O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 10: A REVELAÇÃO DOS FILHOS DO DIABO
(Pregada na manhã de domingo, 23 de fevereiro de 2003, em Locodjro, Abidjan – Costa do Marfim)

1 Têm notado o plano do edifício religioso mais ilustre de Abidjan, a catedral de São Paulo? É uma rede
lançada por Satanás. E essa é a imagem de todos os edifícios cristãos fora dessa Mensagem. Eles são redes de
Satanás. Fora de uma Mensagem profética de Deus, são redes de Satanás.
2 Durante essa última década, nós estamos testemunhando em todas as nações, grandes movimentos de unção
presididos por Tommy Osborn, Benny Hinn, Morris Cerullo, Reinhard Bonnke, alguns profetas e presidentes
de igrejas... e é disso que eu vou falar nestes dias. Eles têm inundado a terra com morte, mas esta Mensagem
também sondará sempre como o toque funerário dos seus reinados sinistros. [Ed: A congregação diz:
«Amem! »].
3 E se um diabo tendo o nome de Tommy Osborn e lançado numa forma humana estivesse sentado aí, eu
gritaria isso para ele! É sobre eles que a Bíblia fala em Mateus 24:24, 2 Tessalonicenses 2:9-12 e Apocalipse
16:13-14. E esses mágicos são suportados por grandes poderes de profecias, discernimento e falar em
línguas... eles já têm recebido o selo do erro, a marca da besta. Eles não podem ver ou entender exceto se o
espírito mau lhes permite; essa é a condição do mundo pagão e religioso hoje.
4 Pessoas não entendem como esse espírito santo que atua, fala em línguas, que profetiza corretamente, opera
milagres, que proíbe pessoas indignas de aproximarem da santa comunhão pode ser demônio. Os batistas,
assembleias de deuses, pentecostais... não podem aceitar isso. Os católicos não podem admitir que o papa
está no erro e este é o caso de todas as igrejas e para os seus líderes. Porquê? O diabo já os tem conquistado.
Eles já têm recebido a marca da cegueira. A Bíblia diz que eles são pobres, cegos, miseráveis e nus e eles
dizem que eles são ricos e não precisam de nada. É o diabo que lhes faz pensar dessa maneira.
5 O diabo lhes diz: «a igreja não salva! Se você tem fé em Jesus e que você se santifica, esse é o ponto mais
importante! » Maldito seja o homem que da sua boca tal palavra pode sair! [Ed: A congregação diz: «Amem!
»]. O diabo lhes diz: «se você é batizado em Nome do Senhor Jesus Cristo ou em Nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo é a mesma coisa» maldito sejas! Maldito seja o homem que da sua boca tal palavra pode sair!
… o diabo lhes diz: «há modelos de calças para mulheres». Maldito sejas! Nem mesmo o homem pode
vestir essas invenções de Satanás. O diabo lhes diz: «o espírito que age nas igrejas da Mensagem do
entardecer é o Espírito Santo! » Maldito sejas! O diabo lhes diz: «um africano não pode ser um profeta,
porque ele é um descendente de Cã! » Maldito sejas! [Ed: A congregação diz: «Amem! »].
6 Em 2 Crônicas 35, o rei Josias que foi profeta e rei de Judá encontrou-se com o faraó, um africano nos dias
em que Deus nem sequer falava para as nações e o faraó disse-lhe: «sai do meu caminho porque o Deus que
você adora falou comigo … ». Mas esse bom rei, não poderia admitir que Deus também falasse a um homem
negro e ele morreu aí! Vocês veem?
7 Maldito seja todo aquele que tenta entender ou interpretar a Palavra de Deus da sua própria maneira. [A
congregação diz: «Amem! »].
8 Você diz: «a ressurreição já aconteceu! » Maldito seja! «Nós não perdemos a Salvação por isso posso
pecar! É a recompensa que eu não terei sobre a terra, mas estou salvo! » Maldito seja o homem que da sua
boca tal palavra pode sair! [Ed: A congregação diz: «Amem! »]. E desde que você não tenha a recompensa
na terra assim como no Céu, então, que aquele que vos dá um dízimo, uma oferta ou qualquer presente seja
maldito para sempre. [Ed: A congregação diz: «Amem! » ]. Você diz: «eu sou batizado em nome de William
Branham», maldito seja! Você diz: «eu sou batista », maldito seja! Você diz: «eu sou da assembleia de
deuses», maldito seja! Você diz: «eu sou católico» maldito sejas! Vocês veem? «Deus seja louvado, eu tenho
estado em um treinamento teológico...» Maldito sejas!
9 Alguns irmãos vieram aqui para esta Mensagem com alguns diplomas de libertação provando que eles
estão libertos de todo os maus espíritos, nós queimamos todos eles com os seus papeis para a cura da alma...
pessoas estão adorando e servindo Satanás em Nome de Jesus.
10 Bem! Eu vejo pessoas fazendo orações como: « Senhor Jesus Cristo, abençoe esse encontro ou essa
comida... em Nome de Jesus! Amém! ». É uma oração trinitária e diabólica. Pois, se Jesus é o Deus Todo
Poderoso então a quem eles oram em Nome de Jesus?... vocês veem? Nestes fins dos tempos, Deus mostrase como a grande Águia de acordo com Apocalipse 12:14 e os seus filhos como as pequenas águias que se
ajuntarão em volta da Palavra profética. Ao mesmo tempo, o diabo se revela como a serpente no mesmo
versículo, o espírito de adivinhação, e as igrejas estão cheias disso. [Ed: A congregação diz: «Amem! »].
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11 E hoje, todo aquele que rejeita a Mensagem de Mateus 25:6 só pode receber o espírito de adivinhação
como espírito santo. Aquele que conosco não ajunta espalha. Para quem esses profetas trabalham ao redor do
mundo enquanto eles têm rejeitado a verdade do seu tempo?
12 A Bíblia já nos tem dito em 2 Tessalonicenses 2:9-12 e em Mateus 24:24 que Deus Ele Mesmo lhes
mandará com alguns milagres e maravilhas, para esses que não têm o amor da verdade a fim que possam
acreditar nessas coisas e sejam condenados. Nós encontramos-lhes novamente em Apocalipse 16:13-14.
Vocês veem? Isso alcançou o seu apogeu nesses últimos dez anos. Todos esses convertidos fora do Clamor
da meia noite, são recrutas de Satanás para a perseguição por vir.
13 Mas a partir de 18 de dezembro de 2005, você verá o Clamor da meia noite a alcançar todas as cidades
sobre a terra, como um terremoto sem ninguém ser capaz de pará-Lo. [Ed: A congregação diz: «Amem!»].
14 E em Apocalipse 16:13-14 nós vemos esses sapos: essas igrejas protestantes, evangélicas e branhamistas.
Eu especifico que os reis mencionados aqui não são reis no sentido literal... bem! Sapos estão em pântanos,
águas vermelhas, estagnadas e mal cheiroza ao passo que os peixes estão nas profundezas, em água clara,
pura e corrente. E é Deus que lhes dá para estarem naqueles lugares porque eles não têm o amor pela
verdade. Vocês veem?
15 Deus é amor, mas Ele é também Deus do julgamento. É na sua grande bondade que Ele criou o inferno.
16 E vocês filhos do diabo, seguem as igrejas! Seguem os falsos profetas! Regozijam-se nas vossas igrejas,
andem de acordo os desejos dos vossos corações! Eu tenho apresentado Jesus Cristo a vocês que vocês
crucificaram novamente.
17 Mas vocês aqui, que amam a verdade, sejam sábios! Não leiam nenhum desses livros, brochuras ou
tratados e não os deixam ser encontrados nas vossas casas! Nem mesmo os escritos de Ewald Frank. Atêm-se
somente a Mensagem da meia noite e à Bíblia. Se vocês acham que eu sou um homem de Deus, então,
recebam isso como um mandamento. Não se corrompam! [Ed: A congregação diz: «Amem! »].
18 Lembrem-se de Apocalipse 14:4-5. É dessa maneira que a Noiva de Cristo terá também de aparecer.
Recebam tudo que eu digo a vós como um mandamento. Não tentam brincar com a serpente como Eva.
Ficam distante da sua face. Não toma nenhuma coisa que lhes pertence, porque nós temos de estar sem
mancha nem ruga. Reouvem e releiam estas pregações, Elas são Espírito e Vida. O Senhor Jesus Cristo tinha
dito aos seus discípulos para absterem-se do seu fermento. Mateus 16:5-12: os seus livros, as suas cassetes de
louvor, as suas pregações, tudo isso são o fermento dos fariseus e dos saduceus hoje... vocês veem?
19 No passado, dizer: «eu sou um cristão » era opróbrio na sociedade, você não era bem-vindo quando
dissesse isso. Mas é ao contrário agora, a palavra « pagão » é como um insulto. Todavia, na realidade, eles
não são nem cristãs nem igrejas de Deus, e é o diabo de uma ponta a outra, e tudo que eles fazem, é a obra do
diabo. [Ed: A congregação diz: «Amem! »].
20 É como esses gideões novos testamentos que são distribuídos nas igrejas, escolas, hospitais, hotéis e
outros. Como é que o diabo que impediu a leitura da Palavra de Deus pode permitir a sua distribuição em
todo lugar hoje? Estes gideões não são a Palavra de Deus! Assim como estas bíblias Louis Segond,
Thompson, Scofield, King James e outras, não são a Palavra de Deus! Não sejam seduzidos! [Ed: A
congregação diz: «Amem! »].
21 E um outro sinal da sua sedução, é as suas unções. A unção foi tão forte sobre o caixão de Kacou Severin
que eles não poderiam tocar nele por um tempo. Você não pode entrar para o carro de alguns deles por causa
da unção. Eu ouvi que mesmo após a passagem de um dos profetas em algum banheiro, a unção permanecia
aí. Vocês veem?
22 Mas vamos ver agora o que tem sido de Jesus, Ele a quem eles atestam servir. Vamos ler Lucas 8:43 a 45:
«e uma mulher que tinha um fluxo de sangue desde os doze anos... aproximando-se por trás, tocou a orla do
seu vestido; imediatamente o seu fluxo de sangue parou. E Jesus disse: quem Me tocou? Mas todos negando,
Pedro e aqueles que estavam com Ele disseram: Mestre, a multidão cerca-te e pressiona-te, e dizes Tu, quem
Me tocou? ». Vocês veem? Nem a mulher nem os discípulos, nem ninguém na multidão que pressionou e
cercou o Senhor Jesus em todos os lados caíu. A unção do Senhor Jesus Cristo não fez as pessoas caírem.
Nem nessa passagem nem em outra parte na Bíblia. Porque alguém cairá? É o diabo que estava na raiz desse
movimento que vocês veem hoje e que mais cedo ou mais tarde passará.
23 Você diz: « Irmão Philippe, para alguns, é o Espírito de Deus! ». Eu digo NÃO a você meu irmão! É o
diabo de uma ponta para outra. Palavra de profeta. [Ed: A congregação diz: «Amem! »]. Fora desta
Mensagem, quando as pessoas falam do batismo do espírito santo, entendam nisso, batismo de demônios.
Vocês veem? O Senhor Jesus Cristo era o Próprio Deus, Santo e sem pecado... pessoas tocaram-Lhe e não
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caíram. E vocês, concebidos no pecado e pecadores, algumas multidões caíram sem mesmo tocarem vocês?
Controlam-se! Arrependam-se! Escolham a vergonha diante dos homens do que o inferno, porque se eu for
um profeta, então, eu declaro que todos que praticaram isso ou seguiram ou apoiaram isso, já têm assinado a
sua própria condenação. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
24 E vai verificar as contribuições e as fraudes das igrejas evangélicas, e verás que essas igrejas têm feito
pior que as indulgências da sua mãe, a igreja católica. O pastor ou o profeta se torna um comerciante do
evangelho e o pecador se torna um cliente. É por isso que eles não podem falar para eles como eu estou a
falar para vocês nessa manhã. Todas as pregações deles são prosperidade, prosperidade, prosperidade. E
quando o pecador vê os tapetes e a orquestra e todo o conforto, ele se esquece da sua condição de pecado... e
eles dizem que o sedutor é o Kacou Philippe. Mas qual é o sedutor que, quando ele se levanta diante de uma
moça, a chama-lhe tudo que é mau? Julgai isso por vós mesmo! E esses profetas dizem: «nós arrendamos um
lugar a um preço muito alto! ». Mas precisaram vocês de arrendar este lugar? É isso que o Senhor Jesus
Cristo fez quando Ele estava na terra?... vocês veem? Mesmo se estes pastores e profetas não agiram desta
maneira, eles sempre seriam a encarnação do diabo. Porque Deus não está em uma igreja, mas com o profeta
que Ele envia para a geração. [Ed: A congregação diz: «Amem! »].
25 Houve um tempo quando a verdade estava com um homem chamado Martinho Lutero, depois um tempo
quando estava com João Wesley, depois um tempo quando estava com William Branham, como o telégrafo,
telefone, em seguida agora o telemóvel e a internet. O que é isso? A revelação é progressiva. Para
movimentar, era primeiro cavalos, depois carros, depois aviões e agora foguetes para o espaço. No exército,
era primeiro flechas, depois as armas, e depois as bombas, e agora são as armas nucleares e bacteriológicas.
Isso está perfeitamente em linha com os quatro Evangelhos e Apocalipse 4:7. E enquanto estamos no ultimo
estágio, há outros que ainda estão com escudos, outros com as flechas. Enquanto que a fé é progressiva, eu
desenhei « o sistema de enxerto » para mostrar isso claramente.
26 Houve um tempo quando o leão da tribo de Judá, a Palavra, saiu com Paulo e os bezerros do sacrifício
saíram, e milhões de cristãos foram mortos, depois o animal com a face de homem saiu com Martinho
Lutero, isto foi a era da reforma. E desde o tempo do entardecer, as águias levantaram acima as falsas
doutrinas e espíritos sedutores, porque a santificação da carne sozinho não é mais suficiente. Todos os
truques designados pelo diabo através das eras, os filhos de Deus venceram-nos por causa da revelação
profética. [Ed: A congregação diz: «Amem! »].
27 Justamente em 1817, a companhia de pastores de Genebra, proibiu de pregar sobre a divindade de Jesus, o
pecado original, a graça e a predestinação. Todos eles têm orado e têm recebido revelações contraditórias, e
você dirás que isso é Deus? Um filho de Deus não poderia mais ser membro dessa companhia de pastores de
Genebra... vocês veem? Esse é o princípio dos grandes compromissos que veem hoje.
28 Eu comecei a pregar na segunda-feira 8 de julho de 2002. Eu preguei em estações de ônibus, campus...
naqueles dias, pessoas estavam gritando: «pregação nivaquine! Pregação nivaquine! ...». Esta Mensagem era
o remédio que tinha vindo do Céu para curá-los e que eles rejeitaram. E em vez de procurarem ser salvos,
eles lutavam contra mim ou tentavam me corromper. Até uma senhora rica tentou me subornar
financeiramente. Vocês veem? Todavia, eu prefiro à pobreza a riqueza afim de melhor apreciar o pouco que
o pobre me dará. Que todos os meus fieis sejam ricos e que eu permaneça pobre!
29 Bem! Regressemos ao ponto inicial, a sedução que está espalhada nas igrejas e que não é nada a não ser a
manifestação dos filhos do diabo... contudo, a libertação que eles todos falam é sujeita à algumas regras.
Primeiro, alguém tem que ser uma autoridade e assumir essa autoridade. É como um polícia fardado. Mas
isso é ainda insuficiente, porque tem de haver uma ordem indicando o dia, o tempo e o lugar. Não é porque
alguém é um polícia que ele pode assobiar a um veículo ou prender alguém. E essa é a imagem da autoridade
de Deus.
30 E, contudo, a imagem da autoridade do diabo é o bandido. Ele age por meio da força, fora e contra as leis
estabelecidas, sem uniforme e isso é o que nós vemos nas igrejas. Satanás sabe que eles nem receberam a
autoridade nem a ordem para expulsá-lo.
31 Se um polícia está fardado com um mandato, ele pode até parar um cortejo oficial por simplesmente
levantar as suas mãos. Vocês veem? O que as pessoas chamam libertação nas igrejas, não é nada a não ser
comédia do próprio Satanás. Em algumas libertações, eu tenho visto pessoas pedindo ao demônio para sair
pela boca, pelos órgãos genitais, pelos ouvidos, pelas narinas... e o espírito leva o possuído a fazer os gestos
apropriados. Um homem agindo dessa maneira é um colaborador dos demônios como os fetichistas. Eles são
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sedutores e não é pelo Espírito de Deus que eles fazem isso. Eu vi algumas listas de nomes de demônios e
pessoas acreditam e seguem nisso.
32 Eu tenho visto doutrinas de demônios e eu não entendo como as pessoas podem acreditar que no dia do
rapto, haverá engarrafamentos nos semáforos, aviões irão cair e que os pilotos serão raptados, rádios
anunciarão desaparecimentos... enquanto que tudo isto é falso. Mas eu, o profeta Kacou Philippe, eu digo a
vocês que o mundo e as igrejas não saberão disso. [Ed: A congregação diz: «Amem! »]. Eles não saberão que
o rapto ocorreu. Como pode um cristão no meio da perseguição, estar no serviço e muito menos pilotar um
avião? Eu sou muito movido por escutar essas falsidades. Deus punirá severamente esses que têm trabalhado
para tais coisas, seduzindo a terra, exatamente como John Schwab. A humanidade está em cegueira total.
33 Quando um homem é cego, ele sabe disso, mas o caso das igrejas, é um mistério. Eles estão cegos, eles
estão na sedução e eles não sabem disto.
34 Há pessoas que têm sonhos com bastante regularidade pelo menos dois ou três por noite, é a obra da
adivinhação. Mas eles atribuem isso a Deus. É difícil libertá-los, pois, eles não podem admitir que isso é o
diabo. Eles querem oração e depois regressar onde eles estavam. De julho de 2002 até este dia, em oito meses
de ministério e apesar de jejuns repetidos, no total, eu não tenho tido mais de cinco sonhos e visões, Deus é a
minha testemunha. E eu nunca tenho dito: «Deus tem me dito», mas não seria eu um profeta para isso?
35 Os profetas do Antigo Testamento exerceram os seus ministérios por vários anos, mas os livros de muitos
deles não excedem dez páginas. Pode mesmo acontecer que por quatro ou cinco anos Deus não lhes diz
nenhuma coisa! E vocês notam que quando eles quisessem falar, eles diziam por exemplo: «no 3º ano do
reinado de tal rei... no ano da morte do rei Uzias... no 25º ano da nossa transportação, no princípio do ano...
a Palavra de Jeová veio a mim e disse isto...». Vocês veem? Uma vez, todo Israel submeteu um pedido a
Jeremias, mas aquilo levou dez dias antes de Deus responder. Jeremias 42:1-7. Mas hoje, Deus tornou-se tão
falador. Ele até fala antes de você submeter o pedido. Mas saibam que tudo isto é o diabo. [Ed: A
congregação diz: «Amem! »].
36 Nisso também, recordam-se que quando não há profeta mensageiro, Deus é obrigado a falar
individualmente por sonhos, visões e outros para cada um. Mas quando há um profeta, Deus fala por meio do
profeta para que qualquer coisa que cai dentro da ordem da fé comum, e para a revelação da Palavra. Vocês
veem? Quando não havia profeta, Jeosafá orou em 2 Crônicas 20, mas quando havia um profeta, para o
mesmo caso, o que Ezequias fez? Vamos ler 2 Reis 19: «e aconteceu, quando o rei Ezequias ouviu estas
coisas, que ele alugou as suas vestes, e cobriu-se com sacos, e foi à casa de Jeová».
37 Agora por que ele foi à casa de Jeová? Foi para orar? Não! Foi para pedir para os sacerdotes orarem? Não!
Mas o que ele fez então? E ele mandou Eliaquim, que estava no controle da casa, e Sebna o escriba, e os
anciãos dos sacerdotes, cobertos com sacos. Ele os enviou para quem? Para Isaías, o profeta, filho de Amós;
[Ed: A congregação diz: «Amem! »]. E quando eles vieram para o profeta, eles disseram ao profeta: «Assim
diz Ezequias: ... contudo, erga uma oração para o restante que estão abandonados ». Amém! Permitindo
Deus, eu regressarei nisso.
38 Nós somos desses que sabem o que estamos a falar. [Ed: A congregação diz: «Amém! »]. Vocês veem? O
Senhor Jesus Cristo disse em João 4:22: «vocês adoram o que não sabem; nós adoramos o que sabemos».
Nós entramos no conselho de Deus. Como Moisés, Deus pode me tomar para o jardim do Éden para ver o
que eu não entendo, para que quando um grande teólogo demonstrar o contrário, eu não seja distraído. Vocês
veem?
39 Em 1 Reis 22:19-24, o profeta Micaias disse: «eu vi Jeová sentado sobre o seu trono, e todo exército do
Céu estando ao seu lado, no seu lado direito e no esquerdo; e Jeová disse: quem poderá seduzir Acabe para
que ele possa ir e cair em Ramote de Gileade? E um disse após essa maneira, e outro disse após aquela
maneira. E aí veio um espírito, e ficou diante de Jeová, e disse, eu o seduzirei. E Jeová disse-lhe: como? E
ele disse: eu irei, e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. E Jeová disse: você poderá
seduzir-lhe, e também ter êxito: vai, e faz assim. E agora, eis, que Jeová tem colocado um espírito de mentira
na boca de todos os seus profetas... e o profeta Zedequias, filho de Chenaan aproximou-se, e esbofeteou
Micaias no rosto, e disse: onde saiu o Espírito de Jeová de mim para falar contigo? ». Vocês veem? Pessoas
não leem a Bíblia para saberem que Deus Ele Mesmo pode mandar um espírito de sedução sobre pessoas
sinceras. Vocês veem?
40 Pouco importa a sinceridade de um católico, o maior pecado, é o facto de que ele é um católico. Pouco
importa a sinceridade de um protestante, evangélico, missão ou ministério ou branhamista, o seu maior
pecado, é o facto de que ele é um membro dessas igrejas. Leiam bem esta passagem e vocês verão que eles
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não são profetas de Baal, mas eles são profetas de Jeová, e eles são cerca de quatrocentos profetas judeus e
eles sinceramente profetizaram sobre inspiração, mas a Bíblia diz que é um espírito mau que lhes tinha
inspirado nesse dia e eles mesmos não o sabiam. Mas tudo que ocorreu, era para o profeta Micaias que Deus
o revelou. Deus sempre tem uma boca sobre a terra. Vocês veem? Deus é livre de revelar isso a quem Ele
quiser. [Ed: A congregação diz: «Amem! »].
41 E um dos maiores perigos da cristandade, são esses livros e tratados naquelas chamadas livrarias cristãs a
qual deve-se acrescentar agora a internet, onde pessoas de quem nós não conhecemos sejam os chamados, ou
comissões, ou as vidas, e animadas por não sei quais espíritos santos, podem expor verdades. Se a televisão é
má, saibam que a internet é dez vezes pior!...
42 Como com as artes místicas, cada livro evangélico corresponde a um grau e os graus correspondem a
autoridades, demônios. Quando uma pessoa como Joel Osteen, Tommy Osborn, Morris Cerullo, Benny Hinn,
Rebecca Brown, Reinhard Bonnke e Yonggi Cho, escreve um livro, o que ele fala pode estar inteiramente
certo, mas é um demônio que se levanta por trás disso. [Ed: A congregação diz: «Amem! »]. Quando a
serpente, o seu pai, disse para Eva que se eles comessem o fruto os seus olhos seriam abertos e eles poderiam
conhecer o bem e o mal como deuses, era verdade, mas por detrás dessa verdade estava a morte e a queda da
humanidade. Quando vocês vão para uma igreja católica, protestante, evangélica ou branhamista, quando
vocês leem um livro evangélico, vocês podem receber tudo que vocês quiserem, mas por trás disso, é morte.
Todas essas coisas que eu condeno ficam longe delas! Não discutam! Assim diz o Senhor, ficam distante
dessas igrejas, se forem convidados lá, não vão! [Ed: A congregação diz: «Amem! »].
43 O que Deuteronômio 13:1 diz? Se alguém vos prega a verdade, opera milagres, profetiza verdade e que
ele diz a vós: «vamos para a igreja católica! Vamos para a igreja metodista! Vamos para a igreja batista,
pentecostal, quadrangular, assembleias de deuses, branhamistas ... não vá! É o vosso Deus que vos atesta...»
entendem? [Ed: A congregação diz: «Amem! »]. A Bíblia não diz que eles farão o que estão fazendo fora de
Mateus 24:24 e 2 Tessalonicenses 2:9-12. Vocês veem?
44 Se alguém não tem uma Mensagem profética vinda de Deus, como Deus pode dar-lhe alguns milagres e
algumas maravilhas? Para confirmar o quê? De acordo com Apocalipse 16:13-14, a Bíblia diz que eles farão
o que estão fazendo e os filhos do diabo, de acordo com Gênesis 4:17-23 colocam as suas possessões ao seu
serviço, a fim de corromper a terra e mandar mais almas para o inferno.
45 Na Costa do Marfim, a Mensagem do tempo do entardecer chegou primeiro em Katadji desde os anos
1970, 1972 por aí, mas até aos trinta anos de idade, eu nunca tinha visto uma brochura ou escutado o nome
de William Branham. Enquanto em Abidjan, eles constroem grandes templos luxuosos, eles se oferecem
alguns Mercedes e casas confortáveis. Quando eles fazem contribuições, não é para evangelizar as aldeias,
mas é com a meta de organizarem convenções para se exibirem e enfeitiçarem aqueles que vêm para se
escaparem das denominações! Oh! Misericórdia!
46 Eles têm criado um website e têm colocado a Mensagem do entardecer nele em vez de enviarem
evangelistas no mundo. Vocês veem? Se Deus pode aceitar isso, então, Ele deveria aceitar David quando ele
tinha posto a arca de Deus sobre uma nova carroça. A Palavra de Deus nunca foi transportada por uma nova
carroça e nunca será transportada pela a internet. A internet é boa, mas quando ela substitui completamente
os evangelistas, é perigoso. [Ed: A congregação diz: «Amem! »].
47 Na congregação branhamista onde eu frequentava, havia um belo púlpito dourado mas eles substituíram
aquilo! Houve um crente que subiu para oferecer um púlpito no valor de um milhão. E, contudo, tudo isto é
loucura diante de Deus. E para a santa comunhão, uma senhora subiu para oferecer uma chávena de cem mil
francos, isto é três vezes o SMIG, o salário mínimo de um funcionário da Costa do Marfim. Vocês veem?
Mas o que a Salvação tem a ver com isso enquanto os apóstolos beberam em chávenas de madeiras... é por
isso que eu vos disse que o branhamismo era a nova rede de apostasia cristã. Eles são todos, de uma ponta
para outra, pastores apostatas. [Ed: A congregação diz: «Amem! »].
48 E agora, quando Deus deu-nos a revelação sobre a Bíblia, os filhos do diabo disseram: «nós iremos à
internet fazer buscas intensivas sobre a história e versões da Bíblia e nós contradiremos esse Kacou
Philippe». Mas, não importa o que eles encontram na internet, isso não me pode distrair, é um homem que
tem exposto o que ele pensa ser a verdade.
49 Apesar da evolução da tecnologia, o nosso absoluto nunca será a internet, mas sempre Deus por meio de
um profeta mensageiro vivo. [Ed: A congregação diz: «Amem! »].
50 E o seu pecado é como o pecado de Saul em 1 Samuel 28, quando Saul foi rejeitado por Deus, quando
Deus não lhe respondeu pelos profetas, nem pelo Urim Tumim, nem por sonhos e visões e ele foi consultar a
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Palavra de Deus por uma invocadora de todos tipos de espíritos. Eles são filhos do diabo, deixa-os sozinhos!
Vocês acreditam que a internet é uma invocadora de todos os tipos de espíritos como em 1 Samuel 28? [A
congregação diz: «Amém! »]. Eles são espiritualistas.
51 E a expressão «assim diz a bíblia», usada por muitos pastores e profetas para frasear ou para fazer os
profetas da Bíblia que estão mortos falar é uma expressão espiritualista. É o mesmo espírito do habitual
espiritismo católico, e da mulher invocadora dos espíritos dos mortos que Saul foi consultar em 1 Samuel 28.
E esse espírito está agora disfarçado e atua de maneira sutil no cristianismo.
52 Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre! No Antigo Testamento, na forma de Pai, Ele atuou
através dos profetas cuja Palavra escrita é o Assim diz o Senhor mesmo se eles não dissessem «Assim diz o
Senhor». E depois de Se manifestar sobre a terra, Ele disse, volto para o Pai, para a sua posição no Antigo
Testamento com os profetas. De onde vem então que um espírito astuto de sapo e de espiritismo virá e dirá:
«Assim diz a bíblia» ou «Assim diz a Palavra»? Como Saul, vendo que Deus não lhes fala mais, eles fazem
falar alguns profetas que estão mortos.
53 E diante do testemunho do que Deus está a fazer aqui, vários deles aproximaram-me para oração e eu não
falho em lhes dizer o que deve se dizer a eles. Vocês veem? Eles têm que saber que eles não acreditam em
William Branham mais do que eu; mas eu considero William Branham como um homem de Deus, da mesma
maneira como Isaías, Amós e outros, mas o seu tempo passou! Hoje, se vocês tiverem um problema de
espíritos ou doença, será que vocês podem ir sobre o túmulo de William Branham para pedir uma oração?
Vocês veem que o espiritismo não está distante de vocês. Como as chaves do Reino dos Céus podem estar
num túmulo no cemitério de Jeffersonville?
54 Não importa quão grande o ministério e a pessoa de William Branham são, mas a Bíblia diz que o Deus
da Bíblia não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Depois do grande Moisés, não importa quão pequeno
o ministério de Josué o profeta que você considera pequeno poderia ser, é ele, este pequeno profeta que tem
as chaves do Reino dos Céus sobre toda face da terra e é ele que tem de ser escutado e pregado. Crê que
alguém pode ser salvo por fundar a sua fé sobre um profeta que já morreu ou sobre a Bíblia ou sobre o corão,
é satanismo. [Ed: A congregação diz: «Amem!»].
55 Bem! Agora vamos ver Gênesis 4:17-24, vamos ler isso: versículo 17: ... « e Caim conheceu a sua
mulher, e ela concebeu e gerou Enoque; e ele construiu uma cidade, e ele chamou o nome da cidade com o
nome do seu filho Enoque. Versículo 18 ... e para Enoque foi nascido Irade; e Irade gerou Meujael; e
Meujael gerou Metusael; e Metusael gerou Lameque. Versículo 19 ... e Lameque tomou duas mulheres: e o
nome da primeira foi Ada, e o nome da segunda, Zilá. Gênesis 4:20 ... e Ada gerou Jabal: ele foi o pai de
todos aqueles que moram em tendas, e criação de gado. Versículo 21 ... e o nome do seu irmão foi Jubal: ele
foi o pai desses que manuseiam a harpa e a flauta. Versículo 22... e Zilá, ela também gerou Tubal-Caim, o
inventor de todas as ferramentas de metal e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Versículo 23 ... e
Lameque disse para as suas mulheres: Ada e Zilá, escutai a minha voz; vocês mulheres de Lameque, escutem
o meu discurso: pois, eu tenho matado um homem pelas minha chagas, e um jovem para a minha contusão;
versículo 24 ... se Caim será vingado sete vezes; Lameque setenta e sete vezes ».
56 Bem! No versículo 17, nós temos o pai de homens famosos, o pai dos presidentes, prefeitos, proprietários
e diretores de propriedades, construtores... etc. No versículo 19, o pai dos polígamos, adúlteros, amantes,
promotores de hotéis e de filmes... etc. No versículo 20, nós temos o pai de criadores... no versículo 21, nós
temos o pai dos músicos, cantores, coros, compositores, ... etc. No versículo 22, nós temos o pai dos
inventores, industrialistas, diretores de empresas, firmas, companhias, homens de negócios... etc. Vocês
veem?
57 Quando eles começaram a eletrificar cidades e aldeias, aparentemente isso foi boa coisa, mas o pecado foi
multiplicado sete vezes pela televisão, bares, discotecas e clubes noturnos vieram com isso. Vocês veem? ...
58 E agora no versículo 22, nós temos Naamá, a primeira mulher famosa sobre a terra, a mãe das mulheres
emancipadas, uma bisavó da Jezabel. É, portanto, uma filha de Caim que fez a propaganda do regime
matriarcal e que fez com que ela tivesse uma parte da herança do seu pai, enquanto que ela é uma mulher.
Mesmo os seus filhos herdaram do seu pai Lameque. Vocês veem? Ela é a mãe das mulheres que dirigem
igrejas enquanto elas têm menstruações cada mês. Elas são as bisnetas de Jezabel, uma descendente de Caim.
[Ed: A congregação diz: «Amem! »].
59 E esse regime matriarcal, contribuiu muito para o pecado porque essas mulheres vendo as possessões dos
seus parentes, nem se preocupam em casar e elas são insolentes, mulheres insubmissas e preparadas para a
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emancipação. Naamá tinha direito à pregação na igreja do seu pai Lameque. E hoje, apesar do Clamor da
meia noite, algumas continuam a cantar e a pregar nas igrejas de Lameque...
60 Nos versículos 23-24: é o pai dos teólogos, de institutos e escolas de treinamento bíblico, de presidentes
de igrejas, e de todos aqueles que interpretam a Palavra de Deus! Por falharem em criar como Deus, eles
interpretaram a sua Palavra para dizer que eles são iguais a Deus, enquanto eles nem são profetas. Um bom
teólogo é a boca de deus. Vocês veem? E todo o resto lhe auxilia, pequenos e grandes, nações e Estados, eles
colocam milhões, aviões e fundações... ao dispor das igrejas e seus membros a fim de seduzir os habitantes
da terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da Vida do Cordeiro antes da fundação do mundo.
61 Mas quando Deus levanta os seus filhos ao nível desses, eles se verão como os administradores das
propriedades de Deus que Deus deu-lhes para apoiar a sua obra. Um filho de Deus nunca colocará as suas
possessões ao dispor de um fetichista, mesmo se esse fetichista levanta alguns mortos. Um filho de Deus
nunca colocará as suas possessões ao dispor de uma igreja católica, protestante, evangélica ou branhamista.
Mas os filhos do diabo farão isto. Os filhos do diabo não acreditam no profeta vivo e tudo é feito para que
eles não possam acreditar no profeta mesmo se o profeta está na sua casa.
62 É como os meus próprios irmãos e todos aqueles da minha aldeia onde eu nasci e onde eu cresci; eles não
me acreditam, não por um pecado, mas porque nós temos mamado na mesma mãe, nós tínhamos estado na
caça ou pesca juntos... mas um lobo virá de muito longe e eles acreditarão nele. Tendo crescido com eles,
tendo ido para a pesca e caça com eles, é o meu pecado. Sedutores vêm e eles acreditam neles. Falsos
profetas vêm com alguns semblantes de mensagens e eles acreditam neles.
63 E hoje, nós vemos uma raça desses filhos do diabo pregando que um cristão pode fazer política, beber
álcool, fumar, ser homossexual, se tornar polígamo... pregando que um cristão pode ir à praia, jogar futebol,
assistir futebol na televisão, vocês veem? Malditos sejam todas essas pessoas! Os cristãos usando calções
diante das irmãs, irmãs em trajes de banho em frente dos irmãos. É Satanás na igreja! E como Paulo, eu
poderia gritar: malditos sejam esses que pregam tais coisas! [Ed: A congregação diz: «Amem! »].
64 Se você tiver duas ou mesmo três mulheres ao vir à Cristo, você pode mantê-las como mulheres e dotá-las
antes de você receber o batismo, mas sendo já um cristão, você já não pode ter duas mulheres! E você não
pode ter duas mulheres e ser pastor.
65 Você pode praticar desporto, exercícios físicos, mas guarde-se do futebol, eu nunca tenho jogado futebol
ou visto um jogo de futebol ou um filme impuro pela televisão desde 1993 quando eu tive a visão.
66 Agora, enquanto você assiste aos filmes impuros e jogos de futebol na televisão, como entenderá o que
Deus está fazendo distante da televisão? Vocês veem? Quanto ao futebol, quando um país está jogando com
o outro país, são o Jesus Cristo das igrejas desse país que estão a confrontar o Jesus Cristo das igrejas do
outro país. [Ed: A congregação diz: «Amem! »]. Vocês veem? É uma confrontação de demônios. E os seus
espíritos santos dá-lhes revelações de vitórias. E para a ocasião, os demônios das igrejas, osdemônios dos
pagãos e os demônios dos muçulmanos concordam na mesma luta. [Ed: A congregação diz: «Amem! »]. Um
cristão não tem nada a haver, fica distante deles! ... vocês veem?
67 Eu tenho visto até alguns pastores branhamistas, enquanto assistiam aos jogos de futebol, jubilavam diante
do seu televisor e tais homens virão argumentar sobre a Palavra comigo? Não! Eu não posso aceitar isso. E
são tais homens que têm tanto seduzido e desencaminhando almas que uma prostituta vulgar, tem mil vezes
mais graça do que eles. Vocês veem? Eles estão em paz na terra, mas o inferno tem um direito sobre eles e
não cessa em clamar por eles. Vocês veem? Se um pastor ou pregador não vem dizer, «homem irmão, eu
acredito na Mensagem, e agora o que eu devo fazer? », não se preocupem com ele. Mesmo o grande
Nicodemos, líder dos judeus não veio a Jesus pedir explicações?
68 E se Nicodemos fez isto, eles são obrigados a fazerem isto, se eles são filhos de Deus, porque o fundo
clama o fundo. [Ed: A congregação diz: «Amem! »].
69 E quando tais homens me fazem perguntas para contradizer a Mensagem, eu lhes dou respostas que farão
com que eles nunca acreditem. Ontem, alguém me fez notar que houve adições no livro em comparação com
os textos iniciais e que isso não era normal. Vocês veem? Eu poderia ter dado Jeremias 36:32 para ele, mas
eu o fiz acreditar que ele estava certo. Um caranguejo! Eu Kacou Philippe, escravo de Jesus Cristo, eu não
sou Deus para transformar um caranguejo em peixe. Vocês veem? O que eu tenho recebido de Deus, é o que
eu digo e Deus sabia que eu poderia dizê-lo dessa maneira! Meu tempo e minhas explicações são para
aqueles que querem acreditar! [Ed: A congregação diz: «Amem! »].
70 Bem... de acordo com a Bíblia, Deus levanta um profeta quando o seu povo está completamente perdido e
este profeta vem para restabelecer a verdade e trazer os escolhidos de volta para luz. É por isso antes que o
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Anjo e o Cordeiro descessem, houve um eclipse. E antes disso, algumas profecias bíblicas já indicavam que
em tal tempo, em tal lugar, Deus fará tal coisa. Não é questão de ir e fazer um jejum de 21 ou 40 dias e vir
com uma unção. E tudo que vocês chamam «jejum de Ester», «jejum de Jeosafá» ou outros, isso é
penitencia, e é o diabo! E pessoas correm atrás disso sem procurarem entender que aqueles são os mesmos
espíritos de feiticismo que estão aí. Se você não ver em Tommy Osborn, Benny Hinn, Morris Cerullo, Ewald
Frank, Baruti Kasongo, e todos estes profetas com unção a imagem de fetichistas, então, você ainda não é
nascido de novo. Mas os escolhidos que têm consideração pela Bíblia e a Palavra profética estão noutra
dimensão, longe da adivinhação de acordo com Apocalipse 12:14.
71 [...] E eu penso que se Deus levanta um homem hoje, ele tem de vencer todas as doenças do seu tempo.
No tempo do entardecer era o câncer, e na meia noite é a sida. Quando um dia nós tivermos essa Mensagem
reunida num livro, nós também faremos uma brochura de testemunhos e eu digo que haverá testemunhos de
curas de sida, certificado pela medicina caso contrário eu sou um falso profeta. Não podem existir demônios
suficientes para anular isso. [Ed: A congregaçao diz: «Amém! »]. Se o Deus do Clamor da meia noite não é o
criador dos céus e da terra, e que eu não seja Mateus 25:6, que eu não cure a sida de jeito nenhum. O que
estamos a testemunhar não é nada comparado com o que está a vir! O Senhor Jesus Cristo, o Anjo de 24 de
abril de 1993 fará isso. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
72 Que Deus dê grandesriquezas materiais para os branhamistas ismaelitas expulsos da presença de Deus e
para nós, que Ele dê poder pois os mortos devem ressuscitar de novo, os cegos verão, os surdos ouvirão...
Porque Deus tem de confirmar a Sua Palavra e é em direção a isso que estamos nos movendo agora. [Ed: A
congregação diz: «Amem! »]. E eu disse que a sida não resistirá à minha oração. Eu pedirei especialmente os
testes, e depois das orações as pessoas irão fazer os testes novamente e nós conservaremos aquilo com os
contactos dos doutores em testemunho. Eu vi essa fase na visão no nível da multidão que veio em direção a
mim. Isso será outra fase do meu ministério e isso é inevitável. Quando a posteridade de William Branham,
aqueles que foram preparados para receber sem os sinais terão rejeitado, então, as pedras têm de clamar de
alegria. Se verificares na Bíblia, tem sido sempre assim. Obrigado a Deus!
73 Ninguém pode acreditar nessa Mensagem sem que isso tenha um efeito na sua vida espiritual, física e
social. [Ed: A congregação diz «Amém! »]. Tudo depende de como você toma isto! Acredita nisso palavra
por palavra, sem algum argumento e eu te desafio a dizer-me se Ele não é o mesmo ontem, hoje e para
sempre... a minha oração é que Deus sempre confirmará esta Palavra e Ele sempre o fará. [Ed: A
congregação diz: «Amem! »].
74 E estou completamente convencido depois de vários meses de ministério que os dignitários dessas igrejas
católicas, protestantes, evangélicas e branhamistas sabem que eles estão no caminho errado, mas como eles
vão mudar um sistema que eles vieram encontrar? E se eles o fizerem, eles perderão as suas posições de
pastores e como eles cuidarão das suas famílias, pagar pelas suas moradias? E assim por diante! Eles são
hipócritas. Aí está o que eles pensam e o que eles fazem. É por isso que o Senhor Jesus Cristo nunca cessou
de dizer «saduceus e fariseus, hipócritas! ». Eles fazem todo seu máximo para apresentar aos seus fiéis outra
imagem da realidade! Vocês veem?
75 Se um filho do diabo cheio de teologia vem dizer-te: «este Kacou Philippe é um sedutor, ele quer
conduzir todos para ele, e, todavia, o que Deus nos pede, é observar o que Jesus disse e isso pode ser feito
de qualquer lugar, de qualquer sinagoga, seja você batista, metodista, assembleia de deuses, adventista ou
outros. A diferença de doutrinas não são nada!!! É como as raças negra, amarelas e brancas. No Céu, nós
seremos a mesma raça!!! Nós somos o jardim de Deus composto de diferentes flores!!! Aleluia!...» Vocês
veem? Se ele diz isso, e vocês sentam aí para escutá-lo como Eva, é o seu problema.
76 Mas nesta manhã, mesmo se eu sou teu inimigo como naquele dia, durante uma pregação ao ar-livre,
aquele homem queria matar-me, se fosse possível… pessoas estavam lhe impedindo, mas ele não queria. Ele
estava dizendo: «Eu estou pronto para tomar o pecado de Caim». Vocês veem?... mas apesar disso, em
virtude da graça que me tem sido dada, eu digo-vos que não importa quantos milagres vocês têm recebido
das mãos de tais pessoas, não deixam mais eles imporem as suas mãos sobre vós. [Ed: A congregação diz:
«Amem! »]. E vocês africanos, se depois de terem recebido tantos benefícios dos fetichistas tradicionais,
vocês dizem hoje que é o diabo que os usou, portanto, como vocês não estão a entender o que eu estou
falando?
77 Existe somente uma Igreja sobre a terra, e alguém entra Nela pela Palavra. Quando Deus envia um
homem como um servo, ele virá com a Palavra, o Evangelho do seu tempo. Ele não irá fundar uma igreja
mas virá com a Palavra, porque no princípio não era a igreja, mas a Palavra, e é pela virtude da Palavra que a

O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
Igreja é formada. Pessoas se reúnem ao redor deste Evangelho, e é chamada a Igreja. [Ed: A congregação
diz: «Amem! »].
78 Que Deus levante a sua semente em nós e coloque a sede pela sua Palavra nos nossos corações! Que Deus
esvazie os nossos velhos odres e dá-nos o Espírito Santo. Que Deus se revele aos seus filhos e ajunta todos os
escolhidos dos quatro ventos da terra em volta das boas Novas que têm sido prometidas desde os tempos
antigos e que é agora desvelado diante de nós através desta Mensagem. Pois, a honra, a sabedoria, a bênção,
ação de graças e glória e poder para fazer isto pertençem a Ele somente! Amém!
79 Agora, ouçam esta parábola que o Deus dos Céus dirige à humanidade: Todavia, um bandido tinha sido
pego em flagrante delito falsificando notas. Os seus acusadores levaram-no para a polícia e disseram: «nós
apanhamos este homem falsificando notas e aí está uma cópia...». O policial pegou a nota, examinou-a e
disse: «cavalheiros, essa nota é uma nota verdadeira». E os acusadores prosseguiram com insistência e
disseram: «mas senhor policia, é ele que falsificou esta nota! ». O polícia virou-se para o bandido e disse:
«senhor é você quem falsificou esta nota? ». E o bandido respondeu: « sim! ». E o polícia continuou e disse:
«embora ele admita isto; nós não podemos condená-lo porque essa nota é uma nota verdadeira! ». E o
bandido foi liberto. Vocês veem? Diante dos homens, o que vocês estão a fazer é correto, lógico e perfeito,
mas há Um que vos condenará um dia... e aquele que tem ouvidos para ouvir ouça! [Ed: Um irmão fala em
línguas].

