O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 2: PRONUNCIA O JULGAMENTO
(Pregada no domingo,18 de agosto de 2002, em Locodjro, Abidjan - Costa do Marfim)

1 Eu tiro o meu texto esta manhã de Apocalipse 14:6-10. Eu faço a leitura: «e vi um outro anjo voando pelo
meio do céu, tendo o evangelho eterno para anunciá-lo aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo,
e língua, e povo, dizendo com voz alta: Temei a Deus, e dai-Lhe glória; porque é chegada a hora do seu
julgamento; e dai homenagem Àquele que fez o Céu e a terra, e o mar, e as fontes de águas. E um outro, um
segundo anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da
ira da sua prostituição. E um outro, um terceiro anjo, seguiu-os, dizendo com voz alta: Se alguém der
homenagem à besta, e à sua imagem, e receber uma marca na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá
do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira; e ele será atormentado com fogo e
enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro» …
2 Bem! Toda a terra ora por um despertar. E dado a importância de tal pedido, Deus responderá. Mas o
despertar só vem pela Palavra de restabelecimento. Os Judeus estavam esperando um despertar, mas de
acordo com o seu gosto.
3 Regressemos agora ao versículo 6. De onde vem este anjo do versículo 6? Este anjo vem do depósito da
Palavra que está no Céu segundo Salmos 119:89 e não da Bíblia. A Palavra de Deus vem do Céu através de
um anjo, enquanto que, a palavra do diabo vem do abismo através da escola pastoral. Este anjo vem do
templo, do modelo da Igreja que está no Céu e não do livro de Atos dos apóstolos, do vaticano ou dos
Estados Unidos. Deus O revelou a Moisés, Isaías, Ezequiel, e a todos os profetas.
4 Paulo e os apóstolos viram este modelo no Céu e colocaram o seu fundamento na terra. 1 Coríntios 3:10-11
e Efésios 2:20 mostram claramente isso. Agora, onde está, portanto, o fundamento de todas estas igrejas,
missões e ministérios que nós vemos por toda face da terra? Saibam que essas igrejas católicas, protestantes,
evangélicas, e branhamistas levantam do abismo e vão para a perdição. A morte e a morada dos mortos as
acompanham. Eles procuram por apoios e fundamentos aqui e acolá, na Bíblia sobre tal e tal coisa, mas
saibam que eles levantam do abismo e vão para a perdição. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
5 E hoje, como as outras igrejas, os branhamistas fazem todos os esforços para permanecerem no contexto de
William Branham; isto é diabólico! Esses são os mesmos demônios luteranos. Numa das suas congregações,
mais de dois terços, incluindo o pastor, têm mudado o nome como os muçulmanos. Alguns dizem: «nós
acreditamos nos sete trovões…» Os outros dizem: «se você diz: «o irmão Branham diz» então são vocês que
estão na verdade … Alguns outros dizem mais: «nós estamos esperando a 3ª puxada …» E outros de novo:
«nós dizemos o que a Mensagem diz …» Vocês veem? Quando se abandona Deus, é nisto que se torna.
6 Bem! Nós sabemos que todos os profetas mensageiros, receberam a sua Mensagem do Céu e veremos
agora esta Mensagem dos versículos 6 e 7. Esta é a primeiríssima Mensagem dizendo aos africanos, por
exemplo, para adorarem o verdadeiro Deus que fez o céu: as estrelas, o sol, a lua e mesmo os anjos caídos
que utilizam horóscopos, as ordens místicas e as religiões. Deus nunca esteve em uma religião. O verdadeiro
cristianismo não é uma religião, mas uma vida. Este anjo chama pelos haitianos e aos beninenses para
abandonarem o vodu, o fetichismo, os costumes e todas outras formas de adorações e invocações… Deus
criou a terra para a nossa vida e nós não devemos a transformar em florestas ou bosques sagrados, em
estátuas e máscaras para adorá-la... essa era a Mensagem do primeiro anjo. E este primeiro anjo, é o apóstolo
Paulo. O mar e as fontes de águas não foram criados para serem adorados, mas é Deus que nós devemos
adorar; é Deus que é o criador. Vocês veem?
7 Mais tarde, no versículo 8, um segundo anjo saiu, não de um seminário ou de uma escola pastoral, mas do
Céu. Para anunciar uma teologia? Não! Para anunciar uma pregação de 40 ou 100 anos? Não! Para ir revelar
a Palavra aos professores e formadores nas escolas pastorais? Não! Para ir dar a sua visão acerca do que
alguém disse há quarenta anos? Não! ... MAS O TEMPO TINHA CHEGADO PARA PREGAR O
EVANGELHO DE UM OUTRO CALIBRE! [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Para pregar a condenação
da Babilónia, a igreja católica porque ela tinha combatido, matado os santos e corrompido toda via de
Salvação. E isto é esclarecido em Apocalipse 17. Foi nos séculos XV e XVI com a reforma. E aquilo
conduziu ao protestantismo.
8 E depois da reforma, quando Martinho Lutero, Ulrico Zuínglio, Farel, João Calvino, João Wesley e outros
morreram, as igrejas sufocaram a verdadeira Igreja. Depois Deus levantou um terceiro anjo, um terceiro
mensageiro com uma Mensagem profética para todos os habitantes da terra. Deus nunca vai levantar uma
igreja ou um grupo de homens para trazer ou restaurar a verdade na terra, mas um profeta mensageiro. E
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rejeitar este profeta, é rejeitar Deus, visto que o profeta é a boca de Deus, o porta-voz de Deus, portador de
uma Mensagem de Deus, um emissário de Deus e não alguém que dá palavras de conhecimento ou que faz as
pessoas caírem em reuniões de orações com prodígios e revelações de sedução, mesmo que essas revelações
sejam sempre verdadeiras. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
9 A palavra hebraica para profeta é nabi e esta palavra significa porta-voz, não portador de milagres ou
portador de unção, mas porta-voz. Vocês veem? O profeta mensageiro é o atributo e a manifestação da
Palavra de Deus em sua geração.
10 Se um ministério de Efésios 4:11 não agir, o plano de Deus se cumprirá. Mas Deus não pode nem passar
nem substituir o profeta mensageiro. Deixa-lhe recusar como Jonas, Deus vai usá-lo… e um profeta
mensageiro, não é para ter uma grande igreja, mas um livro como Moisés, Isaías e Jeremias, … e hoje, neste
domingo, milhões de pregações serão dadas em todo o mundo, em todas as línguas da terra e dentre estas
milhões de pregações, somente uma será mantida e será içada para sempre no topo da humanidade em todas
as línguas da terra. E de geração em geração, esta pregação nunca será esquecida. E esta pregação, é a do
profeta mensageiro da geração. É a única coisa que Deus pode reconhecer. No tempo de Jeremias, havia
muitos livros, havia muitas palavras de Deus, havia muitos profetas, mas as palavras de um só profeta
resistiram por séculos até a nós e são as palavras de Jeremias. E foi assim de geração em geração, desde a
fundação do mundo. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
11 Quando um profeta mensageiro é enviado na terra, é porque não há mais verdade na terra e a sua
Mensagem é a única verdade do seu tempo. Ele é o depositário da verdade. Ele é o legislador da Palavra de
Deus no seu tempo. Vocês veem? Quando Noé estava pregando, ninguém poderia ser salvo a não ser pela
Mensagem de Noé. Quando Jeremias estava pregando, ninguém poderia ser salvo a não ser pela Mensagem
de Jeremias. Quando Elias estava pregando, ninguém poderia ser salvo a não ser pela Mensagem de Elias.
Quando o Senhor Jesus Cristo pregava lá nas ruas de Jerusalém, ninguém poderia ser salvo a não ser pela
Mensagem do Senhor Jesus. Ele disse: «ninguém vem ao Pai a não ser por Mim». Vocês veem? Quando
Martinho Lutero pregava lá na Alemanha, ninguém poderia ser salvo a não ser pela Mensagem de Martinho
Lutero. Quando João Wesley pregava, ninguém poderia ser salvo sobre toda a face da terra a não ser pela
Mensagem de João Wesley. Quando William Branham estava pregando lá em América, ninguém poderia ser
salvo sobre toda a face da terra a não ser pela Mensagem de William Branham. E hoje, vocês não podem ser
salvos a não ser pela Mensagem do profeta Kacou Philippe. E se você fosse um filho de Deus no tempo
deles, você acreditaria neles e assim é hoje. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
12 E mesmo antes que o profeta mensageiro entre em cena, algumas profecias bíblicas o anunciam, indicando
que em tal tempo, Deus fará tal coisa. Vocês veem? O Senhor Jesus Cristo mostrou em Lucas 4:14-21 que
Isaías 61:1-2 se referia a Ele. João Batista mostrou em Mateus 3:1-3 que Isaías 40:3 se referia a ele. Paulo
mostrou em Atos 13:47 que Isaías 49:6 se referia a ele... essa é também a diferença entre os verdadeiros
profetas e os falsos profetas.
13 E todo judeu sabe que Deus somente conduz o seu povo por um profeta mensageiro vivo. E nós não
podemos estar na vontade de Deus a não ser por um profeta mensageiro vivo. E fora dos Judeus, são os
muçulmanos que têm entendido esta lição. Os muçulmanos seguem um profeta como os branhamistas. Mas,
profetas já mortos. Isso é satanismo. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
14 Contudo, a desgraça do homem, é que ele ignora que a queda no Éden colocou-o mais baixo que os
animais e que ele deveria confiar no profeta mensageiro vivo de acordo com 2 Crônicas 20:20 que diz: «…
ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor
vosso Deus, e estareis seguros; crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos». Vocês veem? Saibam que
nem um pastor, nem os quatro ministérios juntos podem aperfeiçoar a Igreja. Haverá um profeta mensageiro
na terra quando o rapto acontecer…. vocês veem? Oseias 12:14 diz: … «mas o Senhor por meio dum profeta,
fez subir Israel fora do Egito, e por um profeta Israel foi ele preservado». Vocês veem? Pelo profeta
Moisés, Jeová fez subir Israel fora do Egito, e pelo profeta Josué, Israel foi guardado. [Ed: A congregação
diz: «Amém!»].
15 Bem! O que diz o terceiro anjo? O terceiro anjo condena não somente a igreja católica, mas também todas
as outras igrejas, missões e ministérios; ele condena aqueles que se fazem passar de servos de Deus e que não
o são. Em seguida em uma segunda fase, ele fala da marca da besta. Ele então conhece o que a marca da
besta é e ele fala dela.
16 Agora, regressamos para a Palavra de Deus. Quando Deus diz que algo é mal, não tenta procurar boas
coisas nele. Primeiro, o que significa biologia? [Ed: Um irmão responde: «estudo da vida»] Muito bem!
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Biologia significa estudo da vida. E o que significa geologia? [Um outro irmão responde: «estudo da terra»].
Muito bem! Geologia significa estudo da terra. Nós sabemos que a palavra grega «Teo» significa Deus e
«logia» significa estudo. Então, teologia significa estudo de Deus. Por definição, a teologia é o conjunto de
conhecimentos adquiridos por meio da inteligência. E a Palavra de Deus é o conjunto de verdades reveladas.
A teologia é, então, uma iniciativa, uma pretensão demoníaca porque nós sabemos que é Deus Ele Mesmo
que se revela ou revela a sua Palavra a quem Ele quer.
17 É por isso que não podemos entrar nessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branhamistas,
incluindo todas igrejas chamadas reveladas ou restauradas, e as missões e ministérios e que nós não podemos
usar as versões de bíblia como Louis Segond, Thompson, Scofield e outras, porque é a obra da teologia. Se
um fetichista traduzir uma Bíblia, mesmo se isto for bem feito, eu ficarei distante porque eu não acredito em
fetichismo e o espirito que está por detrás é o diabo. Aqui está o que disse Orígenes, discípulo dos apóstolos e
que é reportado pelo historiador Daniel-Rops: «… a teologia é uma ciência que se baseia sobre objetos da fé,
mas que tira os seus resultados a partir da ordem intelectual e que deve ser separada das verdades
reveladas, que são a Palavra de Deus». [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
18 Este terceiro anjo sai, não somente para a condenação da Babilônia, mas também para a condenação da
sua imagem que é o conjunto das igrejas protestantes, evangélicas e branhamistas e para desvelar a sua marca
que é o espirito santo por qual os padres, e os pastores da terra agem.
19 Este terceiro anjo sai para desvelar os demônios por quais Chris Oyakhilome, David Owuor, Emmanuel
Makandiwa, Uebert Angel, T.B. Joshua e David Oyedepo agem. Este terceiro anjo sai para desvelar os
demônios por quais Joel Osteen, T.D. Jakes, Doug Batchelor, Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro
Santiago, Silas Malafaia, Paula White, Joyce Meyer, Alberto Mottesi, Claudio Freidzon e Dante Gebel agem.
Este terceiro anjo sai para desvelar os demônios por quais Benny Hinn, Manasseh Jordan, Jesse Jackson,
John Hagee, Pat Robertson, Joaquim Gonçalves, Donald Parnell, Alejandro Bullón e Guillermo Maldonado
agem. Feiticeiros e mágicos sob Joel 2:28 e 1 Coríntios 2:4-5.
20 Não deixam uma igreja, um homem, quem quer que seja, vos seduzir! Não deixam nenhuma teologia vos
seduzir… a Palavra de Deus não é, todavia, uma pregação social, moral, científica ou evangélica de dois mil
anos, mas a revelação profética prometida por Deus a uma geração e isto por um homem, o profeta
mensageiro vivo dessa geração. E os quatro ministérios de Efésios 4:11 ecoam-na sem nunca A
contradizerem. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
21 Eu Kacou Philippe, escravo de Jesus Cristo, eu acredito que eu vos tenho anunciado todo conselho de
Deus nesta geração acerca desses demônios de sedução que as pessoas chamam «espírito santo» nessas
igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branhamistas, incluindo todas as igrejas chamadas reveladas ou
restauradas como as metodistas, batistas, quadrangulares, anglicanas, nazarenas, anabatistas, mórmons,
pentecostais, … e de todas essas igrejas que estão crescendo em todos os lugares fora de o que Deus está
fazendo através do profeta mensageiro vivo da geração. E apesar das diferenças de doutrinas, Satanás, que é
o deus deles, está no processo de os reunir em concílios e federações de igrejas… mas saibam que o rapto e o
Paraíso não lhes concernem. E ao número delas, devemos contar agora o conjunto de branhamistas.
22 E como os magos, vocês devem sair de Jerusalém, fora desta confusão, para ver a estrela de novo. [Ed: A
congregação diz: «Amém!»].
23 E cada igreja tem vários ramos, tal como os batistas: nós temos a igreja batista livre, igreja batista
fundamental, igreja batista apostólica, igreja batista missionária, igreja batista meridional, igreja batista do
pleno evangelho, igreja batista de obras e missões, igreja batista da fé e vida, a igreja batista castiçal, igreja
batista evangélica, igreja evangélica batista, igreja batista pentecostal, igreja batista profética, igreja batista
Emaús, igreja batista de fogo completo, igreja batista internacional, igreja batista de Cristo, igreja batista
progressiva, igreja batista reformada, igreja batista bíblica… mais de 70 ramos e cada um deles tem a sua
própria doutrina, o seu presidente, o seu espírito santo, a sua escola pastoral, assim por diante. E a Bíblia diz
que toda essa confusão irá à perdição.
24 Se Deus salvar um da assembleia de deuses ou um batista, o que é dos fariseus, Balaão, Judas Iscariote e
Caim? Satanás e seus filhos dizem: «se tu és batista, da assembleia de deuses, do despertar e outros e que tu
vives bem, é o essencial …» eles querem nos fazer acreditar que no rebanho de Deus, há cães limpos, cabritos
limpos, porcos limpos… contudo, eles devem ser ovelhas. Eles dizem: «se tu és batizado em Nome do Pai,
Filho e Espírito Santo ou em Nome de Jesus Cristo, é a mesma coisa». Gálatas 1:8 diz: maldito seja aquele
que diz isso. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
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25 Em 1993, antes da minha conversão, quando eu recebi as duas visões, a primeira relacionando ao
chamado para o ministério e a segunda para a comissão, na qual eu vi escrito no céu o que eu estou pregando
hoje, eu estava de pé no deserto e me foi dito que é um deserto espiritual porque não acreditariam em mim. E
foi depois dessas duas visões que eu fui para uma igreja pela primeiríssima vez. Eu até nem mesmo sabia que
era a igreja batista…
26 Eu prego apenas o que eu vi escrito no céu naquele dia por volta das 15 horas. E não acreditam em mim e
me combatem. Os escorpiões e cobras do deserto estão lutando contra mim, mas Deus deu-me poder sobre
eles e seu veneno. Eles me tratam de demônio, anticristo, causador de problemas, mensageiro de satanás, e
chamam o que eu prego de pregação nivaquine… assim foi com os profetas do Antigo Testamento, com o
Próprio Jesus Cristo, com os apóstolos … e contanto, que Deus envia homens sobre a terra, isto será sempre
assim a fim de que as escrituras não possam ser confundidas. Não há nem confusão nem contradição em
Deus.
27 Os sacerdotes, os fariseus e os saduceus se unem contra Jesus. Lucas 23:12 diz isto: «e Pilatos e Herodes
tornaram-se amigos um com o outro no mesmo dia, pois antes havia inimizade entre eles». Irmãos, eu lhes
digo em Nome do Senhor Jesus Cristo, quando vocês verem que pessoas que têm diferentes doutrinas se
unem contra vocês, alegrem-se! Ó! Vocês, fariseus modernos, é verdade que eu sou uma ameaça para os seus
interesses de igrejas, mas temam a Deus! [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
28 Saibam que nós estamos nos momentos de Ló e Noé onde as igrejas tinham falsos profetas e homens
ungidos de todos os tipos estavam indo a toda terra com milagres de todas as espécies. Alguns filhos da
perdição estavam estabelecidos sobre igrejas e organizações, tais como, as igrejas católicas, protestantes,
evangélicas, e branhamistas, e uniões e federações de igrejas … qualquer caminho de Salvação foi
corrompido. E em Noé, nós vemos que a Vida eterna consiste em reconhecer a Jeová, o único Deus
verdadeiro e aquele que Ele achou bom enviar, Noé, seu profeta mensageiro vivo. Noé os advertia e eles
chamaram ao advertimento: julgamento.
29 O que a igreja católica fez no passado, é o que os protestantes e evangélicos; esta nova caricatura satânica
estão fazendo. Como pessoas podem acreditar que estes espíritos que atuam nestas igrejas católicas,
protestantes, evangélicas e branhamistas, e outras são o Espírito Santo? Como vocês podem ter a Bíblia nas
mãos e ignorar que os milagres daqueles adivinhadores e fetichistas em casacos não são senão a obra de
sedução? E esta multidão de profetas que nós temos hoje realizam milagres e todos jubilam. O tapete
vermelho abre-se diante deles enquanto as mesmas pessoas me amaldiçoam; contudo, as suas pregações são
nada mais do que recitações de versículos ou o que eles têm aprendido de um livro de Tommy Osborn ou de
livrarias chamadas cristãs ou de seminários de formações pastorais, escolas bíblicas ou do que alguém que
eles não conhecem colocou na internet! Vocês veem?
30 E hoje, Satanás tem fabricado todos os profetas da Bíblia e ele até fez alguns enxertos: Abraham-Elias,
Paulo-Elias, João-Elias, Elias-Eliseu, Ezequiel-Elias, Daniel-Elias, Samuel-Elias, Elias-Agabus, Moisés-Elias
e assim por diante… na realidade, eles são Elimases senão Janeses e Jambreses e seus milagres têm como
meta endurecer os corações dos fiéis e faraós de igrejas e para não deixarem os Judeus saírem do Egito. E
não importa em que país, você encontrará esses nomes de profeta.
31 Irmãos e irmãs, qualquer que seja o lugar, a terra está na quinta dimensão. Eles não veem o cisco que está
no olho das suas igrejas, mas a palha que está na política. Pessoas vazias e orgulhosas, bêbadas com a
teologia, e viciadas em todos os tipos de sensações, de emoções, de magias e de seduções… eles são
aplaudidos por todas as igrejas. E nós vemos que as igrejas estão unindo-se em alianças de todas as espécies
longe da Palavra, e apesar das suas diferenças de doutrinas, sabendo que um pastor das assembleias de deuses
não pode ser um pastor em uma igreja pentecostal, batista ou adventista… e que alguém não pode ir ter a
santa comunhão com o outro. Mas em que base eles estão se unindo então? Sobre a base do abismo e
perdição e sobre a iniciativa dos seus deuses e seus espíritos santos. Ó! Em vão orais e jejuais… Deus
destruirá vocês todos! Eu não quero desencorajar vocês, mas vocês irão todos à perdição. Vocês têm
corrompido a terra como nos tempos de Noé, Deus retribuirá a vocês o salário.
32 Eu tenho sido comissionado para julgar e eu vi estas Palavras de julgamento escritas no céu, sobre uma
geração incrédula que prefere a teologia à Palavra de Deus, que prefere a sedução à verdade, que prefere
Barrabás a Jesus Cristo, que prefere a morte à Vida… nós vivemos nos últimos momentos do rapto, as
trombetas de satanás tocam para o agrupamento dos seus filhos e as suas igrejas de acordo com Mateus
13:24-30 enquanto o Clamor do comando de Deus reúne os escolhidos. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
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33 Irmãos, como pessoas com doutrinas diferentes podem se unir? Vejam o jornal Fraternité matin de
quinta-feira, 22 de agosto de 2002, na página 3. Os presidentes de diferentes igrejas posando juntos diante
dos fotógrafos. A cabeça da imagem do dragão. Irmãos, vocês já viram um rebanho em que há cabras, bois,
cães, porcos e galinhas?… isto é a imagem dessas uniões e federações de igrejas no mundo. E quem pode ser
o pastor? Satanás naturalmente! Cada animal grita na sua própria maneira enquanto eles estão na mesma
federação. Os bois mungem! Os cães ladram! Os porcos grunhem! As cabras e as galinhas, e assim por
diante…. vocês veem…? Uma cabeça a falar uma linguagem batista, outra cabeça a falar uma linguagem
pentecostal, outra cabeça a falar uma linguagem metodista, e assim por diante… vocês veem? Um tem tal
doutrina, outra tem tal doutrina… vocês veem? O que diz Mateus 13:24-30? Eu vou ler isso: «e Ele disselhes: … deixam-nos crescerem juntos até à colheita, e no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros, juntem
primeiro o joio, e amarem-no em pacotes para queimá-lo, mas o trigo tragam-no juntos para o meu celeiro».
Um pacote é um molho de vários tipos. Uma igreja batista é um molho, mas quando os batistas, metodistas e
outros são postos juntos, isto é um pacote. Qualquer união ou federação de igrejas é um pacote. E a Bíblia diz
que haverá vários pacotes e que eles são para serem queimados. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
34 E quando vocês verem os filhos do diabo reencontrarem a sua família, fraternizando e unindo-se, saibam
que Deus também está reunindo os seus escolhidos. Amém! Deus disse que eles seriam ajuntados para serem
queimados de acordo com Mateus 13:24 à 30. Vocês veem que aqui celeiro é singular, mas molhos ou
pacotes estão no plural. Vocês veem? A igreja batista livre, um molho. A igreja batista fundamental, um
molho. A igreja batista apostólica, um molho. A igreja batista missionária, um molho. A igreja batista
meridional, um molho. A igreja batista do pleno evangelho, um molho. A igreja Batista de obra e missões,
um molho… mas o concilio ecuménico de igrejas do Quénia, um pacote. O concilio ecuménico das igrejas
evangélicas de Martinica, um pacote. A confederação de igrejas da Espanha, um pacote. A federação das
igrejas evangélicas da Alemanha, um pacote. A união das igrejas carismáticas, um pacote. A associação dos
servos de deuses da França, um pacote. Vocês veem?
35 Deus enviou o Espírito Santo sobre Mateus, Marcos, Lucas e João, e eles escreveram os quatro
Evangelhos, cada um no seu lado, mas eles não se contradisseram um com o outro. Marcos pode dizer algo
que João não diz, mas eles nunca se contradirão. Satanás não pode fazer isso com as suas igrejas e os seus
espíritos santos que atuam nas suas igrejas. De Moisés a Paulo, passaram-se 1600 anos e Deus enviou mais
de 40 profetas para escreverem os 66 livros da Bíblia e vocês vêm a harmonia? Deus não se contradiz! Todas
essas igrejas, seus presidentes, seus reverendos, seus pastores e profetas … todos os seus deuses, seus
espíritos santos e o Jesus deles irão para o inferno! Eu vi isto escrito no céu em abril de 1993 e me foi dito
para pronunciar o julgamento. Estava escrito no céu, em francês: pronuncia o julgamento! Pronuncia o
julgamento! Pronuncia a mudança de vida! Pronuncia a mudança de vida! Vocês veem?
36 Esta Mensagem é um aviso para os filhos de Deus a fim de que eles se arrependam, mas os filhos do diabo
A verão como um julgamento e está certo porque Ela vem para a condenação deles. Qualquer um que irá,
portanto, encorajar o seu próximo a perseverar nessas igrejas será destruído como um homem ímpio,
qualquer um que prega uma teologia de igreja e não a revelação profética do seu tempo será destruído como
aquele que vende lixo em vez de ouro. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
37 Agora, ouçam esta parábola que o Deus dos Céus direciona para a humanidade: um bandido que roubou a
fortuna do seu mestre foi para um país muito distante. Ele mudou a sua identidade e estabeleceu-se como um
homem bom. Ele casou-se, viveu em uma casa de luxo, manteve muitas relações e prestava serviço. Sobre
indicação, o seu mestre enviou um primeiro espião que não conhecia a face do bandido. Mas muito esperto
em espionagem. Ele foi, encontrou-lhe, mas não poderia saber que ele era o bandido. Ele passou muitos dias
com ele e voltou com um presente. Depois o mestre enviou um segundo espião que conhecia a sua face e o
nome que ele tinha no seu país de origem. O espião encontrou-o, mas o bandido o corrompeu, deu-lhe mais
do que o salário de espionagem e empenhou-o nos seus atos das trevas. Visto que o espião não regressou, o
mestre enviou um terceiro espião que conhecia a face do bandido e o seu nome original. Quando esse espião
viu o bandido e a sua riqueza e tudo o que ele adquiriu, ele clamou e alertou todo país, mas ninguém
acreditou por causa da nova identidade do bandido. E os habitantes do país apreenderam o espião e falaram
em lançar o espião para a prisão. Aquele que tem ouvidos para ouvir ouça!

