O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 14: O BATISMO DO ESPÍRITO SANTO
(Pregada no domingo de manhã, 20 de abril de 2003 em Locodjro, Abidjan – Costa do Marfim)

1 Agora, eu também quero lidar com uma questão no livro de Daniel… a cabeça de ouro de Daniel 2 e o
leão de Daniel 7 são o império babilônico que dominou o mundo do ano 606 á 538 AC. Eu recordo que o
Egito também foi uma potência mundial do ano 1600 a 1200 AC. Bem! O peito e o braço de prata de Daniel
2 e o urso de Daniel 7 representam o império Medo-Persa. A barriga e a coxa de metal e o leopardo são o
reino mundial grego. O ferro é a Roma ocidental, o Vaticano, e o barro é a Roma oriental, a igreja ortodoxa
que se separou de Roma no ano 1054. Nós a vemos em Apocalipse 11 no versículo 7. Nós encontramos
também a Roma no capítulo 7 de Daniel, a quarta besta e vemos que nela, está a marca das outras bestas,
Apocalipse 13:2.
2 Vamos agora para Daniel 9:23-27. Trata-se de 70 semanas de paz e de Aliança de Deus com Israel, não
com as nações, mas com Israel. Versículo 25: desde Neemias 2 no ano 455 AC até ao batismo do Senhor
Jesus, « há 7 semanas E 62 semanas » e não « 7 semanas em 62 semanas » como algumas versões da bíblia
dizem. Mas «7 semanas E 62 semanas». O que já faz 69 semanas que faz 483 anos e resta uma semana
profética que quer dizer sete anos. O Senhor Jesus Cristo exerceu o seu ministério durante meia semana, isto
é, 3 anos e meio e no meio da semana, o sacrifício cessará para Israel para que Deus possa virar-se para as
nações. Falta, portanto, meia semana para Israel onde eles receberão novamente o Messias através de Elias e
Moisés.
3 Depois do ministério do Senhor Jesus, o povo de César, isto é, Roma, cercou e destruiu Jerusalém. Em
seguida, Roma também estabeleceu uma aliança com a multidão, ou seja, as nações, durante uma semana da
era da Igreja e isso através da igreja católica. Deus tem que lidar com as nações durante as sete eras da Igreja
depois com as doze tribos de Israel. Se notares, durante a multiplicação dos pães em Betsaida, eles juntaram
doze cestos e na segunda multiplicação de pães, eles juntaram 7 cestos. Esses são atos proféticos em
antecipação das coisas por vir. Os doze cestos são as doze tribos de Israel e os sete cestos são as sete eras da
Igreja das nações. Mas quanto à Salvação, retenham que, em todos os tempos, Deus tem tratado por geração
e não por era.
4 Muito bem. Agora regressemos ao nosso tema. O Espírito Santo é o próprio Deus e não pode, portanto, vir
sobre qualquer outra coisa fora da Palavra. O Espírito Santo não pode vir sobre alguém que tem falsas
doutrinas. E nós anunciamos segundo a Bíblia que o Espírito Santo não vai adiante da Palavra. Esse foi o
caso de Cornélio.
5 Todo espírito tem uma base de atração. Jesus era a Palavra e o Espírito poderia vir sobre Ele. É como a
Palavra ela mesma que só vem ao profeta. Jesus era a Palavra e Ele veio ao João, o profeta. É a Palavra que
é o ponto de referência do Espírito.
6 Logo que você possui um livro místico, você toma um demônio. Quando você acredita que os mortos
estão em contacto contigo, então você tem alguns demônios de espiritismo. Por trás de cada crença falsa, por
trás de cada falsa doutrina, levanta-se um demônio. Todavia, ler um horóscopo é tão mau quanto cometer
um adultério! Ter um livro místico ou ter um livro evangélico é como ter um fetiche por si só. [Ed: A
congregação diz: «Amém! »].
7 Antes de vir ao Senhor, buscando pelo sobrenatural e os bens deste mundo, algumas pessoas
estabeleceram todo tipo de alianças com alguns demônios de fetichismo, algumas ordens místicas,
esoterismo, numerologia, astrologia... e que comportamento deveremos ter quando viermos ao Senhor?
Devemos oferecer esses livros místicos ou os deitar? A Bíblia diz em Atos 19:19: « e muitos daqueles que
tinham se envolvidos em práticas estranhas trouxeram os seus livros e queimaram-nos diante de todos ».
Por quê? Vocês não podem ter esses livros e objetos sobre vós e pedir a Deus para dar-vos o Espírito Santo!
Vocês não podem ter um livro evangélico sobre vós, algumas cassetes evangélicas sobre vós e pedir a Deus
para dar-vos o Espírito Santo! Vocês não podem crer em uma teologia católica, protestante, evangélica ou
branhamista e pedir a Deus para dar-vos o Espírito Santo!
8 Há demônios por detrás de tudo que vocês veem e vocês têm de tomar ações concretas. Vocês não têm o
direito de dar algo que vocês sabem que é mau como presente. Se uma coisa não é boa para ti, por que dá-la
ao teu amigo mesmo se ele a precisa? Vocês não devem lhes dar aquelas cassetes, livros e outros
documentos evangélicos sabendo que há espíritos maus por trás disso! Há algumas unções por trás desses
homens, cassetes e esses livros… quer seja no mundo ou nas igrejas.
9 Hoje, enquanto o Clamor da meia noite ressoa na terra, vocês não podem possuir uma bíblia King James,
Louis Segond, Thompson, Scofield, … e ter o Espírito Santo. Até a um tempo atrás, ter aquilo não era mal;
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mas o Espírito de profecia proíbe-lhes isso agora! Deixam-nas para os filhos do diabo, vocês já não as
podem possuir mais e ter o Espírito Santo! Eu digo isso em Nome do Senhor Jesus! Tudo é governado pelo
sobrenatural e é por isso que vocês devem manter-se longe delas. [Ed: A congregação diz: « Amém! »].
10 Agora, reparem que o diabo pode fazer boas coisas e dizer mesmo a verdade, é por isso que as pessoas
correm atrás dele. Para nós, são mentiras. Um místico ou um feiticeiro pode ser lançado de pára-quedas pelo
diabo no cristianismo e começar a contar experiências, explicar algumas assim chamadas armadilhas de
Satanás. Eu vos advirto contra essas coisas. A respeito disso, alguns irmãos me têm dado alguns livros
dentre eles o assalto final de Rick Joyner, algumas brochuras de John Schwab. Todos esses vários livros,
tratados, cassetes devem passar pelo fogo segundo Atos 19:19. Havia alguns de Dion Robert, Jean-Baptist
Nielbien, Tommy Osborn, Rebecca Brown, Yonggi Cho e Benny Hinn, ... eu queimei todos eles
publicamente. Amém! [Kc.10v42]
11 É por causa de todas essas coisas que Deus não dá do seu Espírito, porque as pessoas não têm nenhum
discernimento do que é bom e do que não é. A Palavra de Deus ordena uma separação sistemática com
essas coisas! Vocês não podem ler John Schwab e pedir pelo batismo do Espírito Santo. O que nós
precisamos é esvaziar os nossos velhos odres. Mateus 9:17 diz: « nem o homem coloca vinho novo em odres
velhos ». Quando eu digo que tais coisas são más, não diga que há boas coisas nelas. Vocês devem olhar
para elas como imagens de cobertura dourada. Amém!
12 Agora, reparem que quando uma pessoa está possessa, é esse espírito que controla as suas ações até
mesmo as boas. Por exemplo, o dia em que um padre católico escrever um livro a dizer que o batismo deve
ser feito em Nome do Senhor Jesus Cristo, nós saberemos que é uma armadilha de Satanás. No dia em que
um evangélico produzir uma cassete de louvor maravilhoso, não nos concernirá. É a mesma unção de
divinação que lhe inspirou! Essas cassetes são tão perigosos quanto essas de Elvis Presley, Bob Marley e
Madonna. É a mesma coisa como os dois lados da mesma moeda. Mas vocês podem ouvir música clássica
como Mozart, é correto.
13 O conhecimento dessas coisas vem por necessidade. Eu estou a falar em Nome do Senhor, não toquem
nessas coisas! Vocês estão felizes se eu não sou uma ocasião de tropeço e de problema para vocês. [Ed: A
congregação diz: « Amém! »].
14 Saibam que os apóstolos não seguiram a Jesus porque eles entendiam exatamente o que Jesus dizia.
Quando Jesus disse: « aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue não é digno de
mim…», os apóstolos não souberam o sentido, mas eles o seguiram porque eles tinham a revelação de quem
era Jesus. E é o que os escolhidos fazem em uma geração face ao profeta mensageiro vivo do seu tempo. Se
vocês acreditam que é o Deus Todo Poderoso que falou para mim e me enviou em 24 de abril de 1993,
então, acreditam simplesmente. [Ed: A congregação diz: « Amém! »].
15 Mas o que são todas essas coisas? Uma separação notável com todo o sistema de Satanás! Apocalipse
12:14 diz: «… distante da face da serpente ». Não importa quão bom tal ou tal livro ou cassete seja, fiquem
distantes! Se você tiver, livra-se dele! Vocês são obrigados a ler esses livros? Vocês são obrigados a escutar
essas cassetes ou rádios ditas cristãs? Por quê? Não sejam seduzidos pois não é um bom espírito que vos
conduz a essas coisas! Se vocês ainda conseguem ver coisas boas em um livro evangélico, ou uma rádio ou
televisão evangélica, então, vocês ainda não têm entendido a revelação profética do seu tempo.
16 Se alguém vos dissesse: «venham ver um fetichista que pelo menos diz a verdade! », vocês iriam? Se
vocês não iriam, então por que iriam a um culto católico, protestante, evangélico ou branhamista? E se
alguém lhes aconselharia algumas técnicas de astrologia para ter sucesso na terra, vocês aceitariam isso?
Então, por que vocês leem esses livros evangélicos de libertações e outros? Por exemplo, se um padre
católico ou um profeta evangélico escrever um livro de libertação, e sem discernimento vocês o leem, que
palavra de vida vocês teriam e que Deus confirmará pelos milagres e maravilhas? Vocês têm que saber que
os líderes católicos, protestantes, evangélicos e branhamistas e os seus livros e as suas pregações e tudo que
eles produzem são instrumentos nas mãos de Satanás. [Ed: A congregação diz: « Amém! »].
17 Não digam: « quando ele começou era Deus! ». Não irmão! Seja nessas igrejas ou nesses assim
chamados homens de Deus, é o diabo ontem, hoje e para sempre! [Ed: A congregação diz: « Amém! »].
Olham para uma laranjeira, mandarina, toranjeira ou limoeiro crescendo, é o que ela foi no início que ela
manifesta no fim. É por isso que em Mateus 13:24-30, o Senhor Jesus Cristo disse-lhes para o deixarem por
enquanto... e no fim dos tempos, nós vemos-lhes atados em molhos para serem queimados: molho batista,
molho assembleias de deuses, molho quadrangular… eles não têm a mesma doutrina, mas eles se reúnem
nas mesmas uniões e federações de igrejas. É como um gado em que há cabritos, cabras, porcos, cães, bois,
suínos, etc. O boi grita de uma certa maneira. O porco grunhindo no outro lado! Os batistas gritam dessa
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maneira, os metodistas gritam de outra maneira! Os cabritos também, e assim por diante...! É necessário ser
um filho do diabo para ficar nessas igrejas! [Kc.2v33-34] [Kc.3v28] [Kc.9v28]
18 Não importa a sinceridade deles, eles todos irão ao inferno, eu vos disse e eu estou puro do vosso sangue
diante de Deus! [Ed: A congregação diz: « Amém! »]. A Bíblia diz em Apocalipse 13 versículos 8 que os
seus nomes não foram escritos no livro da Vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. [Ed: A
congregação diz: « Amém! »].
19 Recordam-se de Apocalipse 6, os selos, quando o anticristo saiu, poder-se-ia pensar que era o Senhor
Jesus Cristo, mas foi quando ele depois mudou de cavalo que nós vimos que era o diabo. Vocês veem? Era
tudo branco, a sedução. E é o que eles são que se revelou mais tarde. Não digam, portanto, que no princípio
foi Deus!
20 Cuidem-se dos membros dessas igrejas! Essas igrejas são cemitérios de Gadara e eles são os loucos que
frequentam os cemitérios. Desde 24 de abril de 1993, eu tenho uma obrigação para com o mundo e eu rejeito
que o camponês analfabeto vai para uma igreja católica, protestante, evangélica ou branhamista para adorar
o mesmo demónio de riachos que ele está fugindo. [Ed: A congregação diz: « Amém! »].
21 A Bíblia em Apocalipse 17:8, diz que os filhos do diabo serão surpreendidos… mas quanto a nós,
sabemos que eles irão para o inferno! Não se unam com os seus fiéis para condenar os católicos e os pagãos
porque nós não somos iguais. Mesmo se eles batizam em Nome do Senhor Jesus Cristo, expulsam demônios
em Nome do Senhor Jesus Cristo, falam em línguas… se vos explicam alguns sonhos, não dizem nada! Se
Deus vai lhes falar é para lhes mostrar o caminho daquele que tem as chaves do Reino como Ele o fez no
tempo de Cornélio. [Ed: A congregação diz: « Amém! »]. E para explicar um sonho, você tem que discernir
primeiro o espírito que falou e você têm que ter a interpretação do próprio Deus. E interpretar sonhos supõe
que você é um profeta mensageiro. Leiam Gênesis capítulo 41 e Daniel capítulo 2 e vocês verão que é
exatamente isso. [Kc.37v2]
22 Nós não podemos permitir que pessoas venham contar sonhos no púlpito. Deus deu 9 dons para a
edificação comum. O que Deus quiser falar para a Igreja, Ele o dirá diretamente. Se um sonho é destinado
para a congregação, Deus tomará conta disso. Se você tiver um sonho ou uma visão que você acha
importante, conta-o a um pastor ou apóstolo que dirá ao profeta se for necessário. Em 1994, perto do fim do
ano, eu tive um sonho e uma semana depois, num encontro especial dito encontro de despertar, diante de
mais de cem pessoas, o Espírito desceu sob o pastor-associado e conduziu-lhe para mim e ele disse: « Assim
diz o Senhor: o que Eu te disse, levanta e diga-o agora! » E o Espírito veio sobre mim e colocando as
Palavras na minha boca, eu falei o que tinha visto. Eu disse o que eu tinha visto. Mais tarde em 2004, este
pastor associado creu no Clamor da meia-noite e eu o rebatizei. Foi ele quem me batizou em 1993.
23 Eu tinha visto os dois diáconos a capturarem a congregação como uma jovem moça extremamente bela
mas uma prostituta para estrangulá-la. E eu vi na revelação que homens tinham vindo de todos os lugares
para soltarem á jovem. Mas eles não poderiam porque os dois diáconos eram de ferro. E em longo prazo,
alguns anos depois, o Estado estava a privatizar empresas e um dos diáconos foi destituído. E quando ele foi
destituído, ele levantou-se com o outro diácono para dividir a igreja e o concílio dos anciãos da Costa do
Marfim veio para os reconciliá-los, mas foi impossível. E tudo occorreu segundo a minha palavra. [Ed: A
congregação diz: « Amém! »].
24 E agora para terminar, saibam que na fase onde o Clamor da meia noite está agora, se algumas
congregações da Mensagem do entardecer dizem que elas têm recebido o Espírito Santo, é uma mentira!
Mesmo se elas dizem que elas O receberam no passado, é uma mentira! De outra maneira, elas aceitariam o
Clamor da meia noite. É o espírito de adivinhação que elas tinham recebido como os evangélicos mesmo se
é em Krefeld ou no Branham-Tabernáculo, é o espírito de adivinhação. Não importa os dons e tudo que será
manifestado. Eu o digo em Nome do Senhor Jesus. Elas são as prostitutas mestiças da visão de 24 de abril de
1993. [Ed: A congregação diz: « Amém! »].[Kc.29v13-14]
25 Depois desta pregação, cada um deve estar situado e mesmo individualmente serás capaz de experimentar
o batismo do Espírito Santo que é o Espírito da Palavra da hora e isso está com todos os dons espirituais e
manifestações de acordo com 1 Coríntios capítulo 12. Tudo está em ordem, a Palavra depois o Espírito! Foi
dessa maneira que isso veio aos judeus, depois aos samaritanos e agora para as nações. Nós já estamos
preparados para a recepção do Espírito e eu disse que o Anjo de Jeová, o Anjo de 24 de abril de 1993 se
exibirá novamente. Os vossos olhos O verão. Eu predigo isso. Não duvidem uma única palavra e não tome
nada de fora depois de conhecer a verdade, que poderia tirar a vossa virgindade.
26 Quando você crê na Mensagem do seu tempo, mesmo se você não sente alguma coisa, saiba que você
está marcado com o Espírito Santo para o dia da redenção. Tudo que você deve fazer é guardar a sua posição
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em Cristo segundo a Mensagem do seu tempo até a morte. Você deve crer em cada palavra que sai da boca
do profeta, porque o profeta é a boca de Deus. [Ed: A congregação diz: « Amém! »].
27 Quando eu digo que na criação, no Céu, Deus disse: « façamos o anjo na nossa imagem…», mesmo se
isso não está escrito, mesmo se você não entende isso, simplesmente acredite nisso. O perigo sobre o qual eu
não paro de vos prevenir é a obsessão pelo conhecimento. O propósito desta Mensagem não é trazer muito
conhecimento para as pessoas, mas o batismo do Espírito Santo. Nunca esqueçamos isso! E nunca permitam
que os vossos corações aceitem uma igreja morta e formalista sem dons espirituais.
28 Mas o que são todas essas coisas? Irmãos, estar vivo e alcançar a perfeição nos imporá muitas coisas!
Saibam que os mortos em Cristo desde Paulo estão na mesma dimensão espiritual que nós que iremos ao
rapto! Não estão eles distantes desses livros e cassetes evangélicas que eu vos proíbo de tocar? Não estão
eles distantes das igrejas de adivinhação? É por isso que também Deus tem planeado este lugar, este deserto
e esta Mensagem de Mateus 25:6 que nós nos abdicaremos de todas as coisas de acordo com Apocalipse 12
versículos 14 «... distante da face da serpente». Vocês veem? E assim como os mortos em Cristo estão
cortados do mundo, da mesma maneira, nós que estamos vivos também devemos estar cortados de uma
forma sistemática do mundo. Amém! [Kc.51v53]
29 Moisés foi ao deserto antes do ministério, João Batista foi ao deserto antes do ministério e incluindo o
Próprio Senhor Jesus Cristo. O deserto é uma etapa indispensável na purificação. Recordam-se da segunda
visão: eu fui transportado no deserto para receber o maná espiritual que descia do Céu sobre as Nuvens
como no deserto com Moisés. Eram vocês e eu. Vocês estavam lá comigo. Aleluia! O Céu e a terra não
podem contradizer o que nós estamos a viver agora. [Ed: A congregação diz: « Amém! »].
30 Reparem que a parábola das dez virgens está no final do ministério de Jesus e o culminar das profecias de
Mateus 24. Tudo isso acontece no monte das Oliveiras, fora de Jerusalém e isso está se cumprindo hoje, no
final das eras da Igreja, fora de todos os sistemas religiosos deste século. Vocês veem? O altar está
restabelecido vocês sabem o que o pecado é e se vocês forem sinceros eu não vejo o que impedirá o Espírito
de descer sobre vocês. [Ed: A congregação diz: « Amém! »].
31 E aqui está agora uma questão que eu coloquei de lado, eu vou ler isso: « Irmão Philippe, nós podemos
perder a Salvação? » Bem! A Salvação é a Vida eterna e a única forma de Vida eterna que pode existir, é
Deus Ele Mesmo, em outras palavras, o Espírito Santo. Considerando agora que era o verdadeiro Espírito
Santo que estava sobre você, claro que você pode ir ao inferno se o batismo do Espírito só aconteceu ao
nível do seu espírito. Vocês veem? Quando o Espírito desce, alguns O recebem ao nível da alma; e aí, eles
são selados até o dia da redenção, mas outros somente O recebem ao nível do seu espírito como Saul, Balaão
e outros. Vocês veem? A Bíblia diz que a chuva caí sobre ervas boas e sobre ervas más. Contudo, o
verdadeiro Espírito Santo que desce sobre as ervas más não as salvas. Vocês veem? Foi ao nível do espírito!
Mas os filhos de Deus recebem o Espírito ao nível da alma porque eles têm recebido a revelação no seu
coração por meio da fé! Eles têm recebido a Palavra no coração!
32 E hoje neste ministério, nós temos as virgens sábias, as virgens loucas e a multidão mista. As virgens
sábias agem no temor de Deus e por causa de Deus. Enquanto que as virgens loucas e a multidão mista, os
filhos do diabo agem por temor da confissão pública. Eles agem bem, não porque Deus pede aquilo, mas
para evitar a confissão pública ou para que o profeta não saiba ou para que um irmão não possa os desvelar.
Mas não é assim com os verdadeiros filhos de Deus no meio de nós. E a Salvação e todo o resto é hoje que
isto acontece. [Ed: A congregação diz: « Amém! »].
33 A revelação profética deve chegar diretamente ao coração por meio da fé. Mas se você a recebe no
espírito por meio da sua inteligência, você receberá o Espírito, mas o Espírito ao nível do seu espírito…
você receberá uma simples unção que não garante a sua Salvação eterna. Agora, se alguém lhe diz: «nós não
somos salvos pelas obras, mas pela graça e por essa razão, nós podemos beber, fumar, ir atrás de mulheres
e ir ao Paraíso! », mantenha-se distante dele e se um irmão persiste em fazer tais comentários, expulsam-no
do vosso meio! Eu vivo bem, porque Deus reside em santidade, porque Deus me salvou e porque eu sou um
filho de Deus. [Ed: A congregação diz: « Amém! »].
34 Oremos agora! Senhor Jesus Cristo, o Fiel e o Verdadeiro, o Clamor da meia noite, a nossa oração hoje é:
Vem Senhor Jesus! Sim, vem Senhor Jesus! Amém!
Capítulo semelhante: Kc.32

