O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 3: UM PROFETA ENVIADO POR DEUS
(Pregada no domingo, 10 de novembro de 2002 em Locodjro, Abidjan - Costa do Marfim)

1 O Evangelho do Reino dos Céus sempre vem do Céu através de um anjo, ao passo que há um outro
evangelho que vem do abismo através da escola pastoral, porque Deus enche o coração ao passo que o diabo
enche a cabeça. Recordam-se como em 24 de abril de 1993, o som da sua voz entrou em mim e que eu caí
morto. Vocês veem? É o diabo que tem instituído a escola pastoral. Pois, se eu envio alguém para chamar a
minha mulher que está viajando para a aldeia, este enviado não tem de receber nenhuma instrução de alguém.
Eu sou o único a dizer-lhe o que ele deve dizer à minha mulher e eu sei que ela crerá nele. [Ed: A
congregação diz: «Amém!»].
2 Que Satanás e seus filhos tenham a escola pastoral, institutos bíblicos e internet, eu e a minha casa ficaremos
com a revelação profética. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. E depois da escola pastoral, os seminários e
diplomas teológicos, quando esses hipócritas, esses filhos do diabo estão no púlpito, eles dizem: «ó Deus! Que
eu seja anulado e que Tu fales por meio de mim!». Vocês veem? Isto é confusão! Se você sabe que Deus pode
apagar você para falar por meio de você, então o que você foi procurar nas escolas pastorais?
3 A escola pastoral não é nada senão um lugar aonde as pessoas vão para aprender as técnicas de manipulação
psicológica. Vocês veem? Eles estudam as reações e comportamentos das pessoas. É tudo isto que é chamado
misticismo. E é isso que eles escondem das pessoas.
4 Bem! A Bíblia declara que não há nada ocultado que não será revelado na luz do dia. Deus fez isto porque o
tempo da restauração tinha chegado, mas, infelizmente, aqueles para os quais isto foi feito já estavam bêbados
e não podiam distinguir entre o bem e o mal, entre o Espírito de Deus e o espírito do diabo, entre a Palavra de
Deus e a teologia… e o fruto que sai disso são as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branhamistas.
5 E é por erro que essas caricaturas satânicas são chamadas igrejas, tornando-se de repente uma maldição para
o país e o objeto de toda ira de Deus. De modo que, quando uma taça de tormento é derramada sobre um país,
as igrejas são rápidas á interpretá-la a fim de fortalecer o perverso no seu caminho. Eu não posso imaginar de
que castigo as igrejas serão achadas dignas no julgamento!
6 Saibam que se Deus fosse a cabeça dessas igrejas, elas nunca orariam em conjunto com os budistas, os
mahikari, os muçulmanos, os fetichistas, as máscaras, com algumas libações e danças de guerra…
7 E especialmente as igrejas africanas, se pronunciariam acerca dessas televisões violentas e podres, acerca
dessas ruas de príncipes e principescas, jornais expondo mulheres nuas, ritmos e danças impuros, a
distribuição de preservativos, o planeamento familiar e assim por diante. Vocês veem? O lugar onde o pecado
é legalizado, a Igreja tem que pronunciar-se. Se eles distribuem camisinhas aos estudantes, aos soldados e
outros e que as igrejas não dizem nada, elas não devem orar também, senão, elas são as piores inimigas da
Africa e é o que elas são.
8 Por quê isto? Porque o pecado daquele que usa preservativos e pílulas é semelhante ao pecado daquele que
comete aborto.
9 Quando punições vêm sobre um país, é especialmente contra as igrejas que aquelas punições são exercidas
como no passado aos deuses do Egito. Vocês veem? Eu Kacou Philippe, escravo de Jesus Cristo, eu não
desencorajo vocês, mas é em vão que vocês oram. Deus tem levantado servos para exercer o julgamento,
como Ele levantou o seu servo Nabucodonosor contra Israel no passado. Não é Deus quem decreta tudo que
acontece sobre a terra? [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
10 Como José, os negros deportados de África e cordeiros fugindo os lobos da perseguição romana
encontraram-se sobre uma nova terra, a América. Deus os abençoou, e fez com que os seus irmãos, todo o
mundo, prostrar-se diante das decisões deles por meio da ONU porque depois de faraó, o papa de Egito, era
José. Nós vemos isso no livro de Gênesis e em Apocalipse 13. Vocês veem?
11 Então, de cordeiros que eles eram, bisnetos de cristãos, jurando sobre a Bíblia, eles se tornaram um dragão,
esmagando, bombardeando, impondo-se por vetos e embargos. Em vez de enviarem gratuitamente trigo para
as suas famílias africanas para que elas vivam, eles enviam armas para que elas se matem. Eles enviam alguns
Tommy Osborn, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Morris Cerullo, Billy Graham… para seduzirem os habitantes
da terra. E eles orgulham-se em dizer: «Deus abençoa a América». Se Deus abençoar esta América que eu
vejo, então, Deus deve arrepender-se de ter destruído Sodoma e Gomorra. Vocês veem? Se Deus abençoar esta
Costa do Marfim que eu vejo, então, Deus deve arrepender-se de ter destruído Sodoma e Gomorra. E na
ressurreição, Deus deve pedir perdão aos habitantes de Sodoma e Gomorra. Deus deve pedir perdão aos
habitantes de Nínive. Vocês veem?
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12 E se Deus salvar um católico, um protestante, um evangélico ou um branhamista ou um dos membros
dessas missões e ministérios, Deus deve eliminar o inferno e todos irão para o paraíso, mesmo Satanás. [Ed: A
congregação diz: «Amém!»]. Como é que alguém pode rejeitar o profeta vivo do seu tempo e ir para o
Paraíso? Como é que alguém pode ser salvo do dilúvio enquanto ele rejeitou Noé? Quando o Senhor Jesus
Cristo estava na terra, como é que alguém poderia O rejeitar e ser salvo? Toda terra está no abismo por causa
dessas igrejas.
13 E em 11 de setembro de 2001, quando a América foi atacada, eu disse em desespero: «está feito!» E eu
adicionei: «é isto que foi anunciado pelo mensageiro do tempo do entardecer». Misericórdia para esta nação
de América! O que ela fará agora? Doravante, o temor e a ansiedade habitarão com esses homens. Pois, em
vez de trabalharem para o bem, eles preferiram trabalhar para a perdição do perverso.
14 A solução não é procurar capturar Al-Quaeda e o terrorismo; esses são somente chicotes por excelência de
Deus. Mas a solução, enquanto Tommy Osborn e Morris Cerullo e Benny Hinn e Manasseh Jordan e todos
aqueles viajarem pela terra e seduzirem a terra, não haverá alguma solução! E se vocês procurarem capturar ou
matar aqueles, saibam que Deus pode levantar chicotes de todos os lugares! Deus pode levantar ciclones,
terramotos, inundações. E vocês não sabem que doenças mais terríveis que a sida aparecerão na terra? E vocês
não sabem que o que não podia matar, matará? E Deus levantará isto para todo homem ou para toda nação que
faz a cultura do pecado e de falsos profetas.
15 E isso é o que fez Deus destruir a terra no tempo de Noé. As igrejas tinham alguns Tommy Osborn,
sedutores e pessoas de renomes aprovadas pelos homens. E todo caminho de Salvação foi corrompido. Vejam
Gênesis 6:11-12: «… a terra estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. E Deus
olhou sobre a terra e eis, ela estava corrompida, e toda a carne tinha corrompido o seu caminho sobre a
terra». Notam isto: «… corrompida diante de Deus». Não diante dos homens, mas diante de Deus! Para os
homens, eles estão na verdade; eles não vêm qualquer mal no que eles estão fazendo! E foi aí que Deus
levantou um pequeno homem para eles, sem formação teológica, cuja pregação estava perturbando-os. E Noé
pregou em um deserto autêntico.
16 As pessoas reconhecem que estamos no tempo de Noé. Todos os pregadores reconhecem que estamos no
tempo de Noé. As igrejas reconhecem que estamos no tempo de Noé… mas onde está Noé? Essa é a única
pergunta a qual eles não respondem. Porém, como pode alguém estar no tempo de Noé sem Noé? E vocês
filhos de Deus, não procurem por grandes pastores, apóstolos e profetas, mas procurem por Noé! E vocês,
pastores pequenos! E vocês, pequenos magos! Não vão para Jerusalém, mas vão para Belém! Não vão para as
grandes igrejas, não procuram as grandes igrejas, não vão para a igreja de Herodes, não vão aos chamados
grandes homens de Deus, mas vão antes ao carpinteiro José. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Noé tinha
sido rejeitado e é o sinal que Deus tinha dado a todas as gerações da terra. Todos os profetas seriam rejeitados
por causa das suas Mensagens. Mas Deus, no Céu, os aprovou.
17 E se Noé for aprovado, eu serei aprovado. E é sobre isto que nós nos descansamos, eu e os meus [Ed: A
congregação diz: «Amém!»]. A terra está corrompida e o Senhor Jesus Cristo disse que no fim dos tempos, se
Ele demorasse, não haveria algum escolhido na terra. E de onde veio esta corrupção? Dos Estados Unidos de
América. Olham para Tommy Osborn, Benny Hinn, Billy Graham, Morris Cerullo e todos esses… eles
corromperam a terra, e surpreendo-me que pessoas confessando o Nome do Senhor Jesus Cristo sonham em
visitar um dia países como os Estados Unidos. As vossas aldeias não são melhores que Los Angeles e
Hollywood? E de onde vem essas violências, estas serpentes e escorpiões sobre aqueles bíceps? De onde vem
esses penteados errados? Da mesma maneira que vocês sonham com a Europa e América, é assim que as suas
almas anseiam pelo pecado e inferno! Pois, aqueles que estão na Europa e Estados Unidos e que estão cheios
do Espírito Santo desejam estar nos vossos lugares aqui em África, distante do que eles vêm lá.
18 A primeira besta de Apocalipse 13, o Vaticano, tem corrompido a terra pela igreja católica romana. E eu
vos digo para manterem os vossos ouvidos sobre o Vaticano. Um dia, uma notícia vai abalar o mundo. E este
tempo tem agora chegado e o instrumento para este julgamento é o espírito que está em Al Qaeda. E o mundo
inteiro dirá: quem fez isto? Vocês veem?
19 A segunda besta de Apocalipse 13, os Estados Unidos, ela própria uma imagem do Vaticano, tem
corrompido a terra pelas igrejas protestantes e evangélicas, as quais são também a imagem do catolicismo,
todos atuando sob a marca da besta, o espírito que uma vez animou Babel e que foi transmitido para a
Babilónia, depois para o império Medo e Persa depois para o império mundial grego depois para o império
romano e para a igreja católica que sai de Roma. A partir dessa altura, este espírito foi transmitido para os
Estados Unidos de América e às igrejas protestantes e evangélicas e agora para os branhamistas. E para muitos
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americanos, a América é a nova Jerusalém. É uma verdade! Mas uma verdade histórica, no momento em que
os cristãos estavam a fugir a perseguição romana.
20 E hoje, dizer que um país africano é a nova Jerusalém, é insultar Deus e o seu trono! E se a Costa do
Marfim é um elefante económico e político, ela também é espiritualmente um morcego e isso tem se
manifestado desde há algum tempo aos olhos do mundo inteiro. Um animal que voa, que come e vai a retrete
pela boca, que dorme de cabeça para baixo. Um animal cego que voa de dia e de noite, uma ave sem penas,
uma ave que tem dentes: uma criatura de mau presságio e é isto que estes chamados cristãos da Costa do
Marfim são. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Eles podem mesmo se unir com as ordens místicas para
orarem. Católicos, muçulmanos, budistas, protestantes, evangélicos, fetichistas… reuniram para implorarem o
seu deus. A loucura dos cristãos da Costa do Marfim manifestada. O coração e a natureza e a espiritualidade
da Costa do Marfim manifestados através de uns morcegos. E eu que sou cristão, aceitaria orar para que viva
um país que se diz laico? O Deus com linguagem simbólica não tem Ele colocado morcegos no coração de
Plateau, coração de Abidjan, coração da Costa do Marfim? Por que isso? Porque é o emblema espiritual e
religioso da Costa do Marfim, é o Assim diz o Senhor. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
21 Um dia, eu estava pregando em Plateau e eu disse que a Costa do Marfim merecia mais do que a sida e
alguém na multidão gritou: «se a sida (ed: AIDS) é pouco, que Deus mande dragões, nós estamos aqui!» E os
dias que se seguiram, o país foi atacado, o sangue jorrou. Certamente, os dragões tinham atacado. Vocês
veem?
22 Se vocês são candidatos para os pecados e que vocês esticam o pescoço diante da repreensão, Deus vai
levantar para vocês Bin Laden investido de poderes proféticos e divinos.
23 O Deus diante do qual me levanto é Aquele que executa os seus propósitos sobre os habitantes da terra.
24 E vocês marfinenses, vocês demonstraram aos olhos do mundo inteiro que vocês são piores do que o
Congo-Kinshasa e Tshala Muana… devo eu orar para que vivam as ruas de princesas? Devo eu orar para que
vivam as igrejas e os seus profetas? Se eu fizer assim, que a minha alma não viva e que as portas do inferno
prevaleçam sobre mim. Mas eu oro para os escolhidos, para que as águas não os levam e que eles se reúnam
para a Vida eterna e que a fé deles não falhe.
25 Mas por causa do pecado e por causa das igrejas, saibam que o mundo irá de sofrimento para sofrimento. E
acontecerá que, ao saudar, um homem não será capaz de apertar a mão do seu irmão ou do seu melhor amigo
pelo medo de ser contaminado pela doença. Pessoas andarão sem se tocarem. As escolas fecharão e vocês
escutarão pessoas dizendo: «eu estou com medo de tomar o metro, eu estou com medo de pegar o ônibus, eu
tenho medo de ser contaminado». Vocês veem? O justo dirá ao perverso: «vai expor a tua nudez na praia!» E
o perverso dir-lhe-á: «eu não quero!». Vocês veem?
26 Bem! O que diz a Bíblia? O que diz Mateus 24:22? A Bíblia diz que se o tempo não fosse encurtado,
nenhuma carne seria salva, mas quando vemos o trabalho e a multiplicação de igrejas, temos a impressão de
que se o Senhor demorar, toda carne será salva. Não sejam seduzidos até esse ponto! … e não olham para mim
como uma ameaça para as vossas igrejas por causa dos vossos interesses, mas antes como uma graça.
27 Eles me tratam de falso profeta, anticristo, enviado de Satanás, herético, e o que eu prego de pregação
nivaquine… sem serem capazes de dizer que o que eu digo é falso. Vocês que pregam a teologia e outros, vão
para o Paraíso! E Noé e Moisés e os profetas e os apóstolos e eu, nós que temos pregado o Evangelho vindo
dos Céus, nós iremos para o inferno. Filhos da perdição conduzindo para o inferno e à perdição! … tratam-me
de falso profeta e de anticristo, mas Deus espera por vocês no julgamento! [Ed: A congregação diz:
«Amém!»].
28 Contudo, o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 13:24-30 que os filhos do diabo e as igrejas deles serão
amarrados em vários pacotes para serem queimados, mas que os escolhidos serão reunidos num único celeiro.
Havia muitas crenças e deuses no Egito e Deus fez sair os seus filhos exercendo julgamento. Diante da
multidão de igrejas em Israel, Deus reuniu os escolhidos. Havia os fariseus, os essénios, os saduceus, os
helenistas, os herodianos, os zelotes… todos estavam no caminho errado e o Senhor fez sair os escolhidos
exercendo julgamento sobre eles. E antes do rapto, os escolhidos, de acordo com Mateus 24:31 e 1
Tessalonicenses 4:16, serão ajuntados pelo som da trombeta, incluindo Apocalipse 14:6-10. E isto é sempre o
que o Senhor Jesus Cristo está fazendo.
29 E esta pregação é para a queda de alguns e elevação de muitos. O mesmo dilúvio que salvou Noé, destruiu
o mundo. A mesma Mensagem que nos salvará hoje é esta mesma Mensagem que condenará esta geração.
[Ed: A congregação diz: «Amém!»].
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30 Apesar das diferenças de doutrinas, as igrejas unem-se em alianças e eu disse que elas eram bestas, uns
dragões com múltiplas cabeças, cada cabeça simboliza uma igreja e tendo o demônio e a linguagem que é a
teologia desta igreja. Quem quer que esteja em uma dessas igrejas já tem recebido a marca, isto é, o espírito
que é o demônio da besta. Uma marca é um espírito. Quando Deus colocou uma marca em Caim, era um
espírito. E a marca da besta em Apocalipse, é o espírito santo da besta. Vocês veem? A marca da besta hoje, é
o espírito santo que age nessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branhamistas. E quando vocês
estiverem numa igreja evangélica, vocês são nascidos por aquele espírito e é por ele que vocês falam em
línguas, vocês profetizam… como se ele fosse realmente o Espírito Santo. Ele controla o vosso corpo, a vossa
alma, vosso espírito. E vocês estão exatamente como na condição dos fariseus diante do Senhor Jesus Cristo
ou na condição de um católico que tem velas, rosários, estátuas, incenso, crucifixos e água benta na mão e que
se acredita na verdade. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. A mesma marca, o mesmo demônio de
incredulidade que possui a besta é a mesma marca que possui a sua imagem, suas filhas, isto é, as igrejas
protestantes, evangélicas e branhamistas.
31 E quando alguém diz: «eu sou católico, batista, irmão da Mensagem, luterano, evangélico…», vocês têm
que entender: «eu sou o anticristo, eu sou um filho bastardo, eu sou um demônio», é o que Deus escuta no
Céu. «A marca na mão» consiste em trabalhar nessas igrejas, realizando atos neste sentido. E o mundo inteiro
a tem recebido. Não há um rei ou um presidente no mundo que não tem visitado ou que não tem tido a
intenção de visitar o Vaticano, mesmo Yasser Arafat, os árabes e os muçulmanos. Pois, em Mateus 4:8-9, o
Senhor Jesus Cristo tendo recusado o trono da jurisdição mais elevada sobre a terra, um homem o recebeu, o
papa da Roma. E a Bíblia declara que esta pequena cidade do Vaticano, tem monarquia sobre todos os
habitantes da terra e que um dia uma mão invisível vai atacá-la. Apocalipse 17:18…
32 Cada igreja pretende ter o Espírito Santo e cada uma delas tem a sua própria compreensão sobre o batismo,
a sua própria compreensão sobre a divindade de Jesus, a sua própria compreensão sobre a predestinação, a sua
própria compreensão sobre o pecado original, o ministério da mulher, o véu, e assim por diante... um pastor
metodista não pode ser pastor nas assembleias de deuses ou nos batistas, … o que é então este espírito santo
contraditório? E apesar disso, vocês não procuram a verdade, e vocês falam de santificação e de Paraíso! Mas
eu digo a vocês que vocês nunca encontrarão esta Verdade enquanto vocês procurarem por ela em uma igreja.
Vocês veem?
33 De geração em geração, a Verdade encontra-se sempre com um único profeta mensageiro vivo na terra. É
ele que tem as chaves do Reino; é ele que é o Caminho, a Verdade e a Vida no seu tempo. E quando vocês
abrirem a Bíblia, vocês veem Isaías, Jeremias, Amós, Ezequiel, e assim por diante. São nomes de profetas. A
verdade, é com um profeta mensageiro vivo, e não em uma igreja. Mas o que vocês estão fazendo então com a
Bíblia em suas mãos? Senão, é mesmo pela Salvação que vocês vão à igreja? Contudo, se Deus salvar um
batista, um pentecostal, um membro da igreja do reavivamento ou assembleia de deuses, como Ele pode
condenar os fariseus, Judas e Caim?
34 Como é que Deus pode condenar os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus e aprovar os ensinamentos
de um líder católico, protestante, evangélico ou branhamista? Como Ele pode condenar pessoas que baseiam a
sua fé em um livro lá e aprovar pessoas que baseiam a sua fé em um livro neste lado, um velho livro chamado
Bíblia? De acordo com Mateus 16:5-12, o Senhor Jesus Cristo diz que o ensinamento dos fariseus e dos
saduceus é fermento. E como Ele pode dizer que o ensinamento dos católicos, protestantes, evangélicos e
branhamistas e das missões e ministérios é a Palavra de Deus? Como Ele pode fazer isso enquanto Ele é o
mesmo ontem, hoje e eternamente?
35 Se Deus der o Espírito Santo a um batista, um pentecostal, um das assembleias de deuses, … o que é dos
budistas, dos mahikari, guru maharaji e dos muçulmanos? Vocês veem? Eu imploro vocês em Nome do
Senhor Jesus Cristo, parem de queimar incenso aos demónios! Abandonam os altares de bezerros de ouro. O
ministério não é uma profissão que alguém deve ir aprender ou aperfeiçoar em um seminário de formação.
Parem de fabricar pastores em vossas fabricas pastorais. Deus Ele Mesmo dá o ministério do Céu e assegura a
sua execução na terra sem a ajuda de alguma mão humana, mas pelo Espírito Santo. Vocês, pastores, profetas,
reverendos e presidentes de igrejas, … eu suplico vocês em Nome do Senhor Jesus Cristo! Arrependam-se!
Escapem do inferno porque é melhor ser envergonhado diante dos homens do que o inferno.
36 Eu não prego uma imaginação a vocês, mas eu falo para vocês em Nome do Senhor Jesus Cristo em virtude
da visão de 24 de abril de 1993. Como em Jeremias 28, em 1 Reis 22, me foi dado para ver o julgamento de
Deus e para pronunciá-Lo. Que nenhuma igreja, que nenhum homem, quem quer que seja seduza vocês!
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37 Que nenhuma responsabilidade de igreja retenha vocês. Reconheçam o vosso dia de visitação, porque se
vocês perderem as trombetas de ajuntamento, o que estão esperando então? Dobram então os seus joelhos até
que Deus fale para vocês senão, no julgamento vocês não dirão que não foram avisados.
38 Se Israel que é de Deus por nascimento não entende a linguagem profética, como vocês que são filhos por
adoção A entenderiam? Mas uma coisa é evidente: dois homens pretendendo serem de Deus, não podem falar
línguas diferentes com práticas diferentes.
39 Quando os Judeus regressaram da deportação babilônica, um benjamita como Paulo poderia estar no
sacerdócio. Nós escutamos novos nomes: fariseu, saduceu, zelote, essénio, herodiano... de acordo com 1 Reis
12:31 e 2 Crónicas 13:9, se alguém tiver meios, ele paga para a formação pastoral e torna-se sacerdote como
vemos hoje nas igrejas. 2 Crónicas 13 diz: «vocês não expulsaram os pregadores de Jeová, os filhos de Aarão,
e os Levitas? E vocês se fizeram sacerdotes como os povos dos [outros] países; e qualquer que vem com um
novilho e sete carneiros, para ser consagrado, torna-se sacerdote de o que não é Deus…». Amém! O
versículo diz: «…como os povos dos outros países», como era no Egipto. Se alguém pagar pela formação, ele
torna-se pastor. Alguém pode se levantar por si mesmo e recomendar-se como sacerdote, exatamente como os
povos dos outros países. Vocês veem?
40 Mas o caminho de Deus permanece o mesmo. Foi Moisés que estabeleceu o sacerdócio no seu tempo. Foi
João Batista que escolheu os seus apóstolos e discípulos. Foi o Senhor Jesus Cristo que escolheu os seus
apóstolos e discípulos. Foi Paulo que escolheu os seus apóstolos e discípulos. E quando Deus enviar um
profeta sobre a terra, sempre será assim. E é a única coisa que Deus reconhece. O ministério, é a eleição
Divina, não é questão de inteligência ou de dinheiro ou de unção. Eu sei ensinar, portanto, eu sou isto ou
aquilo. Eu tenho uma grande unção, eu faço milagres, portanto, eu sou isto ou aquilo. Tudo isso é do diabo, de
uma ponta à outra. E como Israel, a mesma coisa aconteceu neste lado.
41 Quando as igrejas regressaram da deportação, da Babilônia espiritual, que é a igreja católica, ouvimos
novos nomes: reverendos, presidentes, bispos, … nomes blasfemadores. Vocês veem? Eles retornaram com
dogmas, credos, doutrinas e deuses babilônicos. Filhos de Nimrod, filhos de Belial tinham forjado impérios
chamados «igrejas». O que é? Esses líderes católicos, protestantes, evangélicos e branhamistas são reis sem
coroa, e as suas igrejas são reinos sem Estado, e as suas federações são dragões, bestas com várias cabeças de
acordo com o modelo babilónico. Tudo isto é demoníaco. E animados pelo mesmo propósito, eles agora
levantam várias torres de Babel, várias federações e confederações de igrejas. Eles estão a construir torres de
Babel apesar da confusão das suas línguas: uniões de igrejas. Um desafio a Deus. E cada dragão tem três
grandes chifres: um poder político, um poder financeiro e um poder religioso. Eles são líderes religiosos, mas
eles podem mesmo influenciar as autoridades políticas do seu país.
42 Se você for um filho de Deus e você não enxerga as palavras «precursor do anticristo» na testa desses
presidentes de igrejas, então, você está na escuridão. Eu não me vejo como um profeta, mas uma coisa eu sei:
eu vi escrito no Céu o julgamento de Deus sobre vocês e nenhuma pessoa pode contradizer isso. E os filhos do
diabo ficam distantes e dizem: «o que você diz é verdade, mas Deus tem revelado isso também a nós!». Se
Deus tem realmente revelado isso a vocês, não é para outra igreja, mas à sua Palavra e à sua Igreja que vocês
virão…
43 E é assim que na minha aldeia, acaba de falecer como se atacado por um anjo, um homem de renome das
assembleias de deuses: o ancião Nando. Uma paralisia severa que não cedeu aos vários encantamentos do seu
lote. E esse é o salário de muitos anos de bruxaria numa irmandade cujo nome é: assembleia de deuses e o
berço da qual é Katadji. E eu ouvi que ele tinha se colocado em ordem antes de ele morrer. Todavia, ele não
morreu como alguém pertencente à assembleia de deuses? O que é do seu espírito santo das assembleias de
deuses que estava nele e pelo qual ele falou em línguas e profetizou lá? Ele abandonou os dogmas, credos,
ídolos e teologias das assembleias de deuses antes de morrer? Se ele for para o Céu, então, o cristianismo é
falso! [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Este Nando tanto seduziu, cegou, assassinou e enviou tantas almas
para o inferno que o seu inferno tinha começado aqui em baixo. Vocês podem discordar comigo ou combaterme porque eu digo a verdade para vocês, mas um dia, vocês dirão como aquele soldado romano:
«verdadeiramente este homem tinha falado para nós em nome de Deus». [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
44 E uma das razões pelas quais tais homens não podem aceitar o Evangelho do seu tempo é que muitos
daqueles que eles seduziram já morreram e estão a espera deles lá no julgamento; eles têm de ir responder por
essas almas diante de Deus. Deus não pode, portanto, aceitar que eles mudem de caminho cá na terra. Deus
seria injusto se Guillermo Maldonado, Alberto Mottesi, Claudio Freidzon, Paula White e Chris Oyakhilome
forem ao Paraíso, enquanto muitos daqueles que creram neles já morreram. Vocês veem? É isso!

O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
45 E eu falo como que tendo autoridade porque eu permaneci no conselho de Deus. Aceitem a repreensão!
Porque o vosso gosto não é necessariamente o de Deus. E se você for realmente um servo de Deus, a sua
pregação estaria em linha com o profeta vivo do seu tempo. E isso é a preocupação de todos aqueles que
realmente servem Deus com temor. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Paulo tinha de subir aos apóstolos
para verificar o que ele pregou de acordo com Gálatas 2:1-2. Ulrico Zuínglio fez isto com Martinho Lutero e
disse: «eu cri como Lutero antes de o ter escutado». E em 1536, o grande reformador Guilherme Farel pediu a
João Calvino para ajudá-lo a restaurar a Igreja de Génova. E vocês? Vocês têm qual espírito santo?
Recompõem-se! Pois, tal caminho pode parecer certo para o homem, mas o fim é a perdição. E aquele que tem
ouvidos para ouvir, ouça!

