faço; e maiores que estas fará, porque Eu vou para o Pai”. 
João 14:12. Estamos começando a refletir as obras de Cristo, mas somos muitos os que 
procuramos fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo esteja em nós. 

17 Agora, esse é o problema que eu vejo também, que é termos pessoas que tentaram 
forçar isso, e você não pode forçar isso. Deus é soberano e ninguém diz a Deus o que Ele deve 
ou não fazer. Então eu acredito que a verdadeira essência de João 14:12 é ter um coração 
cujos motivos e objetivos estejam em sintonia com Deus, que quando Deus diz para fazer, 
você faz. E, como disse o irmão Branham, Deus não dirá para fazer até que Ele veja o Seu 
próprio Filho vivendo em você. Mas a grande coisa é que Deus está operando em nós tanto o 
querer como o realizar”. Isso é uma promessa divina de Deus, e nos é prometido que seremos 
conforme à imagem do Filho Primogênito e nós iremos se manifestar como filhos. Então, tudo 
o que precisamos fazer é sair do caminho e deixar Deus agir. 

18 Aquele Que Está Em Vós (10/11/1963) §§ 187-188 Mas, Aquele que está em você é 
Cristo. E se Cristo está em você, as obras de Cristo você as fará, se Cristo vive em você. Ele 
disse assim, São João 14:12: “Aquele que crê em Mim também fará as obras que Eu faço”. 
Se você estivesse em Cristo... ou se – se Cristo habitasse em você. Então, Cristo é a Palavra. 
Está certo? E a Palavra vem para os Seus profetas. Vê? E se Cristo vivesse em você, as obras 
de Cristo seriam feitas através de você, a vida de Cristo seria vivida através de você. As 
obras que Ele fez, a vida que Ele viveu, e tudo mais, viveria em você; como se Shakespeare, 
Beethoven, ou seja quem quer que seja, vivesse em você. Se Sua Vida; mas se você ainda 
estiver vivendo sua própria vida, então você fará as suas próprias obras. Vê? Mas se você 
estiver vivendo a vida de Cristo, se Cristo estiver em você, “Aquele que está em vós é maior 
do que aquele que está no mundo”. Se suas dúvidas e confusões acerca das promessas de 
Deus estão em vocês, então Cristo não está aí. Veja, você está apenas emocionado. Mas se a 
Vida, se Cristo está vivendo em você, Sua Palavra, Ele reconhecerá e Sua promessa Ele 
cumprirá. Vê? Ele cumprirá. 

19 O Que Farei Com Jesus? (24/11/1963) E quando a vida de Cristo está em você, você 
viverá como Cristo. E as obras de Cristo você fará. 

20 Os Dons de Deus Sempre Encontram o Seu Lugar (22/12/1963) Observe agora, 
nós descobrimos que se Ele Se identificou... As obras que Ele fez identificaram que Ele era a 
Deidade, mostrou que Ele era. Pois Ele disse: “Se não faço as obras de Meu Pai, então não 
creiam em Mim”. E não poderia um cristão dizer hoje: “Se eu não faço as obras de meu 
Salvador, não creiam em mim”? Vê? “Assim como o Pai Me enviou, Eu vos envio a vós”. E 
se vocês fizeram as obras, obras da criação do Pai que O enviou, então é uma criação... O 
Cristo, o Criador que nos enviou, faz as obras de Cristo o Criador. Vê? “Como o Pai Me 
enviou, Eu vos envio a vós. E se Eu não faço as obras de Meu Pai, não creiam em Mim”. 
Então o cristão de hoje tem que fazer a vida que Cristo fez, ou teremos o direito de dizer: 
“Isto não é assim”.  

21 Jeová Jiré 1 (02/04/1964) §§ 46-48 Ele partiu o Corpo de Jesus ao meio, tomando o 
Espírito, levantou o Corpo à destra do Trono de Deus e enviou a outra parte, a parte que Ele 
partiu, o Espírito sobre nós, o qual é chamado de Espírito Santo. E a própria Vida que estava 
em Cristo está em você, o que mostra que Ele é o seu Redentor. Ele te adotou perante Deus, e 
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agora nós somos filhos e filhas de Deus, com o Espírito de Cristo. Amém. “As obras que Eu 
faço, vós também as fareis. Maiores do que estas vós fareis, pois Eu vou para o Meu Pai.” 
Amém. O Espírito que estava Nele está em você, Vida Eterna. Ele é o doador da Vida Eterna. 
Ele é o Redentor para trazer de volta aqueles que caíram na queda da raça humana, trazê-los 
de volta para Deus. E o Espírito que estava em Cristo, está em você. E se o espírito de um 
bandido estivesse em mim, eu teria armas. Se o espírito de um artista estivesse em mim, eu 
pintaria quadros. Se o Espírito de Cristo está em você, você fará as obras de Cristo. Amém. 
Isso mesmo. A Vida que estava Nele está em você. Transferir a vida de alguma coisa para 
outra coisa. 

22 Certo, então quais são as obras de Cristo que iremos fazer? Bem, quando olhamos para 
as obras de Cristo, acho que você ficará muito surpreendido com o que as Escrituras lhe 
dizem. Coisas que você tem feito quando guiado pelo Espírito que você nunca percebeu que 
eram as mesmas coisas que Jesus Cristo fez quando Ele foi levado pelo Espírito 
também. Muitas pessoas pensam em milagres, mas João usa a palavra sinais quando se fala, 
ou milagres, não obras. As obras são as coisas diárias que você faz quando você reflete o 
Espírito de Deus operando em você tanto o querer como o realizar. 

23 Então vamos ver que obras Jesus disse que Deus O enviou para fazer. Porque, como 
disse o irmão Branham, o mesmo Deus que enviou Jesus e foi com Ele, é o mesmo Deus que 
nos envia e vai conosco para fazer as mesmas obras. Então se nós sabemos para o que Ele foi 
chamado a fazer, nós saberemos para o que fomos chamados a fazer. 

24 Primeiro, vemos a profecia de Isaías 61:14 O Espírito do Senhor Deus está sobre 
Mim, porque o Senhor (1) Me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-Me a (2) 
curar os quebrantados de coração (3), a proclamar liberdade aos cativos, e (4) a abertura da 
prisão aos presos. 

25 Agora, o último de nº. 3 lida com uma espécie de ministério de libertação. Libertando 
uma pessoa de um coração partido, libertando os que foram mantidos em cativeiro e libertá-
los, e mostrando a porta aberta para aqueles que estavam presos como prisioneiros em seus 
sistemas religiosos. 

26 As boas novas que ele fala primeiro são definidas no dicionário hebraico como o 
seguinte: “anunciar as boas novas: pregar, ou publicar, ou anunciar, (testemunhar, trazer, 
transmitir, pregar, contar as boas novas”. 

27 Em primeiro lugar, diz Ele, “fui chamado para pregar o Evangelho, as boas novas aos 
pobres”. Agora, como eu já disse antes, colocando fardos sobre o povo e governando sobre 
eles com uma vara de ferro não é pregar as boas novas, mas olhe para as próximas três partes 
de Suas obras que Deus O enviou para fazer e você verá como são as boas novas. 

28 As boas novas que Ele prega aos mansos é a próxima obra do Espírito Santo, onde 
Jesus foi ungido para fazer e que era “curar os quebrantados de coração”. Isso significa que 
Ele foi enviado para estar lá para ajudar aqueles cujos corações foram quebrantados, e para 
vincular ou colocar uma compressa em seus corações para evitar mais sangramento e danos 
maiores. 

29 Agora, como um cristão, todos nós somos chamados a fazer esta obra do Espírito 
Santo. 1 Coríntios 12:26 De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem 
com ele; e, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 

30 2 Coríntios 1:3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das 
misericórdias e o Deus de toda a consolação. Agora, se Ele é o Deus de toda a consolação, e 
devemos ser conforme à Sua imagem, então essa é uma obra de Cristo que devemos fazer, 
confortando um ao outro. E como fazemos isso? Ao dar a sua palavra um ao outro como uma 
pomada cicatrizante. 
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31 Observe que em 1 Tessalonicenses 4:18 Paulo diz que traz conforto através de repetir 
as palavras que ele nos disse sobre o processo do Arrebatamento, ele disse: “Portanto 
consolai-vos uns aos outros com estas palavras”. Que palavras? O fato de que já estamos no 
processo do Arrebatamento como o próprio Senhor já desceu com um Alarido, que sabemos 
que é uma Mensagem, e sabendo que Aquele que desceu com este Alarido ainda está aqui na 
forma da Coluna de Fogo que nos leva para o Milênio, e por isso a próxima coisa que nós 
temos que olhar em frente é apenas esperar a Voz da ressurreição, e, em seguida, ao som da 
Trombeta de Deus, que é a mudança do corpo e o Arrebatamento. Então nós confortamos uns 
aos outros ao compartilhar uns com os outros esta verdade do tempo do fim e nós fazemos 
isso dependendo da medida ou do dom que temos para fazer como diz Paulo em: 

32 Colossenses 3:16 A Palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a 
sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos 
espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. 

33 Efésios 5:19 Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais; cantando e 
salmodiando ao Senhor no vosso coração. 

34 Então veja, Jesus veio falando e pregando palavras que auxiliavam os que eram 
atormentados em seus corações, e talvez vocês irmãs pensem assim: “Bem, eu não posso 
pregar”, mas talvez você possa cantar seus hinos espirituais, como Paulo disse nas últimas 
duas Escrituras. 

35 E novamente ele diz em 1 Tessalonicenses 5:14 Rogamo-vos, também, irmãos, que 
admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais 
pacientes para com todos. 

36 E novamente em 1 Tessalonicenses 3:7 Por esta razão, irmãos, ficamos consolados 
acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé. 

37 E vemos em 2 Coríntios 1:4 Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que 
também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com 
que nós mesmos somos consolados por Deus. Olhe o quão bonito estas palavras são, “Deus 
me conforta e eu te conforto”. 

38 E em Colossenses 2:2 Para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos 
em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus 
e Pai, e de Cristo. 

39 E você sabe o que é isso? Isso é Cristo, o mistério de Deus revelado, a revelação 
tríplice de Cristo, Deus em Cristo, Cristo em vós, de volta à comunhão como no jardim. 

40 2 Coríntios 7:13 Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos 
alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recreado por vós todos. 

41 Observe que somos consolados em Seu consolo. Oh, eu amo isso. E é isso que as 
obras de Cristo em você irá produzir, consolo ao ver os outros sendo consolados. Paulo disse 
que o próprio Tito foi consolado e revigorado em seu espírito pelo espírito dele. 

42 Sabe, como disse o irmão Branham, há certas pessoas que só gostam de estar por aí, 
porque eles fazem você se sentir bem, porque eles criam uma atmosfera em torno deles, por 
aquilo que eles pensam sobre as coisas que eles falam. E você se sente revigorado por estar 
em sua presença. E a Escritura não fala do “refrigério que vem da Presença do Senhor”? 

43 O irmão Branham disse: “Nós criamos uma atmosfera em que vivemos”, e ele nos 
chamou de pequenos messias. E ninguém pode me dizer que não é uma obra do Espírito Santo 
nessa pessoa. Então, se é uma obra do Espírito Santo, então, é uma “obra de Cristo”, e “as 
obras que Eu faço vós também as fareis”. É a natureza de Cristo em você, refletindo em sua 
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vida para que os outros se tornassem revigorados pela presença do Senhor vivo e projetando 
Sua Vida através da sua vida. 

44 Em seguida, vemos o cumprimento em Lucas 4:18 O Espírito do Senhor está sobre 
mim, porque Ele Me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, (nós já conversamos sobre 
isso, e vocês sabem que vocês irmãs são as pregadoras para os seus filhos, e em seus hinos) e, 
em seguida Ele também disse: “ enviou-Me a curar os quebrantados de coração”, e falamos 
como podemos fazer isso para o outro através de várias maneiras, e depois Ele disse: “ a 
pregar libertação aos cativos” , e se não temos a oportunidade de fazer essa obra de Cristo 
neste mundo em que vivemos e até mesmo nas igrejas desta Mensagem onde esse espírito 
nicolaíta amarrou as pessoas de uma forma que não tem sido visto desde a idade das trevas, 
quando o papa governava com mão de ferro... Se não temos a oportunidade de libertar as 
pessoas que foram arrastadas para a escravidão para esse espírito organizacional, então tudo o 
que posso dizer é que Deus nos ajude a abrir os nossos olhos. Mas vocês que são livres em 
Cristo, você tem a oportunidade de fazer as obras de Cristo e libertar os cativos. É isso que ele 
foi ungido para fazer, e é isso que você também é ungido para fazer, “as obras que Eu faço 
vós também as fareis”. 

45 E depois Ele acrescenta outra obra, quando Ele diz: “ e restauração da vista aos 
cegos” . Agora, esta pode ser feita de duas maneiras. Podemos vê-la em um ato de cura no 
natural e também em um ato de cura no reino espiritual, mas é o mesmo Espírito que produz a 
cura em ambos. 

46 Oramos pelos cegos, para que Deus possa abrir fisicamente os seus olhos para que 
vejam fisicamente, e o mesmo Espírito em nós ministra para aqueles que estão 
espiritualmente cegos para que eles possam ver também. Mas é o mesmo Espírito que opera 
em nós o querer e o realizar. 

47 E Jesus diz: “ para pôr em liberdade os oprimidos” . Agora, esta palavra “oprimido” 
também significa “esmagado”, porque é isso que uma contusão é, quando a pele e o músculo 
foram esmagados. E eu tenho visto de primeira mão irmãos que haviam sido suprimidos, que 
foram espiritualmente feridos no espírito e cujos espíritos tinham sido quase que totalmente 
esmagados sob a liderança de um espírito mau nas chamadas igrejas cristãs. E eu tive tempo 
para chegar e ministrar a eles, e tenho visto irmãos libertos pelo poder do Espírito Santo e 
pela Sua Palavra e agora estes irmãos que tinham sido eles próprios esmagados e feridos estão 
agora libertando os outros que sentiram os efeitos dos brutais falsos pastores lá de fora. 

48 Eu poderia citar um monte de nomes de irmãos agora que eu sei que foram libertos sob 
as obras de Cristo neste ministério, e esses irmãos estão agora libertando os outros fazendo 
esta mesma obra de Cristo, que Ele primeiro fez, depois os outros antes de nós que têm feito, 
e, finalmente, é a nossa vez de fazer pelos outros como tem sido feito por nós. 

49 Outra obra de Cristo que está sendo dada para que outros não pereçam. João 3:16-17 
ESV “Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo 
aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Seu 
Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. 

50 O apóstolo Paulo disse em 2 Tessalonicenses 1:3 Sempre devemos, irmãos, dar 
graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada 
um de vós aumenta de uns para com os outros. 

51 E o próprio Jesus disse em Lucas 6:38 Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, 
sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço; porque com a mesma medida com 
que medirdes também vos medirão de novo. 

52 E depois nós verificamos em Lucas 19:10 ESV Jesus dizer-nos uma outra razão pela 
qual Ele veio. Outra obra que Ele foi convocado pelo Pai a fazer: “Porque o Filho do homem 
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veio buscar e salvar o perdido”. Então nós fazemos as mesmas obras que Ele fez, e nós 
procuramos os perdidos para salvar o perdido. É disso que se trata a obra missionária. E você 
não tem que ir para o exterior para buscar o perdido, basta olhar ao seu redor. Esta nação 
precisa de mais missionários do que qualquer país em que eu estive e eu estive em 
muitos. Mas como o irmão Branham disse, temos pagãos intelectuais lidando com este país. E 
eles tampouco podem ser conquistados pelo intelectualismo, mas eles podem ser conquistados 
por ver em você o que eles querem em si mesmos. É o único Cristo que eles podem ver se o 
Cristo estiver em você, e eles verão esse Cristo se você estiver fazendo as obras de Cristo. 

53 E em Marcos 10:45 ESV Jesus nos diz outra obra que Ele veio fazer; Ele 
disse: “Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a Sua 
vida em resgate de muitos”. 

54 Agora, eu espero que você veja e esteja começando a entender que as obras de Cristo 
não é apenas fazer milagres ou discernir os corações dos homens. Claro que essas também são 
obras de Cristo, mas há muitas obras de Cristo, e eu nem sequer cheguei a isto, mas ninguém 
pode me dizer que só porque há certas obras que eu não vou fazer, porque eu não sou 
chamado para fazer essas obras, que significa que eu não vou fazer qualquer uma das muitas 
obras de Cristo. Não creiam nisso, irmãos e irmãs, isso é tão tolo e mostra tão pouca 
compreensão da grande soberania de Deus, que nem sequer merecem uma resposta. 

55 Eu poderia te perguntar enquanto nós vamos juntos, e você pode simplesmente estar se 
perguntando enquanto estou lendo estas obras de Cristo para você: “Ei, eu fiz isso. Fiz esta 
outra também”, e pouco a pouco você está começando a entender que o tempo todo o seu Pai 
tem vindo a operar em você para o querer e o realizar. Não apenas o querer, mas o querer e o 
realizar. E se Ele está em nós desejando e fazendo, então isso significa que Ele está usando 
esse seu corpo para fazer as obras que Jesus fez, porque é o mesmo Deus desejando e 
realizando isso em você. 

56 Mas aqueles que pensam que as obras de Cristo são somente o discernimento não 
conhecem a Cristo. Ele fez menos disso do que das muitas outras coisas que Ele fez. 

57 E só porque você não pode discernir não significa que você não tenha feito nenhuma 
das mesmas obras que o próprio Jesus fez para o Seu Pai. 

58 Mais uma vez, vemos em Lucas 5:31-32 ESV que Jesus veio não apenas para orar 
pelos doentes para a cura, mas para chamar os pecadores ao arrependimento. E Jesus lhes 
respondeu: “Aqueles que estão bem não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. 
Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento”. 

59 Em 1 João 4:9-10 ESV Jesus foi enviado a este mundo para que tenhamos vida. Nisto 
o amor de Deus se manifestou entre nós: Deus enviou o Seu Filho unigênito ao mundo, para 
que pudéssemos viver por meio Dele. 

60 Jesus foi o homem mais disciplinado e cheio que já viveu. Cada palavra que Ele falou, 
cada ação que Ele tomou, foi centrada na Sua relação com o Pai, e foi um reflexo perfeito da 
vontade, propósito e plano do Pai. 

61 Outra obra que Ele fez foi introduzir os discípulos para a glória do Pai, para apresentá-
los a doxa, os valores, as opiniões, os julgamentos do Pai, refletindo a glória de Deus, a Sua 
doxa, Seus valores, Suas opiniões, e os Seus juízos. 

62 Ele disse isso em João 17:22. Ele nos diz que Ele foi um bom mordomo do que Deus 
deu a Ele, e Ele realizou o que Deus Lhe deu para nós para que possamos ser um com Deus, 
como Ele era um. E Eu lhes dei a glória que a Mim Me deste, para que sejam um, como Nós 
somos um. 
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63 João 17:4-5 ESV “Eu Te glorifiquei na terra, consumando a obra que Me deste para 
fazer” e depois em João 19:30 ESV João nos diz que Jesus disse na cruz: “ ...Está 
consumado”, e Ele abaixou a cabeça e entregou o espírito. 

64 Outra obra de Cristo que nós ouvimos em todos os Evangelhos é de como Jesus 
alimentou as multidões, e eu estou certo de que algumas de vocês, irmãs, podem dizer 
“amém” para isso. Você já fez o mesmo e espiritualmente falando para ver o que Ele tem feito 
nesse ministério, traduzindo sermões em mais de 10 idiomas, e alimentando irmãos em todo o 
mundo. 

65 Você sabe que Jesus deu alguns pães e peixes e alimentou milhares, e temos tido um 
pão, um sermão, e como Deus nos usa para partir isso em 268 sermões e alimentar as 
multidões em todo o mundo. Para mim isso é uma obra do Espírito Santo sem nenhuma 
diferente dos pães e peixes. 

66 E, finalmente, o irmão Branham diz em Novo Ministério (15/11/1959) § 85 Quando 
Ele esteve aqui na terra, Ele disse a Pedro: “Sobre a revelação da Palavra de Deus”, Ele 
disse: “sobre esta rocha, Eu edificarei a Minha Igreja, e as portas do inferno não 
prevalecerão contra Ela.” Não é isto correto? Correto. Quando Ele esteve... Antes de Ele 
partir, em Marcos 16, Ele disse: “Estes sinais seguirão àqueles que crerem.” Ele disse isto? 
“Em Meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão 
coisas mortíferas.” Ele também disse: “As obras que Eu faço, vós também as fareis.” Isto é 
correto? Estes são os sinais os quais seguem Sua Igreja. Isto não é uma denominação. Esta é 
uma organização estabelecida, ordenada por Deus, cheia do Espírito Santo, Igreja nascida 
do céu que saiu de todas as denominações, um verdadeiro grupo de pessoas crentes. 

67 Você não vê qual é a maior coisa? Essa é a melhor coisa que poderia acontecer que era 
dar a vida eterna para as pessoas. O que é a vida eterna? A vida que Ele viveu, a Vida que 
estava Nele: transmitir isso para os outros. Pode um homem fazer isso? Um filho de Deus 
pode...  Aí estão as obras maiores. 

68 Aquele Dia no Calvário (25/09/1960) § 53 Agora, observe, Jesus disse... Observe 
como Ele declarou isso: “As obras que Eu faço (Ele as está fazendo agora mesmo.) As obras 
que Eu estou fazendo agora, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, abrir os olhos dos 
cegos, estas obras vós fareis também. Você vai fazer isso se você acreditar em Mim. Você 
fará essas obras, e depois maiores do que essas, vós farei porque Eu vou para o Meu Pai”. 

69 Agora, observe que o irmão Branham fala de obras e depois de obras maiores, fazendo 
uma distinção entre as duas. Ele continua a dizer: “Um pouco mais e o mundo não Me verá. 
Mas vós Me vereis. Eu estarei convosco, até mesmo em vós até o fim do mundo. Não vos 
deixarei órfãos. Orarei ao Pai. E Ele vos enviará outro Consolador, que é o Espírito Santo, o 
qual o mundo não pode receber, mas vós podeis”. Agora observe, as grandes obras eram 
para terem poder na igreja, não somente para curar o enfermo através da oração, expulsar 
demônios através da oração, mas conceder a vida eterna aos crentes. O Espírito Santo estava 
vindo e dando nas mãos da igreja o conceder vida. Isto é o que o Calvário significava. Isso 
tomou homens e mulheres degradados e os levantou a uma posição para serem filhos e filhas 
de Deus, para curarem os enfermos e para concederem vida eterna. Ao conceder o Espírito 
Santo a crentes obedientes, homens que eram uma vez incrédulos se tornaram crentes e 
transmitiram vida eterna espiritual. Quão grande é dizer para esta mulher enferma deitada 
aqui: “Eu posso orar a oração da fé”, e ela será curada. Esta é uma grande coisa. Isto é o 
que Ele está fazendo então, mas Ele disse: “Maiores do que estas fareis. Eu vos dou poder, 
não somente para ressuscitarem por algum tempo, mas para dar-lhes a Vida Eterna, que será 
eterna, para sempre”. Pobres, cegos, pessoas miseráveis, como você perde isso? 

70 Portanto, para encerrar, eu gostaria de recapitular as obras de Cristo que temos visto 
até agora. 
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1) A cura do doente 
2) Curando o coração partido 
3) Por em liberdade os que estão presos  
4) Transmitir Vida  
5) Ele veio para buscar e salvar 
6) Servir os outros  
7) Ele alimentou as multidões. 
8) Ele parou a tempestade mostrando que Deus Lhe deu poder sobre a própria 
natureza. 
9) Ele andou sobre as águas 
10) Ele ressuscitou os mortos  
11) Mudou elementos da água em vinho  
12) Ele santificou a Si mesmo por nós  
13) Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. 

71 E então aqui é o ponto que eu tenho esperado toda a noite para fazer. Paulo diz em 1 
Coríntios 12:4-11 Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade 
de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus 
que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for 
útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria; e a outro, pelo mesmo 
Espírito, a palavra da ciência; e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; e a outro, pelo mesmo 
Espírito, os dons de curar; e a outro a operação de maravilhas; e a outro a profecia; e a 
outro o dom de discernir os espíritos; e a outro a variedade de línguas; e a outro a 
interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, 
repartindo particularmente a cada um como quer. 

72 E, em seguida, Paulo diz no versículo 30: “Têm todos dom de curar? Falam todos em 
línguas? Todos interpretam?”. Em outras palavras, só porque um homem pode em um grau 
maior de fé e, talvez, fazer mais das obras do que Cristo, isso não significa que uma pessoa 
que somente faz uma obra de Cristo não está incluída entre os crentes de João 14:12. 

73 E para os irmãos que pensam que porque William Branham discernia e nós não, isso 
significa que somente William Branham se qualifica como o único crente e que João 14:12 
fala apenas dele, isso é tão ridículo, que seria como dizer que uma vez que todas estas obras 
são subconjuntos das obras de Cristo, portanto, uma vez que um homem faz uma obra que 
você e eu não fazemos, isso significa que você não é um membro desse mesmo subconjunto 
mesmo que você possa definitivamente fazer outras obras de Cristo. 

74 Em matemática dizemos que os números 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 são o conjunto de 
números inteiros. Mas só porque você pode ter apenas um ou até mesmo 1 e 3 isso não tira 
você para fora do conjunto de números inteiros, só porque você não tem 80% deles. Não, pelo 
contrário, o número 1 está dentro de um conjunto de números inteiros assim como está o 
3. Mas eu acho que estes são os que dizem que 50% é meio vazio em vez de meio cheio. 

75 Ao encerrar o apóstolo Paulo disse: Filipenses 4:13 Posso todas as coisas Naquele 
que me fortalece. 

76 E novamente em Filipenses 2:14 Fazei todas as coisas sem murmurações nem 
contendas. 

77 E em 2 Coríntios 12:19 Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para 
vossa edificação. 

78 Perguntas e Respostas Sobre o Espírito Santo COD (19/12/1959) § 48 Isto está se 
movendo, se aproximando de Deus, andando mais perto. Como que você sabe? Bem, agora, 
quando Lutero recebeu a justificação, ele chamou isso de Espírito Santo; e era. Deus imergiu 
um pouquinho Daquilo dentro. Então Ele disse o que? Wesley recebeu a santificação, e disse: 
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“Rapaz, quando você gritar, você O recebeu”. Mas muitos deles que gritaram, não O 
receberam. Quando os pentecostais falaram em línguas... línguas desconhecidas eles 
disseram: “Rapaz, você O recebeu”. Mas muitos deles não O tinham. Não existe tais coisas 
como estes sinais de conhecer aquilo. “A única maneira que você conhece uma árvore”, 
disse Jesus, “é pelos frutos que ela produz”. As obras do Espírito, o fruto do Espírito. Então 
quando você vê uma pessoa que é cheia de poder, que está cheia do Espírito Santo, então 
você vê uma vida que é transformada. Você vê estes sinais seguindo aqueles que crêem: “Em 
Meu Nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Se uma serpente os picar, aquilo 
não os ferirá. Se tiver bebido alguma coisa mortífera, aquilo não os matará. Eles colocarão 
as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados”. Que coisa. Estes tipos de sinais seguiriam 
aqueles que cressem. Mas como que você entra nele? Aqueles dons estão no Corpo. Como 
que você entra no Corpo? Não anunciando a sua entrada; mas por ser batizado em um Corpo 
(I Coríntios 12:13). Em um Espírito somos todos batizados em um Corpo e estamos sujeitos a 
todos os dons. O Senhor te abençoe. Agora, se alguém que ouvir esta fita ou alguém aqui que 
discordar, recordem, faça-o amigavelmente, irmão, porque eu te amo. 

79 Quais São as Obras de Deus? (04/04/1959) § 21 É dessa maneira que é com você, se 
você está cheio do Espírito Santo. Qualquer homem que está cheio do Espírito Santo diz 
coisas que ele não sabe às vezes o que é que ele está dizendo, se ele estiver realmente sendo 
tomado pelo Espírito. Que tal as pessoas com os dons de línguas? Isso é alguma outra 
inspiração. Se é em inglês, e não em uma língua desconhecida, ainda é inspiração e você fala 
isso. Tem momentos em que eu estaria tão inspirado pelo Espírito, que eu diria coisas e 
escreveria coisas que eu nem sabia que eu fiz. Você também tem, sem dúvida. Essa é a obra 
do Espírito.  

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