O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 5: O CUMPRIMENTO DA PROFECIA DE MATEUS 25:6
(Pregada na manhã de domingo 15 de dezembro de 2002 em Locodjro, Abidjan – Costa do Marfim)

1 Não devemos cometer o mesmo erro que os judeus cometeram contra os profetas e contra o Senhor Jesus
Cristo. Hoje, o mundo construiu o monumento de João Wesley que eles tanto perseguiram e humilharam.
2 João Wesley, este homem, foi sincero. Ele foi diácono em 1725, mas ele não era convertido. Em 1737,
regressando para Inglaterra depois de uma missão nos Estados Unidos, ele disse: « Ó Deus! Eu fui para
América a fim de converter os índios. Mas quem me converterá? ». Naquele tempo, ele foi amado e aprovado
por todos. Mas quando aos 24 de maio de 1738, ele recebe a verdadeira conversão para a qual eu chamo toda
terra, ele não era mais bem-vindo na terra de Deus. De repente, o amado filho da igreja anglicana se tornou
um assunto de desilusão. João Wesley falando de uma dessas ocasiões quando escapou da fúria da população
disse isto: « achando que uma vez fui derrubado, eu não poderia mais me levantar, vários tentaram lançarme para baixo, enquanto descíamos uma colina num caminho escorregadio em direção à cidade. Mas eu não
vacilei, nem escorreguei. Embora vários estendessem a mão para me segurar pela gola ou pelas vestes para
me derrubar, eles não podiam fazer nenhuma coisa. Havia somente um que foi capaz de segurar firme a aba
do meu colete, que logo restou em suas mãos, à outra aba na qual havia um cheque estava somente rasgada
ao meio. Um homem corpulento que estava me seguindo de perto me bateu muitas vezes detrás com um pau
grande de carvalho... um outro se aproximou por meio da multidão, e tendo levantado o braço para me
bater, ele de repente abaixou-o e somente tocou a minha cabeça dizendo: « que cabelo fino ele tem! » Eram
ambos cristãos e não cristãos. No mês passado, eu tinha recebido uma pedra e duas esta tarde. Há dois
anos, um pedaço de bloco passou rapidamente pelo meu ombro. Antes disso, eu recebi uma pedra entre os
dois olhos ». Vocês veem? João Wesley sofreu no seu tempo como os profetas da Bíblia. Contanto, que Deus
enviará um profeta na terra, será assim.
3 Mas como os branhamistas, os metodistas não sabem nada acerca de João Wesley. O pastor Konan David,
da ordem dos branhamistas, na morte de Kacou Séverin disse: « um grande homem de Deus foi-se ».
Ninguém, se não estiver perdido, pode dizer que esse Kacou Severin, esse sedutor de alto nível cuja alma jaz
no inferno é um homem de Deus. Um sedutor rendeu homenagem a um sedutor. [ Ed: A congregação diz:
«Amém!»]. E esses gurus de raça de pastores que constroem os seus impérios com a pele e a carne e ossos
das suas ovelhas mandam centenas de almas para o inferno.
4 Nós sabemos hoje que os branhamistas estão desactualizados e que alguns levíticos de William Branham
são inaceitáveis na Igreja hoje! William Branham poderia ir pregar nas igrejas nos pontos comuns
fraternizando com eles, e na sua congregação, um pastor batista podia despedir a audiência com palavras de
exortações e orações. Isto não era mal no tempo do entardecer, mas hoje eu te digo se vocês são cristãos
então vocês não têm direito de ir sentar num culto católico, protestante, evangélico ou branhamista ou nas
vigílias de orações desses profetas. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Esses são os altares de todas as
abominações que Deus não pode deixar impune. Mesmo se você estiver viajando, não vá lá! O que você irá
procurar no meio deles? O que você procurará numa igreja católica, protestante, evangêlica ou branhamista,
enquanto você é um filho de Deus? O seu lugar não é lá! Vocês veem?
5 E vocês branhamistas, raça de sapos! vivo, eu não deixarei de ser para ti, o que o leão é para uma criação de
veado, e quando eu morrer, eu não serei menos. Vocês sabem que eu sou o câncer que vos destruirá. A hora
do julgamento de Deus tem chegado e vocês não escaparão. A Palavra tem testado todas coisas e a luz deu a
conhecer as vossas obras ...
6 Deus está em cena porque nós estamos vivendo em tempos de grande sedução; assim como no mundo eles
todos querem ser Presidente da República, na igreja também todos querem ter um ministério. Das profecias,
dos sonhos, das visões vêm de todos os lados para distribuir alguns ministérios. Eles estendem o campo das
atividades da mulher para o púlpito. O Nome do Senhor Jesus Cristo é um fundo para negócios; vigílias de
oração são fixadas em cada fim do mês. Pessoas caindo da graça, que esperam pelo inferno são servos de
Deus. Os filhos de demônios! Há duas coisas a fazer: ou vocês mostram que eu estou errado e eu me
ajuntarei a vocês, ou publicamente reconheçam o seu erro e eu dissolvo as suas sinagogas. [Ed: A
congregação diz: «Amém!»]. Eu tenho sempre visto as coisas dessa maneira.
7 Três meses após a minha conversão, eu li toda Bíblia e me deram responsabilidades na igreja, uma outra
astúcia de satanás para prender as pessoas. Eu conduzia as orações, mas o dia em que eu me apercebi que o
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pastor queria me administrar um batismo trinitário, em outras palavras em nome do pai, do filho e do espírito
santo, eu recusei e eu devolvi todos os seus documentos e eu fiquei em casa durante duas semanas porque eu
não sabia que havia uma igreja que batizava em Nome do Senhor Jesus Cristo.
8 [...] Saibam que o tempo em que nós sentávamos no templo para condenar passou! O tempo do entardecer
passou! E eu não quero que alguns impostores astutos, inspirados por falsas revelações, se esfregam contra
aquilo que Deus está fazendo aqui. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Essa é uma outra astucia de Satanás.
9 Enquanto os cristãos estavam pregando contra o catolicismo, levantaram-se alguns católicos como Francis
Xavier, Ochino Bernardino, Jean Pierre Carafa... que, enquanto permanecendo católicos, pregaram de cidade
em cidade contra as práticas católicas. Eles querem reformar a igreja católica, todavia, quando uma igreja cai,
Deus não o levanta mais, se não, o Senhor Jesus Cristo faria isso com os fariseus e saduceus. Isto é uma
armadilha de Satanás e em 1545, de acordo com os protestantes, eles organizaram um concílio, mas no dia
marcado, 13 de dezembro de 1545, nenhum protestante apareceu. E esses mesmos demônios antigos estão ai
hoje, outros até mesmo rejeitam a escola pastoral, a entrada das suas igrejas em concílios e federações de
igrejas… eles fazem tudo isso enquanto rejeitam o profeta vivo do seu tempo.
10 Mas nós nunca colaboraremos! O corpo de Cristo é sem enxertos e a sua veste sem emenda. É uma
armadilha de Satanás e qualquer um que apoia essas igrejas faz-se culpado e se faz como um inimigo de
Deus. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
11 Os demônios que no passado ficavam atrás da igreja católica são os mesmo que estão atrás dessas igrejas
protestantes, evangélicas e branhamistas que vocês veem hoje. Numa livraria católica, você verá rosários,
velas, incenso, crucifixos... os mesmos demônios que ficam atrás dessas coisas são exatamente os mesmos
demónios que ficam atrás das livrarias cristãs evangélicas. Uma é imagem da outra, mas na balança da
verdade, a Bíblia é mais pesada do que todos os livros nessas livrarias reunidos. Os mesmos demônios que
ficam atrás de uma estação de rádio católica são os mesmos demônios que ficam atrás de estações de rádios
evangélicas. As versões de bíblias evangélicas são a imagem das versões de bíblias católicas.
12 A humanidade vê a isca, mas o profeta de Deus vê o anzol. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
13 Tudo parece reto mas todas essas igrejas e esses livros evangélicos são nada senão esgotos de todo tipo de
impurezas. A igreja católica e todas outras igrejas fora do profeta mensageiro vivo, é a besta e a sua imagem.
E cada vez, o mesmo chifre do primeiro é arrancado e dado a sua imagem, mas uma prolongação de vida é
dada para ela...
14 Agora, antes de começar esta pregação, eu gostaia de esclarecer que houve um tempo do entardecer.
Quando você pegar um dia uma cassete de William Branham, você escutará: « edições da luz do entardecer
têm o prazer de te apresentar: William Marrion Branham... » ou então: « Zacarias 14:7 declara que haverá
luz no tempo do entardecer... » E Marcos 13:35 revela que há quatro tempos proféticos: o tempo do
entardecer, o tempo da meia-noite, o cantar do galo e a manhã com a Ásia e as nações árabes. Isto é o que a
Bíblia diz. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
15 Tomemos agora o texto de Mateus 25:5-6, leio isto: « ora, demorando o Noivo, elas cansaram- se todas e
adormeceram. Mas no meio da noite houve um Clamor: eis o Noivo; idem ao seu encontro ».
16 Não é: « nós clamamos » mas « houve um Clamor » ou: um Clamor soou. Eu gosto da palavra « soou »
como em Josué 6, mas « houve um Clamor » é inteiramente correto.
17 Saiba que a hora tem chegado quando as igrejas e as jurisdições da terra vão unir os seus esforços em
conjunto contra os santos. Mas antes disso, de acordo com Apocalipse 12:14, Deus dará as duas Asas para as
pequenas águias que somos.
18 Mas tudo começou com Mateus 25:6. Um poderoso Clamor fez-se ouvir e a voz do Clamor foi tão
poderoso que, em 1 Tessalonicenses 4:16, o apóstolo Paulo comparou-a com aquele de um Arcanjo. Vocês
veem? Essa voz foi tão poderosa que sacudiu a terra e todas as virgens dormentes acordaram. Vocês veem?
Ele foi mais poderoso que qualquer estrondo de trovão. O Clamor foi tão alto que eles ouviram a voz de
muito distante, dentre os batistas. Que eles escutaram-No dentre os branhamistas. Que eles escutaram-No
dentre os pentecostais. Que eles escutaram-No dentre as igrejas evangélicas, em missões e ministérios. Que
eles escutaram-No nos Estados Unidos. Que eles escutaram-No no Canadá. Eles escutaram-No no Peru. Eles
escutaram-No na Irlanda. Eles escutaram-No no Congo-Kinshasa. Eles escutaram-No na Ásia. E a voz
clamou, dizendo: « eis, o Noivo; idem ao seu encontro ». [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. É o Espírito de
Elias. No princípio, João Batista disse: « eis o Cordeiro de Deus... » porque Ele veio para a redenção, o
sacrifício. E por um tempo, João Batista foi o sumo sacerdote, Deus foi o Cordeiro do sacrifício.
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19 Vocês sabem que o sumo sacerdote veste a cinto de ouro em volta dos seus lombos e que o ouro é o
símbolo da divindade? [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. E o Senhor Jesus Cristo deu a conhecer esta
posição do João dizendo dentre todos aqueles nascidos de mulher, por causa deste ato, João era o maior. [Ed:
A congregação diz: «Amém!»].
20 E no final, o mesmo homem, o mesmo ministério e o mesmo Espírito de Elias diz na meia-noite: « eis, o
Noivo... » pois, o Senhor Jesus Cristo vem buscar a sua Noiva. Agora, nota que dois ministérios são
encontrados lá ; « eis, o Noivo » aplica-se para o tempo do entardecer e para meia noite. Os branhamistas
estão no tempo do entardecer introduzindo o Noivo enquanto nós estamos à meia-noite e o Clamor tem outro
escopo. A pregação deles é aquela de Números 13:32-33. Contudo, hoje, pregar a Mensagem de Martinho
Lutero, João Wesley ou William Branham em toda sua pureza é insensata. Isso é o espírito de sapo...
21 Bem! Em Malaquias 4, aquele que traz os corações dos pais para os filhos é diferente daquele que traz os
corações dos filhos para os pais. Mas é o mesmo Espírito e o mesmo ministério. Moisés ascendeu o monte
Nebo e disse: « eis Canaã...» mas era o profeta Josué que deu a ordem de partir... não foi Moisés que disse a
Josué como os murros de Jericó desabariam. Não foi Moisés que disse como ele atravessaria o Jordão. Não
foi Moisés que lhe disse que ele pararia o sol... Josué ele mesmo era um profeta de Deus, ele era um profeta
tendo o selo do Assim diz o Senhor. Contudo, era sempre a era e o Espírito de Moisés. No outro lado, houve
uma batalha para a possessão de Canaã e neste lado, também será o mesmo. É por isso que na visão de 24 de
abril de 1993, era um caminhão militar que saiu das profundezas das águas! Moisés e Josué! Elias e Eliseu!
William Branham e Kacou Philippe. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
22 Agora, seguem isto bem... em 1 Reis 19, Deus deu a Elias, a ordem para ungir Eliseu, Hazael e Jehu, mas
Elias já não estava lá quando Hazael tornou-se rei e foi um pequeno profeta desconhecido que ungiu o Jehu
rei sobre Israel. Mas era sempre o Espírito de Elias. Vocês veem? Deus falava para Elizeu e para este jovem
profeta que naquele tempo estavam ambos nos lombos de Elias. E olhei a minha vida modesta, eu posso
acreditar que quando Deus disse a William Branham: « não beba, não fume, não corrompa o seu corpo com
mulheres », eu estava nos seus lombos. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
23 E a Bíblia diz que Levi pagou o dízimo a Melquisedeque em Gênesis 14, contudo, naqueles dias, o seu pai
Jacó e o seu avô Isaac não foram nascidos ainda. Mas foi o seu bisavô Abraham que fez isso e isso lhe foi
imputado. Vocês veem? Quando Deus disse a William Branham a tua Mensagem preparará a minha segunda
vinda. Eu estava nos lombos de William Branham e Deus estava a falar comigo e para a minha Mensagem
que vocês escutam hoje. Deus é Espírito e quando Ele fala, é para o Espírito que Ele fala. Ele diz a Elias vai
ungir Elizeu, Azael e Jeu, e Elias somente ungiu Elizeu. Vocês veem? Deus disse que Levi pagou o dízimo a
Melquisedeque enquanto foi Abraham, o bisavó de Levi, que o fez.
24 Agora em Mateus 25:6, a voz que diz: « eis o Noivo » é diferente daquele que diz: « idem ao Seu encontro
». Mas, é de uma certa maneira que isto é assim.
25 E vocês sabem que esta maneira de chamamento e comissionamento não é simples. Por que não vencer o
orgulho e se aproximar para ver o que isto é exatamente? Os judeus perseguiram, apedrejaram e mataram os
profetas e depois mataram o Senhor Jesus Cristo. O que aconteceria se eles tivessem mostrado a humildade?
Se os Romanos e os católicos tivessem mostrado restrição e humildade, como seria? Deus uma vez enviou
algo sobre a terra que combinou com o que as pessoas estão fazendo? E o crime comum de todos os profetas
é dizer ao mundo inteiro o que Deus lhes deu. Vocês veem? [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Deus nos
enviou para dizer a verdade, nós faremos isso e nós iremos até ao fim porque o nosso sangue não é mais
precioso que o dos nossos pais os profetas, os apóstolos e santos que os seus pais mataram. É uma porta
estreita e um caminho difícil, muitas pessoas passaram por ela e nós passaremos por ela.
26 Não tema nada! anjos estão aqui subindo e descendo. Nós somos mais numerosos do que eles e o Senhor
Jesus Cristo Ele mesmo se levantará por trás da espada para receber as nossas almas. Heróis da fé, como João
Wesley, nós venceremos! [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
27 Saibam sempre que esta é a revelação de Jesus Cristo segundo a visão de 24 de abril de 1993. Se eu estou
a pregar para vocês uma imaginação, que a minha alma me deixe porque eu estou falando em Nome do
Senhor Jesus Cristo. A Palavra de Deus vem ao profeta mensageiro que traz o julgamento de Deus sobre a
terra. Ele sozinho é o Caminho, a Verdade e a Vida na sua geração. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
28 Como Rebeca, nós sairemos, Ele virá nos encontrar e nós reconheceremos, mas nós já teremos deixado o
camelo, a Mensagem do profeta Eliezer. Amém! Os irmãos da Rebeca, aqueles mesmos branhamistas,
tentarão pará-la. Vocês veem? Nós estamos em outra época do cristianismo, e é no meio deste reavivamento
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que o rapto terá lugar. E aqui está a voz que diz: « eis, o Noivo; idem ao seu encontro ». Que os santos saiam
agora! Que Ester e as virgens saiam agora!
29 Havia um grande reavivamento seguido por uma longa perseguição sob as ordens da Roma católica e no
fim dos tempos, depois do tempo do entardecer, o reavivamento virá debaixo da sua imagem. As igrejas,
missões e ministérios levantarão as águas, isto é, as multidões, tribunais, policias, governos, ONG, todas as
jurisdições terrestres contra os santos como vemos isso em Apocalipse 12.
30 Mas nada será capaz de parar essa Igreja vencedora cujo ardor e zelo não são deste mundo. Uma Igreja
indominável contra a fúria e o assalto e a humilhação e a zombaria, indo de lugar para lugar, pregando e
desafiando publicamente. Irmãos, isso será o coroamento de todas as pregações desde os tempos antigos. O
nosso zelo encontrará a perseguição que não será capaz de abalar-nos e então um poder mais alto descerá
sobre nós. Os mortos ressuscitarão e aparecerão para muitos de nós com anjos. Nós desapareceremos para
aparecer em outros lugares, nós falaremos e coisas virão à existência. Nós andaremos sobre as águas, mas
não de uma forma espetacular. Nós seremos dispersos aqui e aí, porque haverá uma caça ao homem. E é
nisso onde esses de Mateus 22:12 entrarão, também. É somente na perseguição que os pobres em espírito, o
coxo, o aleijado e o cego desta parábola entram. É nisso onde esses de Mateus 22:12, que em tempo normal
têm rejeitado o Clamor da meia-noite, de repente juntarão a nós.
31 Não sejam distraídos pelas revelações de John Schwaband, de Rick Joyner. Queimam todas elas! [Ed: A
congregação diz: «Amém!»]. O fenómeno será global, o rapto terá lugar dentro desses momentos ao passo
que a perseguição continuará contra esses que não têm sido raptados, mas que ficaram na mesma fé e na
mesma perseverança.
32 Depois disso, cinco anos, vinte anos, ou mais, dois jovens pregadores aparecerão em Israel, que trarão a
mesma pregação de julgamento. Eles pregarão contra esses judeus sedutores que não têm terminado ainda
com os palestinianos e que também querem seduzir as nações em Nome Daquele a quem os seus pais
crucificaram. Os judeus fraternizam com diabo e com aqueles a que a Mensagem condena… eles convidam
reciprocamente... mas as duas testemunhas pregarão contra eles e contra os sistemas religiosos e políticos
judaicos... [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
33 A Bíblia diz em Apocalipse 10:1-2 que esta manifestação da Palavra virá para as nações pelo Senhor antes
de ir para Israel pelas duas testemunhas de Apocalipse 11:3 depois da Ásia e as nações árabes. É exatamente
este mesmo Espírito e esta mesma pregação que irá para Israel e o mesmo adversário se levantará aí para
combater- Lhes. Depois do rapto, as igrejas, os profetas e os habitantes da terra serão sujeitos a tormentos
terríveis por causa do sangue dos santos, e é isto, durante o ministério de Elias e Moisés. As guerras,
rebeliões, doenças terríveis e fenómenos naturais os prenderão firmemente em toda parte. E eu digo a vocês
que em um curto espaço de tempo, a sida (ed: AIDS) será preferida que as doenças por vir. Aquele que tem
ouvidos para ouvir deixa-o ouvir, pois o Deus dos espíritos dos profetas falou. [Ed: A congregação diz:
«Amém!»].
34 Nós já estamos vivendo a fase mais importante do último reavivamento da Igreja das nações porque o
reavivamento consiste primeiro em Palavra depois os sinais vêm para confirmar a Palavra. Estamos ouvindo
o que o Clamor da meia noite disse. É este Clamor que os escolhidos estavam esperando.
35 E vocês conhecem o meu baixo nível escolar. De repente, um homem do mato… eu viajei num carro pela
primeira vez aos nove anos de idade, um caminhão de coleta de cacau e quando eu cheguei em casa, eu disse
aos meus pais que as árvores estavam fugindo atrás de nós ...
36 Uma vez, meu pai trouxe-me alguns sapatos. Eu tinha sete anos; foi a primeira vez que eu calcei sapatos.
E quanto eu fui para a mata, eu esqueci-me deles em algum lugar e foi quando eu cheguei na aldeia que eu
lembrei-me de que eu tinha ido para a mata com alguns sapatos. Vocês veem?
37 E eu deixei a escola muito cedo. Eu não sei o que chamamos de dissertação, filosofia ou antítese. Vocês
veem? É porque Ele pode tirar o que é nada para torná-lo em algo que Ele é Deus. No entanto, nenhum
doutor em teologia, nenhum presidente de igreja pode resistir sobre as bases da Palavra. Nós os desafiamos e
nós os condenámos eles todos incondicionalmente, porque eles são feiticeiros em vestuário de ovelhas com
bíblias nas suas mãos. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
38 Agora, em Mateus 25:6. Por que é questão de pouco óleo e de muito óleo? Estejam atentos porque isto é
uma revelação particular de Jesus Cristo. Não veem dois grupos neste ministério? Quando o Senhor Jesus
Cristo estava na terra, quem eram aquelas que eram as virgens tolas? Os fariseus? Não! Vamos ler Mateus
13:10-12... «e chegando-se a Ele os discípulos perguntaram-Lhe: Por que lhes falas por parábolas?
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Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do Reino dos céus, mas a eles não lhes é
dado; pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância; mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será
titrado». [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
39 Muitas pessoas acreditam sinceramente o que eu faço e recebem com alegria as pregações porque isso se
ajusta com a sua visão e entendimento das coisas. Eles estão em coração e mente conosco... mas observam
que os dois grupos aceitam o mesmo Clamor a qual é a Mensagem, veem, e estão juntos na mesma
congregação. A Mensagem é a lâmpada. Os dois grupos estão, todavia, sentados aqui. Nós até temos a santa
comunhão juntos, mas as obras da tola não igualam aquelas das sábias. Acreditando inteiramente mesmo o
que elas não entendem e anunciando a Mensagem em todos os lugares apesar de perseguições, essas são, por
exemplo, as obras das sábias. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
40 Há em terceiro lugar cá, o grupo da multidão mista e que é também contido nos versículos 14 e 15. Mas
há um outro grupo de virgens tolas que não estão sentados aqui, como Nicodemos. É verdade! Eles serão,
todavia salvos porque o Senhor não disse: « Eu nunca vos conheci ». Mas Ele disse: «por enquanto, eu não
vos conheço». Não há correlação entre Mateus 7:23 e Mateus 25:12. Lá, o Senhor Jesus Cristo disse: «Eu
nunca vos conheci», porque aquelas são as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branhamistas. O
Senhor Jesus Cristo nunca as conheceu quando ele estava a trabalhar sobre a terra pelas eras através dos seus
mensageiros, mas neste lado aqui, Ele disse: «Eu não vos conheço», isto é, por enquanto, eu não vos conheço.
Vocês veem? Portanto, Mateus 7:23 e Mateus 25:12 são diferentes.
41 Quando eu digo que a bíblia Louis Segond é a imagem da Tob, eu digo isso em Nome do Senhor Jesus
Cristo porque Mateus 25:6 é a voz de Deus para esta geração. E quando você crê, é em Cristo que você crê!
Vocês veem? [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. E Apocalipse 19:10 diz que os profetas mensageiros são a
manifestação de Jesus Cristo sobre a terra. Todos aqueles que conheceram e amaram o profeta mensageiro do
seu tempo também conheceram e amaram o Senhor Jesus Cristo na sua geração. [Ed: A congregação diz:
«Amém!»]. Todos aqueles que o profeta mensageiro conheceu e amou na sua geração, é Jesus Cristo Ele
Mesmo que os conheceu e amou. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
42 E falando do reavivamento, no momento onde eu falo com vocês, o Espírito Santo está coordenando isso
em toda parte no mundo. A Noiva professará sobre algumas igrejas, povos, nações, línguas de acordo com
Apocalipse 10:11. Pregam contra todos sem exceção. Mesmo contra os branhamistas.
43 William Branham é um anjo de Deus mas os branhamistas têm sido levantados por Satanás para
perverter o caminho da verdade. Condenai-lhes! Eles são pagãos. Um pregador branhamista é tão vazio
quanto um padre católico. Ele não pode expulsar um demônio. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Pregam,
condenam, desafiam, contestam! Não se submetam a nenhuma lei, nós não temos nenhuma lei exceto a
Bíblia que eles não respeitam. Pregam em todos os lugares, em frente das igrejas, pregam algumas pregações
nas suas portas, elas são apenas armazéns místicos. Queimam publicamente livros religiosos. Sim, todo
mundo deve ver uma raça diferente de homens loucos. Sejam mais ásperos, mais severos do que eu! Façam
tudo pela autoridade e ordem de Jesus Cristo. Vocês estão sobre a autoridade de Deus e sobre a terra de Deus.
Não são eles que ordenaram vocês para pregar e não são eles que o hão de proibir isso para vocês. [Ed: A
congregação diz: «Amém!»].
44 E nesta luta, saibam que vocês terão três frontes: o inimigo de fora e o inimigo de dentro que é o mais
perigoso e uma outra fronte. É por isso que firmeza deve estar no campo. Por exemplo, se uma pessoa
batizada trai a fé na perseguição, ela não será readmitida na congregação, não importa a razão. Condena
qualquer palavra que te possa confundir. Qualquer coisa que não vem de um profeta mensageiro é o assobio
de uma serpente. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Agora, olham para a multidão mista. Em vez de vir e
sentar e ter a certeza de receber toda Palavra, eles estão fora... ou sentados aqui, não andando pela fé, mas
pela sua sabedoria e inteligência. Eles estão sentados como hipócritas, fraternizando conosco. Mas saibam
que o seu fim é o inferno.
45 E vocês veem que na visão de 24 de abril de 1993, eu estava sentado no topo da pirâmide das sete eras da
Igreja. E a partir do topo desta pirâmide, como o profeta Elias, eu pude ver todas as seduções vindouras.
46 A terceira fronte será mais dura, porque assim como os anjos de Deus descerão, os anjos de Satanás
também descerão, mas nós vencer-lhe-emos pela Palavra como em Mateus 4:1-10. É por causa disso que nós
somos a Noiva-Palavra.
47 Estas pregações, este Clamor, despertam e preparam as dez virgens antes do velho caminhão da
perseguição sair das águas... isto não é uma trombeta, mas um Clamor... e isto não acontece no tempo do
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entardecer mas na meia noite. Nenhuma revelação clara sobre isso tem sido dada antes pelos homens de Deus
porque isso não lhes concernia. Mas agora vocês a conhecem. Que Deus vos abençoa! Cantemos agora: « eu
ouvi dizer, de uma Mensagem tão gloriosa... ». Amém!

