KACOU 152: AS ÚLTIMAS PALAVRAS DE KACOU PHILIPPE A EWALD FRANK
Oráculos que o profeta Kacou Philippe pronunciou de Katadji, a sua aldeia, em 17 de julho de 2022

1 Palavras que eu, o profeta Kacou Philippe, dirigi neste 17 de julho de 2022 da minha aldeia, a Ewald Frank
e a todos os crentes da Mensagem de William Branham no mundo inteiro.
2 Pela graça de Deus, eu me sinto bem. Em toda a minha vida, nunca estive sob perfusão e nunca me deitei
numa cama de hospital. O meu segredo é a santidade. E no começo do meu ministério em 2002, para os meus
1m 78, eu pesava 64 kg. Mas agora peso entre 60 e 62 kg sem jejum. Todos os pastores que conheci em 2002
engordaram, exceto aqueles que fracassaram.
3 Bem, aos 8 de julho de 2022 em Katadji, eu consagrei os apóstolos Pedro Aleixo de Moçambique, Deutamar
Costa do Brasil e Pascal Vichy da França. Isto foi na presença do valente apóstolo Kossi Yelou do Togo. E
também estabeleci novos apóstolos como Aniceto Manuel de Angola, e Luís Coronado do México. Foi ele,
Luís Coronado, que havia conduzido o apóstolo César Esparza ao tabernáculo de Pearry Green em Tucson,
Arizona, nos EUA, no domingo, 14 de abril de 2019.
4 Também nestes últimos anos, o apóstolo Blanchard Mosili distribuiu várias malas de brochuras nos Estados
americanos de Kentucky, Califórnia, Luisiana, Massachusetts, Illinois, Pennsylvania, Missouri, Maryland,
Nova Iorque e New Jersey e muitos outros.
5 E em Boston, um homem branco de 73 anos o recebeu em casa e lhe disse que ele queria receber o batismo,
ele e a sua mulher. E eis que este era o homem cuja filha me tinha escrito de Cabo Verde. Era um padre católico
que lhe tinha pregado a Mensagem secretamente e lhe tinha dado toda a Mensagem impressa. E fiquei
espantado com o facto de que um padre católico poderia fazer aquilo.
6 Na Mensagem somos todos discípulos, mas alguns podem estar ocupados com o seu trabalho e são eles que
têm de satisfazer as necessidades financeiras da Mensagem. E quando a Mensagem e a sua expansão não são
o principal trabalho ou preocupação de um pastor, ele não deve usar os dízimos e as ofertas para as suas
necessidades pessoais como um levita o faria. Se o fizer, é uma proibição e uma maldição que ele chama à sua
cabeça e à sua casa.
7 Também, um pregador no púlpito tem todo o poder para nomear pecados e pessoas e para ir até ao fim da
sua pregação. E quem não estiver contente com a sua pregação, é no grupo do país que ele deve ir queixar-se.
E também, um pregador não deve gritar com o seu intérprete.
8 Alguém que vê o seu pai ou a sua mãe ou um parente num sonho sob a forma de um demónio nunca os deve
acusar de quererem matá-lo porque se trata quase sempre dos membros e líderes da sua comunidade religiosa.
Um sonho é uma mensagem que Deus dirige a ti e deves meditar sobre ele para o compreender. Por exemplo:
a vontade de urinar ou de defecar significa estar no caminho do pecado. E se estiveres nu num sonho, deves
saber que ages fora da vontade de Deus. E se tu estás sem sapatos, então te falta o zelo. Os sapatos são o zelo
na aplicação da Palavra de Deus.
9 E a falta de amor e a desordem numa comunidade são a consequência da incompetência do seu dirigente. E
quando alguém não tem as qualidades ou capacidades para liderar as pessoas, ele transforma-se em ditador e
rodeia-se de discípulos. E se vocês lhe disserem a verdade em público, os seus discípulos irão atacar-vos no
privado.
10 Bem, a Mensagem avança cada vez mais depressa. Moçambique que estava com 52 congregações em
fevereiro de 2021 passou para 70 congregações em junho de 2022. Muitas igrejas juntam-se à Mensagem. E
também, a Mensagem começou a levantar no campo de evangelização, muitas crianças pregadores como Josué
Mukangu, Kelly e Samuel Ngouaka, Loïc Mouko e Methushélah e muitos outros. E a minha oração é que o
mundo inteiro seja preenchido com eles.
11 Também, a tradução avança bem. Em 2021, o Clamor da meia-noite estava apenas em 44 línguas. Isso não
era nada. Na República Centro-Africana, 63% da população só entende sango. E a Mensagem ainda não estava
em sango. A África do Sul tem onze línguas oficiais, sendo a mais falada o Zulu, mas a Mensagem tinha apenas
uma parte do Zulu . A Índia tem 22 grandes línguas, em que cada uma é falada por milhões de pessoas. E as
traduções estão agora em curso em muitas línguas. E são os crentes que fazem a tradução. A tradução da sua
Mensagem em todas as línguas da terra é uma das provas que um profeta deve enfrentar antes da sua morte.
12 Uma doutrina é uma lei perpétua estabelecida por Deus através de um profeta. Uma falsa doutrina é uma
lei perpétua que não vem de um profeta. E o legalismo é a aplicação literal da Mensagem e a rejeição de tudo
o que não está escrito, mesmo que não seja contra o Espírito da Mensagem. E o legalismo é do diabo. Por
exemplo, se um pastor disser: “Para o culto desta manhã, agruparemos as crianças para melhor
acompanhamento por parte dos diáconos”. Isto está correto se a congregação o considerar bom. Este é o
Espírito da Mensagem. Mas se ele disser: “A partir de agora, agruparemos as crianças para um melhor

acompanhamento pelos diáconos”, então, não está correto porque ninguém, se ele não for profeta, pode
estabelecer uma doutrina. Vocês devem manter-se a par de tudo o que está a ser feito em todo o lado na
Mensagem.
13 Os líderes religiosos me desprezam, mas eu cumprirei a vontade de Deus. Eu não acreditava em Deus e
empurrava o carro de mão num estaleiro de construção de casa e um anjo me apareceu aos 24 de abril de 1993
e me disse: “Vem, siga-me! O Deus Todo-Poderoso te escolheu para cumprires a Sua vontade!” O que faria
eu senão esperar como um insensato o que Deus me dirá para fazer?
14 Todos vocês, líderes religiosos da terra, nunca tiveram uma visão com os olhos abertos. Todos vocês são
cegos e seguidores do dinheiro. Vocês caminham por vocês mesmos e querem que eu faça como vocês para
que Deus me rejeite como vocês. Nunca cometerei este erro. Eu caminharei sempre por sonhos e visões e
cumprirei a vontade de Deus. O Senhor Jesus, o Mestre Ele mesmo, disse: “Eu não faço nada a menos que eu
veja o Pai fazê-lo primeiro”.
15 E quando o Anjo me ordenou para não receber mais dinheiro, eu obedeci. E tudo que é dinheiro me foi
proibido. E quantos dízimos e ofertas são dados na minha Mensagem e como isso é gerido pelos pastores e
apóstolos? Não procuro saber.
16 Um profeta deve estar consciente de que é um homem que pode se enganar e, portanto, não deve se basear
sobre a sua imaginação para falar. Quando William Branham fala sobre a serpente que andava no Éden e que
ele descreve a sua forma, o seu tamanho e como essa serpente era peluda, foi sua imaginação? E quando Abel
queimou como oferta a Deus, a gordura dos cordeiros machos primogénitos do seu rebanho, com um ano de
idade, sem mancha, foi a sua imaginação?
17 E foi através do Anjo de 24 de abril de 1993 que eu soube que a contracepção era satânica. Por razões de
saúde, eu havia contactado o meu amigo Jean René que é médico e também o Irmão Roland Mélèdje para
propor-me contracepção para a minha esposa. E eu tive uma revelação e vi o Irmão Roland com a sua roupa
de enfermeiro, mas ele era um insuflador de pneus de carro. E ele estava prestes a pôr ar numa mulher chinesa
muito magra. E o Anjo disse-me: "As bonecas sexuais e os seus proprietários não vão para o Paraíso!" e a visão
me deixou. E perante isto, devo refletir para dizer o quê? É por isso que, saibam que para cada ponto que vou
falar hoje sobre Ewald Frank, baseia-se em visões.
18 E se um branhamista me conhece desde 1993, ele dir-vos-á que Kacou Philippe tem a ver com sonhos e
visões. Mas também vos dirá que os meus sonhos e visões nunca falharam. E eles sabem como em pleno culto,
eu anunciei literalmente, sem símbolo, que os dois diáconos iriam unir-se e dividir a igreja. E que as pessoas
viriam de longe para tentarem a reconciliação, mas não teriam êxito. Ninguém acreditou em mim por causa da
paz e da harmonia que reinava aí. E também o diácono principal trabalhava na Sociedade de Transportes de
Abidjan e não podia fazer isso. O seu tempo não lhe permitiria ser pastor.
19 E o pastor David disse que se tratava de pessoas que viriam de longe para tentar dividir a igreja. E mais
tarde, o diácono principal perdeu o seu emprego na Sociedade de Transportes. E com a ajuda do segundo
diácono, ele dividiu a igreja e tornou-se o pastor. E o CACI que é o conselho geral dos branhamistas da Costa
do Marfim, veio para tentar impedir a divisão, mas eles não tiveram êxito. E a igreja foi dividida. E o pastor
David foi-se embora com uma parte da igreja.
20 Eu tive uma multidão de visões que nunca falharam uma só vez. E me baseando nas visões, eu revelei a
origem da pele negra dos africanos. E eu vi o que se passou em Sodoma e Gomorra antes da sua destruição. E
quando o Anjo havia me revelado como Judas Iscariotes era da tribo de Dã, eu depois havia pesquisado na
internet, e em todo o lado, foi dito que Judas Iscariotes era da tribo de Judá. E face a isto, devo refletir para
dizer o quê?
21 Eu sou um homem que acredita que não se pode viver uma vida pura e sincera baseada na Bíblia e ser salvo.
O cristianismo não é melhor do que o islão, hinduísmo, budismo, jainismo, shintoísmo, sikhismo,
confucionismo, taoísmo e bahaísmo, porque todos eles servem o mesmo Satanás. Foi por uma visão que eu
vim a Deus e é por visões que cumprirei a vontade de Deus. E eu vi isto em todos os ditos livros sagrados que
eu li.
22 E falando de visões, a visão que relatei em Kacou 151 é uma visão importante para a Igreja. E o leite e o
mel nesse capítulo são os dois elementos da caminhada de Israel para Canaã, a terra onde flui o leite e o mel.
E no meu tempo, os velhos túmulos que eram as sinagogas fariseias, essénias, helenistas e saduceias do tempo
do Senhor Jesus tinham sido destruídos. E esses túmulos eram agora igrejas católicas, protestantes, evangélicas
e branhamistas.
23 E nesta visão da caminhada para o Céu, eu olhei, e eis que estavam diante de mim, no meu caminho, numa
clareira, pessoas vestidas de vestidos brancos, caminhando em fila num trilho que subia até à porta dos Céus.
E uma multidão estava diante da porta dos Céus. E a porta dos Céus estava rodeada por uma nuvem branca. E

eles estavam silenciosos e não olhavam para a esquerda, nem para a direita, nem para trás. E não havia nenhuma
vala no seu caminho. E a minha voz já não conseguia alcançá-los. Eu era como uma porta, e por vezes, uma
pessoa de trás vinha e passava por mim e a sua roupa mudava para uma veste branca e entrava imediatamente
na clareira e juntava-se ao grupo da frente.
24 E então, longe atrás de mim, havia um outro grupo desorganizado. E as pessoas deste grupo tinham roupas
diferentes e faziam barulho e se empurravam. E estavam a incomodar-me para os fazer atravessar a vala, porque
por trás deles até mim, o caminho estava rodeado por duas valas escavadas pela água de escoamento. Era como
se fosse impossível ajudá-los a manterem-se na linha. E por causa deles, eu não fui para me juntar ao grupo da
frente.
25 E eu vi que uma pessoa, que é a mulher de um pastor, havia saltado para atravessar a vala. E atrás da vala
estavam de um lado os pecadores reincidentes com a sua porta aberta, e do outro lado o resto do mundo numa
enorme prisão cuja porta é uma grade sólida de ferro. E eu abri a grade da prisão para que pudessem sair, mas
não saíram, pois eram como loucos. E todos eles falavam a linguagem do dinheiro e da magia do dinheiro.
26 Esta visão é certa e verdadeira. Na sua caminhada para o céu, as virgens loucas não têm vestidos brancos.
Todas essas imagens e vídeos que nós vemos em todo o lado com todas as dez virgens com vestidos brancos
caminhando juntas são mentiras de Satanás. E quando um profeta deixa a terra, a porta do Céu é fechada porque
ele é a porta do Céu.
27 E atravessando o profeta, as virgens sábias recebiam o vestido de casamento e o Espírito de Quem está no
profeta. E na morte do profeta, o profeta irá juntar-se a eles. Todos aqueles que atravessaram pelo profeta são
salvos no seu lote e já não podem perder a Salvação, mesmo na desordem após a morte deste profeta. Eles
estão na dimensão do arrebatamento e da eternidade.
28 E todos aqueles que não tinham atravessado o profeta enquanto este estava vivo na terra, não estarão na
primeira ressurreição com esse profeta. E eles podem até mesmo deixar a sua posição de virgens loucas e ir
para o inferno se forem os autores ou atores nas desordens que virão após a morte do profeta.
29 E o grupo da frente estava tão calmo que me pareceu que eram pessoas que não eram felizes na terra. E a
sua aparência foi quase lamentável. Estavam todos vestidos de branco enquanto no grupo que estava atrás de
mim, alguns estavam vestidos como muçulmanos e outros de diferentes maneiras.
30 E a mulher que saltou pode ser a mulher de um pastor, mas sobretudo uma congregação. Assim, um pastor
ou um apóstolo pode ser um filho do diabo, um discípulo do dinheiro. E a mulher de um pastor pode ser uma
pagã. E se uma congregação não estiver no Espírito da Mensagem, Deus te permite estar lá, mas num espírito
diferente, se não saberes onde ir. Respeite um pastor ou um dirigente nos limites da Mensagem, mas não o
toma como um profeta mensageiro.
31 O meu pastor branhamista nos proibia de ir às reuniões de várias igrejas branhamistas. E toda a igreja,
incluindo ele, não ia para lá, mas eu ia. E estando na sua igreja, eu ia muitas vezes participar de cultos em
qualquer outra igreja branhamista quando não tínhamos culto. Eu tive uma comunhão fraternal com todos. E
desde novembro de 1993 até eu os deixar em março de 2002 para o início do meu ministério, ele nunca me
permitiu ocupar sequer o mínimo cargo na sua igreja. Para obter o favor de um pastor de Satanás, é preciso vêlo como profeta e segui-lo como seu discípulo.
32 Em toda a minha vida, nunca agi com hipocrisia ou por influência. A hipocrisia é a obra dos filhos do diabo.
Eu não tenho a alma de um filho do diabo. Estamos na era da hipocrisia e o Espírito Santo não pode habitar na
alma de um hipócrita, porque quando o Espírito Santo lhe dirá que o que o pastor ou um tal faz não é correto,
ele permanecerá em silêncio. Um filho do diabo tem a hipocrisia na alma e a hipocrisia leva ao inferno.
33 Todo o pecado se paga na terra. Durante a vossa vida, vocês começarão a pagar por cada pecado que
cometeram na vossa vida. Deparei-me com muitos casos de doenças e sofrimentos, e a sua origem foi sempre
o pecado da pessoa, do seu cônjuge ou do seu parente. Quando tiveres uma doença ou um sofrimento sem fim,
comece por pedir perdão a todos aqueles que fizeste mal e aos maridos de todas as mulheres com quem
cometeste adultério. E desde 2002, de acordo com Lucas 17:30, eu restabeleci a confissão pública, que é o
caminho providenciado por Deus no nosso tempo para a expiação dos pecados de todo homem.
34 A minha Mensagem é a única via de Salvação para a humanidade hoje. E todo o líder religioso deveria fazer
eco da minha Mensagem, mas preferem seguir os profetas mortos para poderem torcer a Mensagem destes
profetas mortos como desejarem sem serem incomodados. E se deve haver mil ramos provenientes da sua
Mensagem, eles não se importam. E o que estes líderes religiosos fazem com os livros sagrados das suas
religiões é o que os branhamistas fazem com a Mensagem de William Branham sem que isso perturbe a sua
consciência.
35 E eles me rejeitam e pretendem servir a Deus. Um sacerdote pode conduzir um homem a Deus? Em que
Bíblia se encontra isto? Dentro de 300 anos, a humanidade não saberá que vocês existiram na terra. Todos

vocês desaparecerão com a vossa memória. E é através da minha Mensagem que a humanidade saberá que, por
exemplo, em Ouesso, no Congo-Brazzaville, por causa da Palavra de Deus, um pastor de Satanás chamado
Thomas Boué e a sua igreja branhamista Logos Tabernáculo, havia lançado para a prisão vários dos meus
discípulos, incluindo o apóstolo Stéphane Bamby.
36 William Branham nunca chamou a polícia, mas na sua Mensagem, os pastores chamam a polícia quando
alguém prega perto do seu templo. Ora, pregar em frente de uma igreja é uma doutrina cristã. Na história da
Igreja, os cristãos sempre pregaram em frente das igrejas e foi à porta de uma igreja católica que Lutero colou
as suas 95 teses. E se um dia um discípulo de João Wesley pregar em frente a uma igreja luterana, como podem
os luteranos chamar a polícia? Por nada no mundo eu colocarei alguém na prisão e depois ir adorar a Deus com
a consciência tranquila. Um filho de Deus não tem essa capacidade.
37 E toda a santidade de um pastor branhamista é: "20 anos de casamento, 20 anos de fidelidade". Mas todos
eles são criadores de porcos e as suas igrejas são pocilgas de pecados. Ser fiel à sua mulher, os bêbados e os
fumadores de cigarros não o são? O que é das vossas bíblias Louis Segond, King James Scofield e outros? E o
futebol e os filmes a que vocês assistem? E as imobilizações durante o vosso sono e os sonhos de sexo e outras
coisas que vocês têm?
38 A fidelidade a uma mulher, se essa é a vossa santidade, então o profeta Moisés ensinará que santidade ao
papa de Roma? E as vossas mulheres ensinarão que santidade às madres católicas que se encontram em
conventos e mosteiros? E quando vocês rejeitam a confissão pública e dizem: "Provérbios 28:13 diz que aquele
que esconde os seus pecados não prosperará, mas aquele que os confessa e os abandona obterá misericórdia",
como isto pode ser possível se não for em confissão pública?
39 A santidade do casal que Deus vos pede hoje é para pregar que durante a gravidez ou depois da menopausa,
um casal deve abster-se do sexo. Declarem antes ao púlpito, o tempo que vocês passaram sem se aproximar
das vossas próprias mulheres. Na América Latina, um homem chamado Xavier Perez e a sua mulher Lupita
procuravam a Deus de todo o seu coração. Eles sabiam que se um Moisés morto não podia salvar os fariseus,
então um profeta morto não pode salvar ninguém hoje. E tendo encontrado a minha Mensagem, eles
acreditaram, apesar de eu ser um africano negro. E, pela sua santidade, decidiram abster-se do sexo após o seu
batismo. E faz agora um ano e três meses desde o seu batismo que eles não se conhecem.
40 Bem! Quando eu havia recebido a bengala de França, eu vi numa visão que um anjo me entregou um livro
azul dizendo: "Guarda isto até à morte do líder do teu povo". A bengala é feita de avelã. O avelã da Costa do
Marfim é uma madeira extremamente dura e é impossível para um humano partir as suas nozes com os seus
dentes.
41 E depois disso, na manhã de 5 de junho de 2022, enquanto eu pensava em ir no Congo-Kinshasa para a
minha primeiríssima viagem, tive uma outra visão. Um anjo apareceu à minha direita numa nuvem e me disse:
"Irás primeiro à África do Sul", e ele desapareceu imediatamente antes que eu o pudesse ver. E o apóstolo
Aman Martin disse na visão: "Ah, então Haman está morto!" E a visão desapareceu.
42 E através de várias revelações como esta, eu compreendi que Ewald Frank é o chefe da posteridade de
William Branham. Hoje, a posteridade de William Branham é como Israel e Ewald Frank é o seu rei. E eu fui
enviado como profeta a este povo de acordo com Mateus 25:6. Tenho estado com este povo de William
Branham desde a visão em 1993 até 2002. E estas visões mudaram a minha maneira de ver Ewald Frank. E dei
o nome de Kacou Frank Ewald ao meu último filho.
43 Depois das visões de 1993, eu percorri em várias igrejas evangélicas sem receber o batismo. E eu não tinha
feito mais de três meses em nenhuma delas. Mas desde o meu encontro com a Mensagem de William Branham
em novembro de 1993, eu permaneci lá até ao início do meu ministério em 2002. E ao longo do meu ministério
até hoje, permaneci fiel à Mensagem de William Branham enquanto seguia a minha própria visão com a minha
própria Mensagem como Josué depois de Moisés.
44 Como Josué, eu não me desviei para a esquerda nem para a direita de tudo o que William Branham pregou.
E foi sobre os alicerces de William Branham que eu construí. E tudo o que prego é o que William Branham
teria pregado se ele estivesse hoje na terra num corpo africano de acordo com Marcos 13:35, que é a outra
metade de Mateus 24:27.
45 Assim, o povo de William Branham foi o meu povo desde 1993 até ao início do meu ministério em 2002,
porque a tocha dos profetas estava lá. Moisés estava na casa de faraó para levar a tocha dos profetas que José
ali deixara. Até o Senhor Jesus adorava a Deus com os judeus nos seus templos e sinagogas de Satanás por
causa da tocha de Moisés e dos profetas, por isso os Judeus lhe deixaram os seus púlpitos. Todo o profeta
verdadeiro sempre fez isso.
46 Lucas 4:16 diz: "E Jesus entrou na sinagoga no sábado, como era o seu costume". E quando ele agora tinha
a tocha, ele já não ia para lá, e a sua linguagem tornou-se: "Vocês fariseus e saduceus, raças de víboras!

Túmulos branqueados!" Após a visão no caminho para Damasco, Paulo teve de ir pegar primeiro a tocha
deixada pelo Senhor Jesus aos apóstolos. E quando ele o tomou, começou a repreender Pedro e os apóstolos.
Esta é uma lei divina. Um profeta nunca se levantará depois de mim enquanto ele não tiver vindo à minha
Mensagem e recebido o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para a restituição.
47 Quer um homem venha do nada ou nasça sem um pai, é sempre identificado com um povo e uma tribo. E
isto é tanto carnal como espiritual. Um filho legítimo tem um parentesco. E toda a vida de um profeta é a
Palavra de Deus. Por exemplo, eu nasci em dezembro de 1972 a 3 km de Sikensi. E no mesmo tempo, Ewald
Frank, Alexis Barilier e Alex Baranowski estavam em Sikensi. E a mestiça da visão chama-se Affoué Roseline.
Ela é minha parente e o seu pai se chama Aman e a minha esposa chama-se Affoué Rosine, filha de M'brah
Parfait, o homem que teve o apoio de Alexis Barilier, o companheiro de Ewald Frank.
48 Deus retira os seus profetas da terra, mas nunca a tocha, as chaves do Reino ou o Espírito que estava sobre
o profeta. E esperando um outro profeta, Deus deixa as chaves do Reino a um Mateus 24:45, que é discípulo
do profeta morto. E um dia um profeta sairá da minha Mensagem ou alguém virá aqui, será batizado e depois
sairá com a tocha que eu deixei aqui. Um plagiador não faz isso. E colocar a sua Mensagem nas mãos de
alguém para distribuição, é a tocha e o topo da confiança. Está para além da sua Bíblia para o seu filho Joseph.
49 A tocha ou as chaves do Reino sempre estiveram na terra na mão de um homem que estava com o profeta
precedente. William Branham disse na brochura "Entrar no Espírito", Ref. 12: "Quando Deus trabalha com um
homem, Deus tem outro homem à espera. E Deus tira o Seu homem da terra, mas nunca o Seu Espírito. Ele
sempre teve na terra uma outra pessoa a quem Ele coloca o Seu Espírito". E antes de eu chegar, Ewald Frank
foi para William Branham o que Pedro foi para o Senhor Jesus antes de Paulo chegar; e o que Melâncton era
para Lutero antes de João Calvino chegar. Mas isto não transformou Pedro ou Melâncton num profeta
mensageiro. E esse foi o erro de Ewald Frank.
50 E desde 2002, eu tenho vindo a profetizar a este povo de William Branham e às nações em redor. Quer
Ewald Frank seja bom ou mau, ele é hoje o rei espiritual de Israel. E se a Noiva de Cristo foi iluminada antes
do Clamor da meia-noite, foi pela Mensagem de William Branham através de Ewald Frank. Se não fosse Ewald
Frank, a terra não conheceria a Mensagem de William Branham.
51 Assim que William Branham morreu, Ewald Frank começou a traduzir e a enviar as brochuras de William
Branham em todo o mundo e a viajar. E foi depois que, vendo as pessoas que acreditavam em todo o mundo,
Billy Paul e Joseph Branham também tinham em mente, nos anos 1980, produzir também as brochuras do seu
pai William Branham.
52 E assim, antes do meu ministério, quase todos aqueles que procuravam Deus já tinham deixado os seus
templos, igrejas e mesquitas e estavam reunidos na Mensagem de William Branham, graças a Ewald Frank.
Qualquer crente da Mensagem de William Branham que fale contra Ewald Frank é um filho adotivo rebelde e
ingrato. Mesmo um pai que se torna um bêbado mantém a sua identidade, a sua dignidade e o seu respeito de
pai.
53 Se eu condenei Ewald Frank, foi como profeta por causa das suas doutrinas e das suas próprias brochuras e
cartas circulares que ele distribuía no lugar das brochuras de William Branham. Ewald Frank cumpriu o servo
fiel de Mateus 24:45. E depois cumpriu também o servo infiel de Mateus 24:48. O ministério do escravo fiel
tornado infiel é o ministério que precede o Clamor da meia-noite.
54 Foi Ewald Frank, o mesmo escravo fiel que distribuiu as brochuras de William Branham, que se tornou o
escravo infiel de Mateus 24:48, distribuindo as suas próprias brochuras e cartas circulares. Ewald Frank tinha
de limitar-se unicamente à missão de distribuir as brochuras de William Branham. Como um eunuco ou um
escravo, ele tinha de se manter somente no que o seu mestre lhe disse.
55 O livro de Ester é a revelação sobre a Esposa das nações. Há sete anjos no Céu para sete eunucos na terra e
depois Hegai, um oitavo eunuco na terra vem com o Clamor da meia-noite, que é o édito de Memucan, o
mesmo sétimo anjo celestial. E Vasti, a velha rainha branhamista semelhante a uma viúva, tinha organizado
um banquete com Ewald Frank, que é Haman, o maior servo do rei Assuero. E desde o início do meu ministério,
eu já tinha revelado quem era Ewald Frank e todo o mal que ele ia fazer a Israel com as suas brochuras e cartas
circulares.
56 Caro Ewald Frank, apesar da visão de 24 de abril de 1993, eu consagrei a minha vida à busca da eternidade
e eu compreendi que a Salvação é Deus por um anjo que se esconde atrás de um humano para agir. E quando
este humano morre, Deus toma um outro humano. Isto nunca irá parar até ao fim do mundo. E é o que deverias
ensinar em vez de conduzires as pessoas à Bíblia. Todas as religiões ensinam isso.
57 Na sua milésima reencarnação, Arjuna nunca irá preferir o Bhagavad Gita a um Krishna vivo. E Shariputra
nunca irá preferir o Sutra Lotus a Bhagavat, o Tathâgata supremo. Em todas as religiões, o caminho dos profetas

vivos é o único dharma da existência humana para alcançar o nirvana final. São os homens que se desviam
dele através de guias maldosos como tu.
58 E na tua carta circular de abril de 2019, disseste: "O irmão Branham disse: ‘No tempo do entardecer, a luz
aparecerá!’ Isto se realizou. Mas agora estamos à meia-noite. O irmão Branham cumpriu o seu mandato; eu
também estou a cumprir o meu mandato". Como podias deixar Satanás dominar sobre ti até este ponto? Simão
Pedro poderia dizer isso sobre o Senhor Jesus?
59 E agora, em vez das pregações de William Branham, são as velhas pregações de Ewald Frank dos anos
1980 que são difundidas cada domingo na internet e em Krefeld. Paulo disse a Timóteo para pregar a Palavra.
Mas as cartas circulares de Timóteo substituirão as epístolas de Paulo após a morte de Paulo? E quando Paulo
diz a Timóteo para pregar a Palavra, será que Paulo quer dizer a Timóteo para enviar cartas circulares a Corinto,
Roma e Éfeso como Paulo fez?
60 Caro Ewald Frank, tu és meu pai e é com respeito que te falo. Fizeste muito bem à Esposa de Cristo neste
fim dos tempos, mas em seguida também fizeste muito mal à Esposa e se não te arrependeres antes da tua
morte, comparecerás diante de Deus com a lepra do Rei Ozias.
61 Caro pai Ewald Frank, foste um homem valente que fez o bem à terra. E sei o peso de uma missão mundial
como a tua, mas os pastores e pregadores maldosos à tua volta passaram o seu tempo a admirar-te em vez de
te ajudar como os 80 sacerdotes de Israel face ao rei Ozias em 2 Crónicas 26. Os pastores que só têm grandeza
no número dos seus fiéis e na grandeza das suas catedrais. E em breve o Tabernáculo Branham em
Jeffersonville tornar-se-á diante dos vossos olhos a Catedral Branham de acordo com Kacou 39:18.
62 E o teu companheiro Alexis Barilier te interpelou dizendo: "...quando desceste da plataforma e começaste
a fazer o possível para ajudar, tocando a mão dos pregadores, eu tinha diante dos meus olhos o que tinha visto
na televisão ser feito pelo Papa, quando ele desceu no meio dos seus cardeais e bispos reunidos à sua volta...".
E por que foste surdo a esta interpelação? Como e por quem Deus devia te interpelar? Por que tu e os teus
pastores discípulos preferem sempre ouvir aqueles que lhe dizem coisas que vocês querem ouvir?
63 Caro Ewald Frank, da tribo de Dã, saiu Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes tinha traído o seu mestre Jesus,
mas Judas Iscariotes estava tão arrependido ao ponto que foi enforcar-se. E a tribo de Dã em Judas Iscariotes
foi novamente substituída e o seu nome foi novamente apagado. E tu, devias maltratar e adormecer a Igreja
para que o Clamor soasse à meia-noite, mas nunca sentiste remorsos ao ponto de perguntares a William
Branham se o sangue nazi também recaía sobre ti. Que resposta esperavas de William Branham?
64 Eu que falo para ti, quando vejo os Americanos Negros nos Estados Unidos, a tristeza e a culpabilidade
passam por mim como os Irmãos de José e o seu pai Jacob. Só que, quando os vendemos, eles não deveriam
ser dançarinos de boogie-woogie e de praise break como os egípcios. E então Deus tê-los-ia elevado como José
sobre o Egipto.
65 Hoje, a África está na miséria. Deus pôs a África de joelhos. E no mesmo mar Mediterrâneo em que os
antepassados destes americanos negros morreram nos navios de escravos, é neste mesmo mar Mediterrâneo
que vamos morrer nos navios de migrantes por causa deste mal.
66 E é possível que também não sejas culpado e que o sangue nazi não esteja sobre tuas mãos? Aquando do
Holocausto dos judeus na Alemanha, já tinhas nascido e, por isso, deverias antes contar o mal que os nazis
fizeram a ti e aos teus parentes porque vocês escondiam os judeus nas vossas casas.
67 Se a Shoah deve ser imputada unicamente aos atores nazis e não aos seus filhos e netos, então por que é
que o sangue de Jesus recaiu sobre os Judeus na Alemanha, segundo Mateus 27:25, enquanto esses Judeus na
Alemanha não haviam nascido quando os seus bisavós mataram o Senhor Jesus em Israel há 2000 anos? Como
explicas a culpa dos Judeus que morreram durante a Shoah? E se és inocente, por que é que Deus, que é Justo,
permitiu que fosse por ti que Satanás trouxesse a obscuridade sobre a Luz trazida por William Branham, no
tempo do entardecer?
68 Como explicas a morte desses milhares de africanos negros no Mediterrâneo, enquanto que eles não
estavam lá quando os seus pais venderam os escravos aos europeus durante o tráfico de escravos? Por que é
que a minha pele é negra enquanto que eu não estava no Egipto quando os meus pais faziam sofrer os Judeus
e adoravam Ísis, Osíris e Amon-rá e a desafiar Adonai, o Deus dos Judeus? Eu não havia nascido, mas eu
estava nos seus lombos e por isso sou culpado.
69 Se Levi nos lombos do seu bisavô Abraham pagou o dízimo a Melquisedech, então sou culpado das
adorações de Satanás no Egipto e da venda dos escravos durante o tráfico de escravos. E o que eu devo pedir
é o perdão de todos os habitantes da terra e a misericórdia de Deus. Caro pai Ewald Frank, saiba que mesmo
uma mulher cheia do Espírito Santo dá à luz com dor por causa do pecado de Eva desde o Éden.
70 Caro Ewald Frank, sabes que Judas Iscariotes é da tribo de Dã e que é obrigatoriamente um filho da tribo
de Dã que deveria entregar o Senhor Jesus? E sabes que foi obrigatoriamente um filho da Alemanha nazi que

deveria trazer as trevas e adormecer a Igreja que é Israel espiritual para que o Clamor soasse à meia-noite de
acordo com Mateus 25:6? Sabes que todos estes pastores que estão em admiração diante de ti são os líderes da
tua Gestapo nazi para maltratar e adormecer as dez virgens para que o Clamor soasse à meia-noite? Como Deus
te fala também, eu creio que sabes disto.
71 Caro Ewald Frank, Israel sempre rejeitou os profetas e agora Israel é as Nações. Não poderia ser que
estivesses a rejeitar também um profeta neste momento, para quereres ouvir apenas aqueles que te dizem coisas
que queres ouvir? Talvez esperavas ver grandes multidões e demonstrações públicas para me prestares atenção,
mas lembra-te que o Anjo disse que seria um pequeno clamor num pequeno ministério debaixo duma tenda.
Seria Deus na simplicidade e tu deves baixar para ver. E para entrar numa tenda, tu deves te baixar.
72 Caro Ewald Frank, tu não és um profeta mas tinhas a resposta a todas as perguntas e interpretaste
literalmente todo o livro de Apocalipse. Durante mais de 50 anos de ministério, não saiu da tua boca uma única
vez: "Esta pergunta que me fazem, só um profeta a pode responder". A tua Mensagem deveria ser: "Caros
Irmãos, como o apóstolo Pedro, sou apenas um servo inútil a quem o mestre confiou a guarda da casa até que
um outro profeta como Paulo venha e então cederei o lugar a ele".
73 Se o fizesses, Pearry Green, Alexis Bariler, Joseph Coleman, Joaquim Gonçalves do Brasil e todos os
pastores da Mensagem de William Branham não se comportariam como profetas sem uma Mensagem. E agora,
por tua causa, Billy Paul Gershom e Joseph Eliezer Branham, os dois filhos de Moisés também criaram, com
a ajuda dos filhos de Coré, o seu ministério de bandas para perturbarem Israel.
74 Caro Ewald Frank, se Aarão, que é o pai e o início do sacerdócio, conduziu Israel à adoração de um bezerro
de ouro, quem és tu? Caro Ewald Frank, é possível que após a morte de um profeta, um sacerdote conduza o
povo de Deus na vontade de Deus?
75 Em vários sonhos e visões que me foram ditas a respeito do meu ministério, as pessoas me dizem que no
fim do seu sonho o profeta desapareceu. E o homem a quem o profeta deixa o povo, conduz o povo por um
caminho diferente. Esta é uma lei divina. O sacerdócio conduz sempre o povo de Deus de volta à escuridão. E
a Mensagem do próximo profeta vem sempre como um Clamor da meia-noite. E tu sabes isto melhor do que
eu, segundo a visão de Junior Jackson, em que cada pregador seguiu o seu próprio caminho em vez de ficar lá
para esperar a interpretação da pedra branca, que é o idioma desconhecido de Sabino Canyon. O idioma
desconhecido que eu recebi aos 24 de abril de 1993, e do qual a minha Mensagem é a interpretação.
76 O apóstolo Pedro, apesar das chaves do Reino, nunca disse: "Jesus cumpriu a sua missão, eu também estou
a cumprir a minha missão". E foste tão longe dizendo: "Não confiem no profeta, mas a Deus que encontrarás
na Bíblia. William Branham nasceu como vocês e eu. Concentrem-se na Bíblia". A vossa última batalha sempre
foi trazer os crentes de William Branham de volta à fé evangélica baseada na Bíblia e não na fé profética. E
nenhum dos que pretendem amar-te tentou ajudar-te como os sacerdotes face ao rei Ozias em 2 Crónicas 26.
77 E hoje, por causa de ti, os branhamistas que afirmam ser de um profeta tornaram-se ridículos. E face a um
evento, nunca dirão: "Oh! Deus dos profetas, o que significam estes eventos?" Em Janeiro de 2021, todos eles
clamaram: "Oh! Kamala Harris é o cumprimento da visão do Irmão Branham!" E em 2022, todos eles clamaram:
"Oh! A Rússia está a cumprir a profecia do Irmão Branham!" Uma loucura vergonhosa que nem sequer é
encontrada entre católicos e muçulmanos.
78 E por todas estas falsas declarações que fazem, nunca irão diante das suas igrejas ou à Internet para pedir
perdão. Eles não têm nenhum temor de Deus. E tudo isto é culpa tua, Ewald Frank. Se hoje todos os pastores
branhamistas têm chamadas e comissões e colunas de fogo, és tu quem é responsável por isso. Em toda a Bíblia
desde Moisés, viste um sacerdote que tem um chamado e uma comissão como tu? Será que Aarão, Pedro e
Timóteo poderiam contar essas experiências que vocês contam diante dos vossos fiéis ignorantes?
79 E fizeste do tempo da fome uma eternidade. Como uma fome pode ser eterna? E deixarás a terra sem que o
mestre estabeleça outra pessoa no teu lugar para distribuir a mesma antiga comida que existe há mais de meio
século? Deixarás a Igreja na confusão?
80 Caro Ewald Frank, quando pelo homem William Branham, Deus trouxe a Luz do entardecer à terra, por
qual homem na Mensagem, Satanás trouxe a obscuridade sobre a Luz de William Branham e quem adormeceu
a igreja se não foi tu? Da mesma maneira que a luz não é imaginária, é assim que a obscuridade não é imaginária.
As duas coisas são Mensagens. Sabes que reproduziste exatamente na Mensagem de William Branham o que
Melanchthon fez com o grupo de Lutero antes da chegada de João Calvino?
81 Caro Ewald Frank, na Mensagem de William Branham, quem trouxe outra Mensagem se não foi tu? A Luz
do entardecer é uma Mensagem. O Clamor da meia-noite é uma Mensagem. Mas a obscuridade entre a Luz do
entardecer e o Clamor da meia-noite veio de qual Mensagem? Será que te colocas pelo menos a pergunta para
saber que: se a Mensagem de William Branham trouxe a Luz sobre a terra no tempo do entardecer, o que trouxe
a obscuridade sobre a Mensagem de William Branham se não são as tuas brochuras e cartas circulares? Caro

Ewald Frank, eu suplico-te hoje em nome do Senhor Jesus Cristo, se hoje me resistes, saiba que é ao Anjo do
Rio Ohio que resistes. E tu e todos os que te seguem estarão todos de joelhos diante de mim no último
julgamento por causa desta questão.
82 Caro Ewald Frank, para te ajudar, o eclipse é quando a lua, o astro circular, carta circular, toma o lugar do
sol para querer iluminar a terra. E em 24 de abril de 1993, foi o Anjo, o mesmo Anjo do rio Ohio que o eclipse
escondeu e foi por detrás do eclipse que o Anjo do rio Ohio saiu para descer novamente na terra com o Cordeiro
para uma nova Luz que iluminou de novo a terra. O eclipse na visão de 24 de abril de 1993 não foi nada senão
as tuas cartas circulares que trouxeram trevas sobre a Mensagem de William Branham. Eu te digo isto em nome
do Senhor Jesus Cristo, em virtude do chamamento e da comissão que recebi aos 24 de abril de 1993.
83 Caro Ewald Frank, Deus sabia que trarias as trevas sobre a Luz do entardecer e a missão do Clamor da
meia-noite seria atacar as tuas trevas e não combater os evangélicos e muçulmanos que já estavam na terra
quando William Branham trouxe a Luz do entardecer.
84 Caro pai Ewald Frank, que as minhas palavras não te irritem porque é o Anjo do Rio Ohio que te fala agora!
Se pensas que Deus não pode te falar através de mim, saiba também que na caminhada para Deus, o insensato
pode ensinar sabedoria aos sábios e um asno pode dar revelações a um profeta de Deus.
85 Se Deus te disse: “Ewald Frank, meu servo, está a chegar o momento em que eles te ouvirão...”, isto quer
dizer que és um profeta mensageiro? Quem é o profeta por quem conheceste a interpretação disto e a
interpretação da águia alemã, do cavaleiro inglês, da ceifeira-debulhadora e da espada de 31 de dezembro de
1965? Caro Ewald Frank, em Atos 13: “Separai-me Barnabé e Saulo”, isto significa que Barnabé é um profeta
mensageiro como Paulo? Cada um pode tomar as suas revelações como chamadas e comissões? E por que tu
mesmo interpretas tão grandes revelações que envolvem a Salvação da humanidade, quando não és um profeta
mensageiro?
86 Ao interpretar as revelações que Deus te dá, por que não gritas como Eliseu: “Onde está o Deus de Elias?”
Deus fala aos seus profetas através de símbolos. E um profeta pode apressar-se a dar uma falsa interpretação a
estes símbolos. Tu conheces as sete visões que William Branham teve em junho de 1933, incluindo aquela em
que uma mulher governaria os Estados Unidos antes de 1977. E também, o calendário da humanidade que
parou em 1977. E tu sabes qual interpretação William Branham deu sobre isso, dizendo que 1977 marcaria o
fim do mundo e nos levaria ao milénio.
87 E em várias ocasiões, como na sua pregação: “A septuagésima semana de Daniel”, pregada aos 6 de agosto
de 1961, William Branham disse que todas estas sete visões se cumpririam entre 1933 e 1977. Mas as coisas
não aconteceram de acordo com a sua compreensão e interpretação. E tu sabes o que os nossos inimigos fizeram
com isso. E o que é de ti, Ewald Frank, que não é um profeta mensageiro? Isaías 44:26 diz que Deus confirma
as palavras dos seus profetas, mas Deus não confirma as interpretações erradas que um profeta dá a uma visão
de Deus.
88 E, em um momento da sua vida, um profeta pode sentir um declínio e ele terá a necessidade de ir às alturas
das montanhas como a águia para se renovar. É por isso que, depois de João Baptista ter apresentado o Senhor
Jesus, ele quis negá-lo e retirar esta parte da sua Mensagem. Ele enviou os seus discípulos para perguntar se
Jesus era realmente o Cristo. Depois de Lutero ter pregado a dupla predestinação, ele negou a dupla
predestinação e declarou que é toda a humanidade que está predestinada para a Salvação. Mas logo após Lutero,
João Calvino veio com a Mensagem de dupla predestinação.
89 E no nosso tempo, no domingo, 24 de março de 1963, durante a sua pregação sobre o sétimo selo, William
Branham anunciou claramente a futura vinda de outro profeta para um ministério debaixo da tenda e do Idioma
desconhecido e da Luz que falaria a este outro profeta acima dele. Mas William Branham, vendo que a coluna
de fogo o deixaria assim para ir falar com este outro profeta acima dele, ficou perturbado e negou as suas
próprias revelações no mesmo dia.
90 E William Branham pediu que esta parte da sua pregação sobre o sétimo selo não fosse publicada. E no dia
seguinte, segunda-feira, num escritório, William Branham fez um outro áudio de 20 minutos para substituir
esta parte. E foi após a sua morte que todo o original do sétimo selo contendo o ministério sob a tenda e o
Idioma desconhecido e a Luz que falava com outra pessoa acima dele foi publicado.
91 Um profeta é um deus que sofre com seu lado humano para depois morrer como qualquer humano. Um
profeta é um humano que acaba de receber uma graça especial de Deus. E tudo isto, sabes melhor do que eu
porque, vendo todas as revelações que recebeste, estás destinado a ser um grande profeta efésio sobre o rebanho
de William Branham, mas é tendo tomado o caminho errado que o teu ministério de doutor, que é a face de
homem dominou o teu ministério de profeta.
92 Nesta era de profetismo, William Branham não pode deixar a sua tocha a um doutor que é a sua face de
homem, mas a um profeta que é a sua face de águia. Foi por isso que ele disse: “O meu filho Joseph tomará a

minha Bíblia, ele é um profeta”. Eu não te digo imaginações. Foi como profeta que William Branham te confiou
o rebanho e eu confirmo isto porque é aquele que tem o alimento que pode alimentar o rebanho como Pedro.
Mas passaste rapidamente de profeta para doutor e sabes no teu coração que as tuas últimas revelações não
correspondem às primeiras.
93 Ewald Frank, meu pai, o que tinhas de fazer por mim, segundo a ordem de Deus e do seu profeta William
Branham, fizeste-o. Desde 1994 e há anos que eu recebo de ti brochuras sem pagar nada. E eu também, tudo o
que um profeta deve dizer, eu disse-o fielmente de acordo com as visões que eu recebi de Deus. E de tudo o
que eu disse não retenha nada que te faça perder. Jesus não disse apenas a Pedro: “Afasta-te de mim, Satanás!”
E como profeta, tenho de dizer o que recebo de Deus e não o que as pessoas querem ouvir. E tudo o que te
disse, eu não o disse por arrogância, caso contrário perdoe-me. A arrogância não está na cultura de um profeta.
94 Ewald Frank, meu pai, se eu expusesse visões, quem as interpretaria? Mas de acordo com a capacidade que
Deus me deu, falei-te de acordo com estas visões. E convencer-te não era a minha intenção. Longe disso! Deus
é o Único que tem o poder de convencer. Por minha parte, estou feliz por te ter dito tudo o que recebi do Anjo
de 24 de abril de 1993, que é o Anjo do Rio Ohio. E estou feliz por te ter amado antes de deixares a terra.
Obrigado a ti, meu pai Ewald Frank por tudo o que tens feito pela terra e também por mim.

