O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 4: AS SETE ERAS DA IGREJA E OS SETE SELOS
(Pregada no domingo, 20 de outubro de 2002 em Locodjro, Abidjan - Costa do Marfim)

1 Deve ser realçado que, como os sete selos, Deus nos tem dado a conhecer as sete eras da Igreja pelo ministério de
William Branham no tempo do entardecer.
2 Assim, desde o derramamento do Espírito Santo em Atos 2 até ao rapto, a Igreja das nações é dividida em sete
períodos ou eras. Isto é, em tal período, a Igreja das nações se parecerá como tal congregação já existente na Ásia e
descrito em Apocalipse capítulo 2. Assim, no tempo de Paulo, havia sete igrejas ou sete congregações que se
distinguiam, que cada uma tinha algumas características particulares, mas quanto à Salvação, retenham que, em todos os
tempos, Deus tem tratado por geração e não por era.
3 O judaísmo conheceu e pregou quatro eras segundo Daniel 7, após as quais viria o Messias. Havia a era do leão com a
subida do império babilónico, depois a era do urso com o império Medo-persa, depois a era do leopardo com o império
mundial grego e finalmente, a era da besta sem nome com o império romano. Será que isso significa que de Daniel até
ao fim do mundo, haverá apenas quatro profetas na terra? Vocês veem? Ligar uma era a um único profeta, é o trabalho
de um demônio. A humanidade tem conhecido eras: a era da pedra polida, antiguidade, a era Média, etc. ... e em uma
era, pode se encontrar dezenas de gerações e cada geração vem com o seu rei. É o mesmo para a Salvação. Cada
geração vem com o seu profeta mensageiro. Assim é com as eras da Igreja. [Ed: A congregação diz: "Amém!"].
4 Havia uma igreja que se encontrava na cidade de Efésios. Havia uma igreja que se encontrava na cidade de Esmirna.
Havia uma igreja que se encontrava na cidade de Pérgamo. Havia uma igreja que se encontrava na cidade de Tiatira.
Havia uma igreja que se encontrava na cidade de Sardes. Havia uma igreja que se encontrava na cidade de Filadélfia. E
finalmente, havia uma outra igreja que se encontrava na cidade de Laodicéia.
5 E essas sete Igrejas, tinham características diferentes. E do derramamento do Espírito Santo até ao rapto, a Igreja das
nações passaria por essas sete dispensações, e é sobre isto que eu desejo falar esta manhã. E durante cada dispensação,
o Senhor Jesus Cristo enviará uma das sete estrelas que Ele segura na sua direita sobre a terra para combater o espírito
de erro. E esta estrela, quer dizer anjo celeste, enviada sobre a terra, se apoderará de um homem em cada geração que
ela utilizará para combater o espírito de erro. E portanto, enquanto esta dispensação não terminou, esta estrela pode
utilizar muitas pessoas. Vocês veem? [Ed: A congregação diz: «Amém! » ].
6 A primeira dispensação é a Igreja de Efésios: Apocalipse 2:1-7! E isso ocorreu sobre a terra a partir do ano 53 até ao
ano 170 d.C. E as igrejas do mundo inteiro tinham o aspecto desta Igreja. E o primeiro profeta desta era foi o apóstolo
Paulo. E depois de Paulo, Deus levantou vários profetas dentre os quais Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. A
Igreja das nações é perturbada por falsos servos de Deus. Uma falsa doutrina nasce, o nicolaísmo: o homem deseja o
lugar de Deus. O animal que sai é o leão. Segundo Apocalipse 4:7, vocês sabem que há quatro animais a volta do trono:
o leão, o bezerro, o animal com a face de homem, e a águia. E para a primeira era, o animal que sai para combater
aquele demônio é o leão.
7 A segunda dispensação é a Igreja de Esmirna: Apocalipse 2:8-11: é do ano 170 ao ano 312 d.C. E o primeiro
mensageiro desta era é Irineu. Deus tinha levantado vários mensageiros dentre os quais Orígenes de Alexandria, mas é
Irineu que é o pai da era. A Roma pagã perseguiu a Igreja nesta era. Os cristãos foram roubados das suas propriedades
por causa da sua fé. Eles pedem aos cristãos para sacrificarem para alguns ídolos sob a pena de morte. O bezerro sai
para o sacrifício. Vocês veem? O animal que sai para esta era é o bezerro, é o sacrifício e alguns cristãos foram mortos.
Mas saibam também que nesta era, o Senhor Jesus Cristo enviou a segunda estrela da sua mão direita e esta estrela
levantou alguns mensageiros sobre a terra, como por exemplo Irineu.
8 A terceira dispensação da Igreja das nações é a Igreja de Pérgamo: Apocalipse 2:12-17: é do ano 312 ao ano 606 d.C.
O Senhor Jesus Cristo enviou a terceira estrela sobre a terra. E esta estrela levantou profetas dentre os quais, Santo
Martinho, Atanásio de Alexandria e João Crisóstomo. É nesta era que nasce a igreja católica romana que estabelece o
balaamismo, isto é, o amor pelo dinheiro, o luxo e a idolatria. E esta estrela, este anjo levantou vários mensageiros nesta
era. Vocês veem? Para aqueles que gostam de contar os mensageiros de Deus na terra, a Bíblia claramente diz que nesta
era, Deus usará um homem fiel a Ele e que este homem será morto como Antipas. Também, o homem por quem os 66
livros da Bíblia são conhecidos a nós, não se chama Paulo, João Wesley, Martinho Lutero ou William Branham, mas
Eusébio, e é em virtude de um ministério divino que um homem pode fazer isto pela humanidade.
9 A quarta dispensação da Igreja das nações é a Igreja que está em Tiatira: Apocalipse 2:18-29: é do ano 606 ao ano
1520. E o pai desta era, isto é, o mensageiro mais notável desta era, é Columba. Deus repreende a Igreja por olhar a
igreja católica seduzindo as pessoas como hoje vemos as igrejas protestantes, evangélicas e branhamistas seduzindo a
humanidade. Durante 914 anos, fora de Columba, ilustres mensageiros de Deus como Wycliffe, João Huss e assim por
diante, tinham se seguido mutuamente. Durante esses 914 anos, um só anjo saiu da presença de Deus, uma só estrela
entre as sete. Mas esta estrela levantou dezenas de mensageiros sobre a terra.
10 A quinta dispensação da Igreja das nações é a Igreja que está na cidade de Sardes: Apocalipse 3:1-6: é do ano 1520
ao ano 1750. O mensageiro mais notável desta era é Martinho Lutero. O terceiro animal sai, é o animal com a face de
homem. Havia mensageiros poderosos sobre a terra durante esta era: Martinho Lutero para a justificação pela fé, João
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Calvino para a dupla predestinação. Isto quer dizer, uma predestinação para a Vida eterna e uma predestinação para a
perdição.
11 A sexta dispensação da Igreja das nações é a Igreja que está na cidade de Filadélfia: Apocalipse 3:7-13: e é do ano
1750 ao ano 1906. O mensageiro mais notável desta era é João Wesley. É a era da santificação e o início das
manifestações espirituais. É a era de João Wesley, George Whitefield e de muitos outros mensageiros.
12 A sétima e ultima dispensação, é o nosso tempo. E é a era de Laodicéia. Apocalipse 3:14-22: e isto começou desde
1906 com William Branham, e irá até ao fim do tempo das nações, isto é, no fim da perseguição das virgens loucas. É a
era do quarto animal, isto é, a águia. E o Senhor Jesus Cristo envia finalmente a sétima estrela sobre a terra. E esta
estrela é o Espírito de Elias. A era de Laodicéia é dividida em quatro tempos proféticos segundo Marcos 13:35, no
tempo do entardecer com William Branham era o sétimo anjo celestial, a meia noite com Kacou Philippe é o mesmo
sétimo anjo, e ao cantar do galo será o mesmo sétimo anjo com um mensageiro terrestre e até ao rapto, será sempre o
mesmo sétimo anjo com diferentes mensageiros na terra. E até ao fim do tempo das nações, nós não sabemos quantos
mensageiros este Espírito de Elias levantará sobre a terra. Mas retenham que é a águia que sai; Apocalipse 6:7, o
Espírito de profeta e da Palavra. E ao mesmo tempo, o espírito de píton também se revela sobre a terra nas igrejas.
13 Os quatro animais são a dispensação do mesmo Espírito de Deus nas eras. Eles guardam o trono de Deus no Céu e
eles guardam a Igreja viva de Deus sobre a terra. Ezequiel 1:4-12. Eles são os quatro Evangelhos guardando o livro dos
Atos dos apóstolos e os querubins guardando a árvore da Vida. Gênesis 3:24. Eles são as doze tribos, três em cada lado,
guardando a arca da Aliança. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
14 Bem! Vejamos agora os sete selos de Apocalipse capítulo 6 e capítulo 8. Primeiramente, o primeiro selo, Apocalipse
6:1-2: « e eu vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos, e eu ouvi um dos quatro animais dizendo, como uma voz de
trovão: Venha e veja. E eu vi: e eis, um cavalo branco, e aquele que se sentou sobre ele tendo um arco; e uma coroa foi
dada a ele, e ele saiu como vencedor e para vencer». É o leão que chama João para vir ver. Como Daniel, em Daniel
12:4, os trovões são a voz de Deus. Êxodos 19:16 / João 12:28-29. A interpretação destas coisas também foi dada a
João, mas ele foi proibido de escrever até ao fim dos tempos. Apocalipse 10:4. Os sete trovões aqui são a voz de Deus
explicando os sete selos no tempo da restauração de todas as coisas. O cavaleiro avança com um arco, mas sem flecha.
Ele assusta, mas não pode fazer nada. Ele está primeiro sem coroa porque é um espírito, uma doutrina. Apocalipse 2:6.
É o nicolaísmo. Mas ele recebeu a coroa quando ele se tornou o papa da Roma, o anticristo. E o apóstolo João diz que
vocês ouviram que um anticristo vem, e agora há muitos anticristos. E entendam nisso que todo presidente de igrejas é
um anticristo. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
15 Segundo selo: e quando ele abriu o segundo selo, eu ouvi o segundo animal dizendo: venha e vê. E um outro, um
cavalo vermelho, saiu; e para ele que se sentou nele, a ele foi dado para tirar a paz da terra, e que eles se matem uns aos
outros. E foi-lhe dado uma espada grande. Bem! As quatro bestas de Joel 1:4 e Joel 2:25 e os quatro cavaleiros de
Apocalipse 6 são idênticos. É um e o mesmo cavaleiro que muda de cavalo, de ministério e de aspecto. Desde o
primeiro selo, este cavalo é uma igreja. É uma igreja branca como a verdadeira Igreja, mas quando ela começou a matar
os santos, ela tornou-se vermelha. O vermelho é o sangue dos apóstolos e dos protestantes. O vermelho é o sangue dos
santos: 68 milhões de cristãos foram mortos pela igreja católica romana. E o papa proclama-se representante fiel de
Deus sobre a terra, o soberano pontífice entre Deus e os homens, o patriarca dos apóstolos. Nomes blasfemos segundo
Apocalipse 13:1. Ele é o vigário do céu e da terra, mas na realidade, ele é o vigário do céu, da terra e do purgatório. [Ed:
A congregação diz: «Amém! »].
16 Agora, consideremos o terceiro selo: é o período das indulgências. Pessoas têm que dar ouro e prata para ter acesso
ao Paraíso. Pessoas devem pagar para o perdão dos seus pecados. A cevada e o trigo, é a Vida. O óleo é o Espírito, mas
Deus disse-lhe para não fazer mal aos escolhidos, para não os forçar a recitar «ave-Maria» ou orar para os mortos ou
sacrificar aos ídolos. E é nesse tempo que Martinho Lutero saiu com um Evangelho: « o justo viverá pela fé ».
17 Agora consideremos o quarto selo: é a era de Laodicéia que começa, a águia sai para combater o espírito de píton,
isto é, o espírito de adivinhação. A cor pálida é uma mistura das igrejas e dos poderes políticos, religiosos e económicos.
O reagrupamento das três primeiras fases. Três coroas em uma, três cores em uma, uma trindade de cores, de cavalos,
de ministérios: o ministério do anticristo, o ministério de falso profeta e o ministério da besta. Vocês veem? Três
ministérios em uma só pessoa.
18 Agora consideremos o quinto selo: para cada selo, são os sete trovões que interpretam os mistérios contidos neles. Eu
vou colocar alguns símbolos gregos no quadro, três símbolos. O primeiro símbolo é: Ω, o segundo símbolo é: Σ, o
terceiro símbolo é: Ψ. Mas notem que para uma criança, são coisas seladas. Mas a voz que lê ou interpreta essas letras
são os sete trovões. Os sete trovões são a Voz de Deus. João 12:28-29 diz: « ... e veio, portanto, uma voz do Céu
dizendo: Eu O tenho glorificado, e Eu O glorificarei de novo. E a multidão, portanto, que estava ali e que ouviu, disse
ter havido um trovão; outros disseram: um anjo falou com Ele ». Vocês veem? Êxodo 19:16-17 também diz isso. O
povo ouve trovões, mas o profeta ouve Palavras. O que diz Apocalipse 10:4? « E quando os sete trovões falaram, eu
estava para escrever; e escutei uma voz vindo do Céu, dizendo: sela as coisas que os sete trovões pronunciaram e não
as escreva ». Vocês veem? Os sete trovões são a voz de Deus. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
19 Então, quando o primeiro selo foi quebrado, os sete trovões revelaram o conteúdo. Quando o segundo selo foi
quebrado, os sete trovões explicaram os símbolos deste selo. O mesmo para o terceiro selo, para o quarto selo, para o
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quinto selo; o mesmo até ao sexto selo. As almas debaixo do altar são os Judeus mortos pela Alemanha, Itália, França,
URSS, … eles não sabem nada a não ser a lei, é por isso que eles pedem justiça em vez de perdoar. A lei: olho por olho,
dente por dente. Eles não são salvos aqui como judeus, mas como escolhidos das nações.
20 Agora, o sexto selo: o escurecimento do céu anuncia a iminência da redenção dos judeus como no Egito. Este selo
acontece em Apocalipse 11 com Elias e Moisés que são as duas lâmpadas. Agora, falando do fim dos tempos, o Senhor
Jesus Cristo Ele Mesmo revelou o conteúdo dos sete selos em Mateus 24. Mateus 24:4-5 corresponde ao primeiro selo,
Mateus 24:6 corresponde ao segundo selo, Mateus 24:7 corresponde ao terceiro selo, Mateus 24:9-13 corresponde ao
quarto e quinto selo, Mateus 24:29:30 corresponde ao sexto selo e Mateus 24:36 corresponde ao sétimo selo.
21 Agora, consideremos o sétimo selo: através de Mateus 24:36 e Apocalipse 8:1, nós entendemos que, quando o sétimo
selo foi quebrado, os sete trovões permaneceram em silêncio porque há alguns mistérios, cujo dia da vinda, que não
deveria ser conhecido. É este selo que contém o idioma desconhecido. Ele foi aberto no tempo do entardecer, mas a sua
revelação poderia terminar com a Mensagem da hora que é o Clamor da meia noite e que é nada mais a não ser a
interpretação do idioma desconhecido. O idioma desconhecido tinha sido deixado de lado. E o Mensageiro do
entardecer disse que é por detrás deste idioma desconhecido que a terceira puxada estava. [Ed: A congregação diz:
«Amém! »].
22 Bem! « O mar » ou « as águas » significam povos, nações, línguas, tribos de acordo com Apocalipse 17:15. A besta
com sete cabeças e dez chifres é o império romano o qual é a quarta besta de Daniel 7, é por isso que nós encontramos
nela, a marca das outras três bestas que ela engoliu. Daniel 7:4 é o império babilónico que é o leão, o versículo 5 é o
império Medo e Pérsia que é o urso, o versículo 6 é o império mundial grego que é o leopardo. Os dez chifres são dez
reinos ou dez nações. Em Apocalipse 13:3, é o cristianismo que quase destruiu-o, mas este império romano tornou-se
religioso e reconquistou a terra. Assim, o império pagão tornou-se uma igreja mundial dando poder a um homem tendo
nomes de blasfémia: « representante do Filho de Deus sobre a terra, o vicariv's filii dei, soberano pontífice, o precursor
de Jesus Cristo, o patriarca universal, príncipe dos apóstolos, sucessor de São Pedro... » fazendo-se infalível como
Deus e os seus profetas. Estes nomes são tão blasfemos quanto a metodista, batista, pentecostal, evangélico, adventista e
outros. Vocês veem?
23 Em Apocalipse 13, a besta do versículo 11 se levanta da terra, um país dominando o mundo como a Roma e é os
Estados Unidos da América. Os seus dois chifres são, por um lado, o poder político e económico e por outro lado, o
poder religioso. Como um cordeiro, este país é religioso, jura sob a Bíblia, mas se impõe como um dragão usando vetos
aqui, declarando embargos aí, bombardeando sem aprovação da ONU. A Bíblia diz que ele faz descer fogo do céu e nós
vemos isso através dos seus bombardeamentos desde Hiroshima e Nagasaki. E é desta nação, os Estados Unidos da
América, que veio a imagem da igreja católica, que quer dizer, as igrejas protestantes e evangélicas.
24 Uma marca é um espírito. Na sua testa está: aceitar e na sua mão, é o facto de trabalhar nessas igrejas.
25 Agora, o que diz o versículo 17? Se alguém não trabalha no mesmo espírito que os Estados Unidos da América, ele
está sujeito ao veto e embargo como a Cuba e Líbia. Ele não pode nem comprar nem vender para outro país. Este
espírito de vetos e embargos data dos primeiros impérios. A Bíblia fala disto em 2 Reis 6:24-25. Naturalmente, este
embargo gerou fome porque eles não poderiam nem comprar nem vender. Vamos ler isto: « sucedeu, depois disto, que
Bene-Hadade, rei da Síria, reuniu todo o seu exército, e subiu e cercou Samaria. E houve uma grande fome em
Samaria; e eis, eles cercaram-na até que se vendeu uma cabeça de jumento por oitenta [ciclos] de prata, e a quarta
parte dum cabo de esterco de pombas por cinco [ciclos] de prata ».
26 E 2 Reis 17:4-5 diz que o império de Assíria, potência mundial naquele tempo, impôs um embargo de três anos sobre
Samaria. Vamos ler o versículo 5: « e o rei da Assíria subiu por todo país, e subiu contra a Samaria, e cercou-a por três
anos ». Nós vemos isso novamente em 2 Reis 25:1-7, o embargo do império babilónico contra Jerusalém. Ninguém
podia nem comprar nem vender e o versículo 3 diz isto: « no nono dia do [quarto] mês, a fome prevaleceu sobre a
cidade, e não havia algum pão para as pessoas do país ». E este espírito atuou através do império romano até destruir
Jerusalém no ano 70, depois este espírito atuou através da igreja católica romana e agora atua através dos Estados
Unidos.
27 Primeiro, na antiguidade, eles falaram de cerco, depois eles falaram de excomunhão e agora eles falam de embargo.
É exatamente a mesma coisa. Por exemplo, no século XIV, o papa João XXII impôs uma excomunhão sobre a
Alemanha por insubordinação e mau comportamento de Louis IV de Bavária para com o papado. E no ano 1347, Louis
de Bavária rendeu-se porque a Alemanha estava enfraquecida por 25 anos de excomunhão, não sendo capaz de comprar
nem vender.
28 E um dia, este espírito atuará nas igrejas porque para beneficiar de favores oficiais ou internacionais, é necessário ser
membro das federações de igrejas ou do concílio mundial das igrejas protestantes ou evangélicas. De acordo com o
versículo 8, nós vemos que são, « aqueles cujos nomes não tinham sido escritos desde a fundação do mundo no livro da
Vida do Cordeiro » que permanecerão para sempre nessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, missões e
ministérios incluindo todos os branhamistas pois diante de Deus, essas igrejas são purgatórias. .
29 No versículo 10, é dito: « se alguém conduzir para o cativeiro, ele irá para o cativeiro ». Olham para os batistas,
branhamistas e outros que evangelizam. Fora daquilo que Deus está fazendo aqui, todo o resto conduz ao cativeiro.
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Enquanto nós procuramos libertar as pessoas dessas prisões religiosas, outros procuram enviá-las para lá. Enquanto nós
queimamos as bíblias Tob e Louis Segond, outros distribuem-nas. Vocês veem?
30 E a Bíblia diz que as nações, as igrejas odiarão a besta e comerão a sua carne. O que é isto? Quando um protestante,
um evangélico ou um branhamista evangeliza um católico, aos olhos de Deus, todas as conversões são a carne da besta.
Vocês veem? Aos olhos de Deus, aquilo não são evangelizações. Deus nunca pode guiar uma alma para uma igreja
protestante, evangélica ou branhamista. Você diz: oh, os católicos estão perdidos. Devemos tentar salvá-los. Mas aos
olhos de Deus, você odeia a igreja católica e você está tentando comer a sua carne. Você pode ver as coisas de uma
certa maneira, mas a única maneira que Deus deu à terra, é a maneira do profeta mensageiro vivo. E a maneira do
profeta é a maneira de Deus. O que vocês chamam de Palavra de Deus, água pura da Palavra nas vossas igrejas
católicas, protestantes, evangélicas e branhamistas, Deus vê aquilo como esgotos das casas de banho de Satanás. [Ed: A
congregação diz: «Amém! »].
31 Consideremos ainda Apocalipse 17. Geralmente, na expressão profética, uma mulher representa uma igreja. Em
Apocalipse 17:1, essa mulher é uma prostituta, ela tem recebido sementes de vários amantes. A Bíblia diz no versículo
15 que ela está implantada em todos os lugares em todas as nações, línguas, povos, aldeias, campestres... e os
presidentes e os reis da terra, os ministros e os príncipes fraternizam com ela. Ela está assentada sobre sete montanhas:
Capitólio, Palatino, Célio, Esquilino, Aventino, Quirinal e Viminal, os versículos 9 e 12. E o versículo 4 revela a sua
riqueza.
32 O versículo 5 diz que ela é a mãe de uma multidão de igrejas prostitutas: a igreja luterana, a igreja zungliana, a igreja
calvinista, a igreja presbiteriana com John Knox, a igreja anglicana que foi a igreja oficial da Inglaterra no século XVI
depois da separação de Henry VIII com a Roma, um tipo de compromisso entre o catolicismo e o calvinismo. Depois os
puritanos, depois os metodistas durante o revivalismo Morávio, depois por um lado, a igreja de cristo com Alexander
Campbell, a igreja batista com John Smith que rejeitou o batismo de crianças e aspersão, ... depois por um outro lado, de
uma série de igrejas metodistas, saiu a igreja nazarena, depois a igreja dos peregrinos da santidade, depois a igreja
pentecostal depois a igreja das assembleias de deuses que era um ramo da divisão que teve lugar entre os pentecostais
em 1906. Foi primeiro chamado « concílio geral » depois « assembleia de deuses ». Cada uma destas igrejas tem uma
multidão de ramos como vemo-lo hoje com os branhamistas.
33 John Smith foi um congregacionalista, ele tinha saído da igreja anglicana e tinha se batizado ele mesmo por aspersão.
Ele é o pai de todas as igrejas batistas. Ele não acreditou que existia um pecado original. Ele declarou que as crianças
eram sem pecado. Na verdade, quando John Smith morreu, foi o seu discípulo Thomas Helwys que fundou a primeira
igreja batista. Eu não me esqueço de Menno Simons, este antigo padre católico que é o fundador da ordem dos
menonitas e restaurador da igreja anabatista.
34 Vocês têm que conhecer todas estas coisas antes de juntarem-se a uma igreja. Quando o princípio de uma igreja é
falso ou que o seu fundador é falso, não importa o que vocês farão lá, é em vão, vocês irão para o inferno. [Ed: A
congregação diz: «Amém! »]. É como aquela adivinhadora chamada Aimée Semple McPherson, é uma feiticeira
canadiana que se estabeleceu em Los Angeles que fundou a igreja quadrangular em 1922. E vocês são membros daquela
igreja quadrangular para irem para que paraíso? Vocês veem? Como uma mulher, que tem as suas menstruações cada
fim do mês, pode fundar uma igreja? Isso existe em nenhuma parte na Bíblia. Pesquisam pelo Antigo Testamento,
olham para o sacerdócio, Deus nunca fez isso e Deus nunca fará isso. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
35 Bem! Consideremos ainda Apocalipse 17. É dito que essa mulher está sentada sobre as águas. O espírito de
adivinhação diz às pessoas que uma mulher e as águas, é a sereia das águas. É uma distração de Satanás. O único livro
que menciona sereia das águas é um livro de Enoque do qual a Bíblia nunca falou.
36 Agora, o que significa uma prostituta? Uma prostituta é uma mulher que não tem marido fixo, mas amantes. Essas
igrejas prostitutas não têm padres ou pastores fixos. Um pastor ou padre vem e vai-se. Um outro vem e vai-se. E um
filho bastardo vem a existência e leva o nome da sua mãe: «eu sou católico, eu sou batista, eu sou um irmão da
mensagem, …». Vocês veem?
37 E no versículo 6: esta igreja estava bêbada com o sangue dos santos, milhões de cristãos mortos e João estava
espantado de que uma igreja pudesse fazer isto. Como uma igreja pode matar alguns santos? Como Israel pode
perseguir e matar os profetas? E como hoje, as igrejas tendo bíblias nas suas mãos, me perseguem enquanto eu sou o
profeta vivo do seu tempo?
38 E o versículo 8 mostra que essas igrejas se levantam do abismo, através dos seus espíritos santos que levantam dos
rios e riachos e das profundezas do mar para irem ao inferno, e a morte e hades, isto é, a morada dos mortos,
acompanha-as. A quinta dimensão, a região de pesadelos, a região dos demônios acompanha-as. E todos os tipos de
demónios atuam lá, falam em línguas e profetizam, dão-lhes visões e sonhos. E eles chamam isso o Espírito Santo.
Agora, olham para aquele espírito santo, estando naqueles rios, riachos e outros, eles protegeram algumas tribos,
algumas pessoas, algumas aldeias, algumas famílias em África... o que é isto? Eles eram querubins protetores que foram
expulsos do Céu no passado. E agora eles são os mesmos querubins protetores sob o Nome de Jesus Cristo.
39 Cada igreja, missão e ministério tem um querubim na sua cabeça: os presidentes de igrejas, os Tommy Osborn,
Benny Hinn, Yonggi Cho, ... e todos esses que pregam sob o ministério deles são os anjos cujas caudas findaram na
grande batalha do Armagedom no Céu contra o Arcanjo Miguel de acordo com Apocalipse 12. Todos esses grandes
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líderes de igrejas que vocês veem em volta da terra são anjos que tinham sido seduzidos por Satanás no Céu. [Ed: A
congregação diz: «Amém! »].
40 Bem! O que diz o versículo 16: « e os dez chifres que viste, e a besta, ... odiarão a prostituta e a tornarão desolada e
nua, e comerão a sua carne e a queimarão com fogo... ». E estes dez reinos que são... Inglaterra, Portugal, França,
Alemanha, Espanha, Áustria, Itália, Polónia, Rússia e outros, levantaram algumas bestas espirituais que são a igreja
luterana, a igreja nazarena, a igreja batista, a igreja metodista, a igreja calvinista e a igreja presbiteriana que esvaziaram
a igreja católica dos seus membros e a desolaram. Quando eles evangelizam católicos, aos olhos de Deus, eles fazem-no
porque eles odeiam a igreja católica. E nós vemos que as igrejas protestantes, evangélicas, e branhamistas, incluindo as
missões e ministérios, comeram a carne da igreja católica. Vocês veem? Agora, os dez chifres são todas as igrejas
protestantes, evangélicas e branhamistas.
41 Regressemos ao versículo 10, aquele que está lá é César, aquele que vem é o Imperador Nero que tinha seis meses de
reinado cruel. E aqueles que estão nessas igrejas serão surpreendidos, mas quanto a nós, sabemos que eles irão para o
inferno. O oitavo é a sucessão de papas. No versículo 12: aqueles reis sem coroas, são de um lado, presidentes: Hitler,
Staline, Mussolini e assim por diante. E de um outro lado, os líderes de cada igreja fora do profeta vivo da geração. Eles
têm o mesmo propósito com a igreja católica; um matou os cristãos, o outro matou os Judeus. E na igreja católica
encontra-se a imagem da igreja católica, isto é, as igrejas protestantes, evangélicas e branhamistas, incluindo as missões
e ministérios. E a cidade pequena que tem o reinado sobre os habitantes da terra, é a cidade do Vaticano. Amém!

