O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 19: PERGUNTAS E RESPOSTAS SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE
(As perguntas foram feitas em várias datas em Locodjro, Abidjan – Costa do Marfim)

1 P-R. Nº1/ Irmão Philippe, o que nós devemos fazer se estamos numa igreja que só tem uma falsa doutrina
como o batismo ou Gênesis 1:26-27?
Se estais em uma igreja onde há uma só falsa doutrina, vocês são obrigados a sair dai, pois por detrás de toda
falsa doutrina encotra-se um demônio. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Em Gênesis 1:26-27, a Bíblia não
diz: «E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem… e Deus e os anjos criaram o homem », mas a Bíblia
diz: «E Deus criou o homem a sua imagem». Os filhos do diabo apresentam-se como profetas e pastores
dizendo que foi Deus e o seu pai o diabo que criaram o homem juntos. E eles tomam Ezequiel 28:12 e dizem
que Deus criou e os anjos dentre os quais Satanás terminou aquilo com perfeição. Isso é o que Louis Segond e
as outras versões da Bíblia dizem, mas isso não é o que a Darby diz. Vocês veem? A bíblia Louis Segond, esse
instrumento de Satanás diz que Deus criava e Satanás colocava o selo para dizer que isso está perfeito. Não vês
que isso é absurdo? A Darby diz: «tu (Satanás), tu eras a forma completa da perfeição, cheio de sabedoria e
perfeito em beleza, tu estavas no Éden, o jardim de Deus», mas Louis Segond diz: «tu colocaste o selo a
perfeição…». [Kc.20v3]
2 Eu vos digo que, em Gênesis 1:26-27, Deus não estava se dirigindo a um anjo de jeito nenhum de outra
maneira o sangue do Senhor Jesus Cristo salvaria os demônios. Os anjos são espíritos e eles não são a imagem
dos homens! Vocês veem? Deus, quanto a Ele é Homem e Anjo. Vocês veem? Ele é Ele mesmo, o Anjo de
Jeová. Nós não sabemos o que se passou então na criação nos Céus; Deus deve ter dito «façamos o anjo a nossa
imagem…». Ele podia dizer, visto que Ele iria se manifestar como sendo o Anjo de Jeová. Vejamos agora
Provérbios 8, Deus fez os seus atributos falarem simplesmente. Nenhum anjo tomou parte em nenhuma criação,
nem no Céu nem na terra e nenhum anjo pode criar. Dizer que Deus estava se dirigindo aos anjos em Gênesis
1:26-27, isso é atribuir o poder da criação a um anjo e fazê-lo igual a Deus. Eu não acredito que um homem ou
uma igreja que tem o Espírito Santo pode dizer que Deus dirigia-se aos anjos! Respondi a questão? [Ed: A
congregação diz: «Amém!»]. Muito bem! E esta é a resposta de Deus Ele mesmo através do Seu profeta.
3 A Bíblia deve dizer que em tal tempo, em tal lugar, Deus fará tal coisa. Isso é a única coisa que Deus pode
reconhecer. Se tu estás em uma igreja que clama ter toda a verdade, isso é uma sedução, pois se o Espírito e a
Palavra dizem que estamos na meia-noite, é aí onde tu deves estar para receber o Espírito Santo.
4 P-R. Nº2/ Irmão Philippe, de acordo com a pregação sobre Apocalipse 14:6-10, como reconheceste que era o
espírito do diabo que te mostrou aqueles sonhos?
Muito bem! Todavia aí está o que eu fiz, mas não imitem isso. Eu tive muitos sonhos e todos eram exatos e se
cumpriram. Mas como eu sou muito prudente com o que diz respeito à Salvação, um dia, veio a mim para
provar o espírito que me deu estes sonhos. Eu orei em voz alta e disse isso: « Senhor Jesus Cristo afim de que
eu não duvide os sonhos que recebi, dê-me um sinal. Permita que eu veja um remoinho em sonho nesta noite».
Então no meu coração eu elevei uma outra oração e eu disse: «Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que somente Tu
conheces os pensamentos dos corações. Que eu não veja nada do que eu acabei de pedir em voz alta! ». Logo
que eu dormi, eu vi um remoinho gigante que levantou tudo na sua passagem. Então eu entendi que esses
sonhos vieram do diabo. Vocês veem?
5 E depois disso, me foi dito que eu não devia mais ler esses livros e tratados religiosos que vocês têm, nem
tentar interpretar os sonhos, nem deixar alguém me impuser as mãos. Eu não devia ter nenhuma relação com a
teologia. Quando João Batista e o Senhor Jesus falam de serpentes, raça de víboras trata-se dos teólogos. A
teologia é veneno puro. De tudo que Deus criou, a serpente é a única que possui duas línguas na boca. Duas
línguas bifurcadas em uma como a sua trindade. Eles sobem no púlpito, eles leem a Bíblia que é a Palavra de
Deus e depois eles cospem a teologia que eles têm aprendido na escola bíblica. Eles têm duas línguas: a Palavra
de Deus e a teologia. Mesmo se o que eles falam é verdade, isso é o diabo. Se eles conhecem a verdade, o que
estão a procura de novo nas igrejas quadrangulares, batistas, assembleias de deuses e outras? As suas pregações
não são diferentes das águas bentas dos católicos, as suas pregações são assobios de serpentes.
6 P-R. Nº3/ Irmão Philippe, em Apocalipse 12:1, de que mulher se trata?
Bem! Leiamos isso: «… uma mulher vestida com o sol, a lua sob os seus pés e uma coroa com doze estrelas na
sua cabeça». Bem! Notem que João viu essa mulher num certo momento da história porque no princípio ela
estava vestida com a lua, ela andou com a lei, era Israel e as doze estrelas eram os doze patriarcas, mas depois
do sacrifício perpétuo, quando João a viu, era o cristianismo, a Igreja de Jesus Cristo e as doze estrelas são os
doze apóstolos, a doutrina dos doze apóstolos. Os doze apóstolos e os doze patriarcas dão os 24 anciãos de
Apocalipse 4:10. Jesus disse em Mateus 19:27-28 que os apóstolos vão receber doze tronos para julgar os
judeus. Entretanto, notem que Apocalipse 12:5-6 fala acerca do judaísmo e os 1260 dias referem a Apocalipse
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11:3 com Elias e Moisés, mas a mulher do versículo 14 é o cristianismo. Então, como no primeiro versículo,
nós encontramos essas duas mulheres em uma. Mas a primeira não tem mais a forma judáica do princípio
porque ela aceitou Cristo.
7 P-R. Nº4/ Irmão Philippe, em que consistirá o Clamor da meia noite e qual é a evidência que é você?
Bem! Deus mostrou isso na pregação sobre a Igreja e o Estado. A nossa fé repousa sobre as promessas e
profecias bíblicas. Qual é a evidência que é você? É Deus Ele mesmo que confirma aqueles que Ele envia. Essa
é a questão que multidões de pessoas fazem e para aqueles que conhecem a Palavra, é uma tentação, porque
como os fariseus, eles colocam a questão com outro objetivo, eles não acreditarão! Desde que eu nunca dei uma
falsa profecia e que a mentira nunca saíu da minha boca, isso é já um sinal. Eu falei acerca do presidente: «… se
o seu trono se tornar forte em paz e que ele reine sobre todo o Estado, então eu não sou um homem de Deus e
Deus não falou comigo de jeito nenhum». [Ed: Veja Kacou.11]. [Kc.11v13] [Kc.51v38]
8 E mais de mil páginas desta profecia foram distribuídas. Aquilo se tornou literalmente verdade. Vocês veem?
Ele ainda continua aí, mas o seu trono está inteiramente mais fraco. Os rebeldes têm a administração territorial
e o primeiro ministro tem quase todo o poder executivo! Eu não me baseei em nada para dizer isso. Um profeta
não se baseia em experiências passadas para falar: «Como Davi fez isso e que Salomão fez aquilo assim o
presidente fará isso, o rei fará aquilo! », isso é sedução. E nós vemos que o remédio para a cura desta nação
veio do Gana o qual eu chamei de «primeiro hospital». Mas se é na verdade Deus que me tem levantado é Ele
mesmo que confirmará este ministério por causa dos escolhidos e eu tenho a fé que Ele o fará!
9 P-R. Nº5/ Irmão Philippe, se Deus não está com as igrejas da Costa do Marfim então quem lhes responde?
Eu sempre vos disse que Satanás era o seu deus e isso tem sido mostrado durante essa guerra. Que orações eles
não fizeram? As igrejas foram humilhadas como os deuses do Egito nos dias de Moisés! Primeiro eles oraram e
jejuaram para uma solução milagrosa como na Bíblia, Deus não agiu depois eles oraram e jejuaram para que
Deus agisse em Accra, depois em Dakar, depois em Lomé, depois em Marcoussis, depois em Kleber, depois em
Accra II, depois Thabo Mbeki, depois Accra III, depois o CEDEAO, depois a ONU, depois Thabo Mbeki de
novo, depois Obasanjo, etc… e tudo isso enquanto as pessoas ainda estão sendo abatidas, estripadas, mutiladas,
executadas… Deus não se apoia nos braços políticos para agir.
10 De acordo com a Bíblia, são justamente organizações religiosas porque eu conheço apenas uma Igreja: A
Igreja do Senhor Jesus Cristo cujo estatuto e regulamento interno é a Bíblia e o que o profeta vivo diz e não
pode pedir aprovação de ninguém e não pode submeter-se a nenhuma autoridade ou jurisdição terrestre. Se o
Estado criou um ministério de cultos, é para os cultos pagãos e as igrejas que ele é ministro. Nós não
dependemos dele e não temos ordem para receber dele… E os quatrocentos e cinquenta profetas ivoariences e
americanos vieram dizer a Acabe para subir e recuperar Ramoth de Gileade com armas. Isso era uma falsa
profecia. Vocês veem? Eles tentaram isso e os tanques de Acabe foram destruídos pelos soldados franceses…
[Kc.1v17] [Kc.12v17] [Kc.128v3]

11 P-R. Nº6/ Irmão Philippe, em 1 Samuel 28:7 a 20, como aquela mulher invocadora de demônios podia ter
acesso ao profeta Samuel?
A resposta é que antes do sacrifício perpétuo, o Paraíso estava na terra e o diabo podia ter acesso a todos os
santos: Abraham, Davi, Adão, José... nós notamos que ele queria tomar o corpo de Moisés! Judas v.9 o sangue
de bodes e cordeiros somente cobriu os pecados e não os podia apagar para que podéssemos ir direitamente ao
Paraíso. O Paraíso estava fechado. Mas agora após o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, a entrada é
imediata. Depois do sangue de Jesus Cristo, houve separação, Lucas 16:22-23 o mostra bem. Também, naquele
tempo, o diabo ainda tinha as chaves do hades até que o Senhor Jesus Cristo veio tomá-las de acordo com
Apocalipse 1:18. Mantém em mente que o que esta mulher fez já não é mais possível hoje. Se tu veres uma
pessoa morta como um fantasma, então a sua alma está no inferno por isso satanás teve acesso ao seu corpo!
12 P-R. Nº7/ Irmão Philippe, na visão de 24 de abril de 1993 o que o Cordeiro disse no idioma desconhecido?
Isso era um grande segredo que não deveria ser conhecido até este dia. E agora, isto é conhecido e é a
Mensagem contida, no Clamor da meia noite. Mesmo o meu corpo não teve acesso àquilo, mas foi a minha
alma que o recebeu como um selo. Essas pregações são a interpretação do que o Cordeiro disse e que é a
conclusão do mistério dos sete trovões. Satanás sabe o que se passou no jardim do Éden, ele também sabia o
significado dos sete selos, mas ele nunca tinha pensado que, tomando o Nome do Senhor Jesus Cristo e se
escondendo atrás da bíblia Louis Segond, King James ou Scofield ele seria desvelado. Se ele soubesse, usaria
uma outra astúcia que aquela.
13 De facto, não é para mim pessoalmente que essa restituição tem sido dada, mas para a Igreja. Se estivesse
em Francês e eu tivesse entendido alguma coisa, eu não esperaria esses dez anos. E este mesmo dia, o dia da
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visão, o Espírito veio sobre esta Mensagem, a Palavra. E os frutos foram manifestados: eu recusei os cursos de
batismo e até mesmo o batismo trinitário enquanto eu tinha três meses de conversão. O Espírito Santo só vem
sobre a Palavra. O Senhor Jesus Cristo era a Palavra manifestada, e o Espírito Santo desceu sobre Ele sob a
forma de uma pomba.
14 E se alguém diz ter o Espírito Santo, pouco importa como ele profetiza, fala em línguas e faz milagres, não
discuta isso com ele, mas lhe apresente a Palavra, lhe apresente esta Mensagem ou lhe diz que ele deve ser
batizado em Nome do Senhor Jesus Cristo segundo a Mensagem do seu tempo. Se ele recusa, então lhe diz que
o espírito que ele tem é o espírito do diabo e se purifica do seu sangue quando ele for para o inferno. [Ed: A
congregação diz: «Amém!»]. Não o deixe antes de teres dito isso para ele. Diz isso para ele, mesmo se ele fala
em línguas ou levanta os mortos, mesmo se ele se chama Caim, Joel Osteen, T.D. Jakes, Doug Batchelor, Billy
Graham, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Paula White ou Joyce Meyer. Faça isso para que
Deus não requeira o seu sangue a ti. Mesmo se ele se chama Chris Oyakhilome, David Owuor, Emmanuel
Makandiwa, Uebert Angel, T.B. Joshua, David Oyedepo, Alberto Mottesi, Claudio Freidzon ou Dante Gebel.
Faça isso para que Deus não requeira o seu sangue a ti! Mesmo se ele se chama Benny Hinn, Manasseh Jordan,
Jesse Jackson, John Hagee, Pat Robertson, Joaquim Gonçalves, Donald Parnell, Alejandro Bullón ou Guillermo
Maldonado, fá-lo para que Deus não requeira o seu sangue a ti. Eles são feiticeiros e mágicos sob Joel 2:28 e 1
Coríntios 2:4-5. Faça isso para que Deus não requeira o seu sangue a ti! Repito faça isso para que Deus não
requeira o seu sangue a ti! [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
15 P-R. Nº8/ Irmão Philippe, podemos ser salvos através da santificação carnal somente?
Não irmão! Hoje, isso não é mais possível. Isso era possível até João Wesley, mas depois disso, nós precisamos
da santificação carnal e espiritual. Hoje, se um homem se abstém de toda forma mundana, da idolatria, da
masturbação, do adultério, da impudícia, da mentira, das falsas doutrinas, isso é muito bom, mas que tal dos
espíritos de adivinhação que ele tomou através dessas coisas? O simples facto de ver sonhos regularmente deve
chamar a sabedoria e a humildade. Isso é adivinhação. E sobretudo se vocês foram membros destas igrejas
católicas, protestantes, evangélicas ou branhamistas ou que vocês estiveram na oração de um destes profetas
ungidos… Saibam que vocês estão possuídos por um espírito de adivinhação.
16 E ninguém pode expulsar esses espíritos a não ser pela virtude da Mensagem que virá para desvelá-los. Isso
é a santificação espiritual. Deve haver uma purificação espiritual nesta era. A santificação da carne somente não
é mais suficiente. Também é impossível que um membro dessas igrejas católicas e evangélicas possa expulsar
um demônio. O que eles chamam de libertação; é um teatro, uma encenação de Satanás.
17 P-R. Nº9/ Irmão Philippe, o que pensas das manifestações espirituais e quando podemos situar o rapto da
Esposa?
Bem! É porque há um profeta mensageiro na terra que nós podemos falar da Igreja. E deste profeta mensageiro
procedem os quatro ministérios da Palavra. E os quatro ministérios da Palavra são a forma mais alta da
manifestação do Espírito Santo na Igreja de Jesus Cristo. E a Igreja de Jesus Cristo é santificada pela confissão
pública e o temor à Deus. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
18 E quanto ao rapto, contanto, que Deus não tem revelado nada para nós, consideremos que o rapto terá lugar
hoje, hoje e hoje até que o Senhor Jesus Cristo venha. A predição sobre as datas veio de William Miller, o pai
espiritual das testemunhas de jeová e adventistas do sétimo dia e ele transmitiu esse espírito a Nelson Barbour e
Georges Storr. E foi o Nelson Barbour que transmitiu esse espírito a Charles Russell e a melhor forma de evitar
essas predições, é não ler os seus escritos. Eu não acredito em nenhuma predição feita a partir de cálculos de
datas e eu não faço nenhum caso disso…
19 P-R. Nº10/ Irmão Philippe, a data da visão é realmente aquela de Daniel 10?
Sim! Nós vemos em Daniel 10:4 o 24o dia do primeiro mês. Isso vem de novo na Bíblia, por exemplo, em Ageu
2:10. Em seguida Deus fala de novo a Ageu no 24o dia, Ageu 2:20. Veja também Zacarias 1:7, etc. para o mês é
de acordo com o antigo calendário Hebreu. Abril é o primeiro mês do calendário hebráico e o Senhor Jesus
Cristo foi nascido em abril. Mesmo toda natureza testifica que o mês de abril no nosso calendário atual
corresponde ao primeiro mês no calendário hebraico. Fevereiro é o deserto, isto é a morte, março é o enterro,
abril marca o nascimento, a ressurreição, abril é o florescimento das uvas e o nascimento dos cordeiros. E o
Senhor Jesus Cristo foi nascido em abril porque Ele é o Cordeiro de Deus.
20 Contudo, sabemos que 1993 foi o ano de grandes eventos, especialmente positivos, no mundo, tais como: o
multipartidarismo em África e Costa do Marfim, o colapso do murro de Berlim e a URSS. Houve grandes
mudanças na Ásia, na África do Sul e em Angola, a paz entre Israel e a Palestina experimentou alguns
progressos. Todas essas coisas giraram entorno do ano 1993. Um vento de liberdade e de paz soprou sobre o
mundo inteiro. E como vocês veem na Bíblia, o ano da morte de tal e tal rei. E eu posso dizer, no ano da morte
do presidente Houphouet, no vigésimo quarto dia do quarto mês, o Deus dos Espíritos dos profetas me falou
desde os céus. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
21 De 1963 quando os selos foram abertos até este ministério há 40 anos, uma geração. Amém! 40 anos depois
da saída do Egito, os escolhidos estavam no outro lado do Jordão! E eu disse aos branhamistas: «saistes do
Egito com um profeta, atravessastes o mar vermelho, não deveis permanecer no deserto, mas deveis atravessar
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o Jordão com o outro profeta». Algum sítio em África, num país pequeno, o Deus Todo Poderoso fala. Nós não
estamos mais no tempo do entardecer, o Espírito se moveu. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
22 Foi em 1993 que os Acordos de Oslo foram assinados entre Israel e a Palestina e que Yitzahk Rabin e
Yasser Arafat apertaram as mãos diante da comunidade internacional, na presença de Bill Clinton. Foi em
1993. E foi de novo em 1993 que Frederick De Klerc e Nelson Mandela receberam o prémio Nobel da paz. Foi
um grande sinal diante da comunidade internacional.
23 P-R. Nº11/ Irmão Philippe, haverá uma atitude particular nesta Mensagem?
… sim, alguns pontos justamente. Nós só podemos batizar aqueles que aceitaram a boa Nova do seu tempo,
quer dizer: «nós estamos na meia noite e aqui está a voz de Mateus 25:6», é para isso que nós somos chamados
e é sobre tal base que nós poderemos batizar.
24 A partir disso também, pessoas formarão congregações independentes e pregarão aí de acordo como o
Espírito lhes conduzirá. Depende deles, mas a distribuição e a publicação da Mensagem, isso me tem sido dado
do Céu e nenhuma escrita deve ser realizada por ninguém a fim de explicar, aprofundar ou de apoiar a
Mensagem. Mesmo se isso parece bom, saibam que eu já vos avisei: é o diabo e vocês devem ser provados.
Que o comportamento iníquo de Ewald Frank vos sirva de lição!
25 Deus levantou um homem, o profeta Kacou Philippe, fixa-te nisso! [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
Antes da fase ativa do reavivamento, isso será sempre assim. O Evangelho nesta hora da meia noite me foi dado
inteiramente e eu nunca pedi pela contribuição, apoio e opinião de ninguém antes ou durante a publicação. E eu
nunca retifiquei nada porque isso vem na ordem da infalibilidade. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
26 Oremos agora! Senhor Jesus Cristo, criador dos Céus e da terra, eu trouxe a boa Nova que Tu me deste e
agora A confirma Tu mesmo pela confirmação que Tu acharás digno e que os escolhidos possam encontrar o
caminho do Reino. Eu mesmo, ó Pai! Que a sua graça esteja sempre comigo porque eu não estou no número
daqueles que são sábios! Se o meu coração me ressegura no caminho da perdição, que a sua direita me traga de
volta! Senhor, o homem não pode confirmar o que vem do Céu enquanto Tu estás vivo. Conceda-nos isto
porque é em seu Nome Jesus Cristo que nós o pedimos. Amém!
27 P-R. Nº12/ Irmão Philippe, a Bíblia fala de véu, é o cabelo ou o lenço?
Trata-se do cabelo. Vejamos 1 Coríntios 11:1-16, se notares, a mesma advertência do versículo 16 encontra-se
também em 1 Coríntios 14:34-38 sobre o comportamento da mulher. Estes são os mesmos demônios
procurando introduzir o que Deus não instituiu. Eles executam as obras do seu pai. Deixai-os fazer! Já no
versículo 6, a Bíblia diz que se é mal para uma mulher ter o seu cabelo cortado ou tosquiado, deixem-na
guarda-lo. No versículo 10, isso é chamado à marca da autoridade do homem e nós vemos que há um desejo
inato em qualquer mulher de ter cabelos longos. O que diz Paulo no versículo 15? «Se uma mulher tem cabelos
longos, é uma glória para ela; pois os cabelos longos são dados a ela no lugar do véu». É um ponto parágrafo
que está no fim deste versículo e não um ponto de interrogação. Louis Segond colocou um ponto de
interrogação a pedido da companhia dos pastores de Genebra. Assím o véu da mulher, não é um lenço ou outra
coisa, é o cabelo longo da mulher. E Paulo disse no versículo 16, se alguém quer contestar, que ele conteste.
Vocês veem? Na congregação de Coríntios, pessoas animadas pelos demônios queriam introduzir falsas
doutrinas na Igreja. Coisa que nem Paulo nem os apóstolos ensinaram. Mesmo Moisés não o ensinou. Vocês
veem?
28 E em Lucas 7 quando aquela mulher molhou os pés do Senhor Jesus Cristo com as suas lágrimas e os
enxugou com o seu cabelo, o Senhor Jesus Cristo deveria dizer: «Mulher, Coloca um lenço na sua cabeça»,
mas Ele não o fez porque o cabelo longo é o véu da mulher e quando Deus criou a Eva, Ele colou um lenço na
sua cabeça? Lembre-se da mulher negra nos Cânticos dos cânticos! Salomão podia exclamar diante daquela
encantadora Sulamita dizendo: «Tu és formosa, minha amada… desvia os seus olhos de mim, pois eles me
vencem. O seu cabelo é como um rebanho de cabras sobre as inclinações de Gileade...» [Ed: Cântico dos
Cânticos 6:4-5]. Salomão não lhe disse para ir e colocar um lenço, mas apreciava isto. [Ed: A congregação diz:
«Amém! »]. Um cabelo longo é uma glória para uma mulher.
29 O uso do véu é uma antiga tradição oriental que existiu mesmo antes de Moisés, mas é especialmente a face
que deve ser velada. Em Gênesis 24:65, vemos isso. Isso é o que as pessoas queriam transportar para Igreja. Em
África, por exemplo, há tradições que exigem que a mulher ou o menor se incline ao saudar. Isso é muito bom!
Mas é necessário fazer disso uma doutrina? É assim que a coisa começou com o lenço para se tornar uma
doutrina. Agora vamos considerar 1 Coríntios 11 no fim do versículo 15, foi à palavra grega «Peribolaion» que
foi usada e esta palavra, primeiro significa cobertura e depois véu. Nós podemos entender assim que é acerca de
cabelo longo nos versículos 5, 6 e 7.
30 Agora, se você discorda com isso, tu podes usar o teu lenço. Porém, o teu motivo está em outro lugar.
Durante o culto, se uma irmã tem um lenço na sua cabeça por prazer, não há nenhum problema, mas se ela
pensa que é uma obrigação, porque está em uma igreja ou que ela quer orar, então é falso, e há um demônio que
está por trás disso! [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
31 P-R. Nº13/ Irmão Philippe, o Novo Testamento fala acerca dos dízimos?
Não irmão! Porque se perdeu o significado. É mais falado de liberalidade. Mas não podemos ajudar um Irmão
que não é fiel nos seus dízimos. Também, cada congregação deve ter uma conta bancária que é financiada cada
domingo com os dízimos e ofertas. Pela revelação da Palavra, nós sabemos que Deus espera mais do que o
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dízimo debaixo da graça, enquanto dá a liberdade para a pessoa agir de acordo como ele se dispõe. A Igreja não
tem o direito de saber se tal ou tal paga o seu dízimo e em que congregação ele pagou o seu dízimo. Isso é entre
ele e Deus que o dará de volta para ele. Também o cesto de oferta não poderia ser feito para passar diante das
pessoas ou lhes fazer levantar para vir e depositar o seu dinheiro diante de todos. O cesto deve ser posto na
porta do templo e os fieis alí depositarão os dízimos e ofertas nele antes ou depois do culto como cada fiel é
dirigido.
32 Não se pode entregar o dízimo à um homem chamado profeta ou pastor. Por um lado, é para todos os levitas,
todos aqueles que fazem a obra de Deus para o avanço da Palavra e por outro lado, para qualquer irmão ou irmã
em necessidade. Também vocês precisam ajudar os pais ou, se possível, encarregar-se dos ensinos dos irmãos e
irmãs. Um dia, quando esses estudantes se tornarem funcionários, não será para a Igreja que eles remeterão os
seus dízimos e ofertas? Por que é que os pais devem ser os únicos a fazerem tudo enquanto, um dia, vocês é que
receberão os dízimos e ofertas? Todas as igrejas estão silenciosas acerca disso, mas saibam que não é bom. [Ed:
A congregação diz: «Amém! »].
33 Também, a Igreja não é uma cooperativa; Ela não pode investir, nem negociar. Os fiéis, sim! Mas não o
pastor, a sua mulher ou a igreja. E construir escolas, hospitais e assim sucessivamente… é a missão do Estado.
A Igreja tem uma missão puramente espiritual: salvar almas. O dinheiro deve manter-se quieto na Igreja, isso é
muito perigoso.
34 Também há o que é chamado de oferta de prosperidade que são ofertas obrigatórias que você dá diretamente
a um irmão ou a uma irmã que você sabe que está com necessidade. Mesmo em gesto ou em dinheiro.
35 Eu gostaria de dizer também que se uma igreja crê, aqui ou em outro lugar, eles permanecerão inteiramente
autônomos sobre o plano dos dízimos e ofertas. Eles não têm de nos enviar ou nos dar a conhecer de qualquer
coisa. Eles não estão sob a nossa tutela. E nenhum membro de uma congregação qualquer desta Mensagem
deve me dar o seu dízimo. Ele pode se quiser me dar um pequeno presente, mas o seu dízimo e oferta é para a
sua congregação. Vocês veem? Isso é o que o Espírito diz.
36 E saibam que ninguém tem o direito de gastar um dízimo. É como se comêssemos um totem, uma coisa
proibida ou uma maldição. Se vocês não sabiam disso, agora o sabem. Também, os parentes e amigos devem
saber que não é por dinheiro que se tem que ir a um homem de Deus.
37 P-R. Nº14 /Irmão Philippe, a teologia tem alguns aspectos positivos?
A resposta é que quando Deus diz que algo é mau, não procurem encontrar boas coisas nele. Primeiro o que a
biologia significa? [Ed: Um irmão responde: «estudo da vida»]. Muito bem, biologia significa «estudo da
vida»! Agora, O que a geologia significa? [Ed: Um irmão responde: «estudo do solo»]. Muito bem, geologia
significa «estudo do solo». Agora, nós sabemos que a palavra grega «teo» significa Deus e «logia» significa
estudo. Então a teologia significa «estudo de Deus». Por definição a teologia é o conjunto de conhecimentos
obtidos por meio da inteligência. E a Palavra de Deus é o conjunto das verdades reveladas. A teologia é assim
uma iniciativa, uma pretensão demoníaca, porque nós sabemos que é o Próprio Deus que se revela ou que
revela a sua Palavra a quem Ele quer.
38 É por causa disso que nós não podemos ir nessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branhamistas
incluindo estas missões e ministérios e que nós não podemos usar as versões Louis Segond, Thompson,
Scofield e outras porque são obras dos teólogos. Se um pregador de fetiches traduzisse a Bíblia, mesmo se ela
fosse bem-feita, eu estaria distante porque eu não acredito em fetichismo e o espírito que está por trás é o diabo.
[Ed: A congregação diz: «Amém! »]. Aqui está o que diz Origène, discípulo dos apóstolos, e que é reportado
pelo historiador Daniel-Rops. Origène disse: «… A teologia é uma ciência que se baseia sobre objetos da fé,
mas que extrai os seus resultados a partir da ordem intelectual e deve ser separada das verdades reveladas».
Portanto, a Palavra de Deus e a teologia não são a mesma coisa. O que vem de Deus por um profeta e o que
vem da escola pastoral ou um instituto bíblico, não é a mesma coisa. [Kc.2v16-17]
39 P-R. Nº15/ Irmão Philippe, fora das virgens sábias e loucas, pode encontrar-se aqui, outra coisa entre nós?
Sim, claro! Vocês verão os seus frutos. Enquanto que nós trabalhamos para a perfeição, alguns agentes do diabo
estão sentados aqui para impedir e destruir o que nós estamos fazendo. Não sejam distraídos. Se tu acreditas
que foi Deus que me chamou e me comissionou, fixa-te nisso. Eles estão sentados aqui, mas eles são filhos do
diabo. E o seu coração lhe diz isso. Porque um filho de Deus ou uma filha de Deus não pode fazer um culto
com um pecado oculto em seu coração, enquanto que todo mundo em torno dele se confessa. Ele ora com você
e tem um pecado oculto em seu coração. Ele canta com você, e tem um pecado oculto em seu coração. Vocês
veem? Você vai confessar ao seu redor, e ele está sentado lá com um pecado oculto em seu coração. Isto é o
que Judas tinha feito lá, quando ele comeu com o Senhor Jesus. Eles são filhos e filhas do diabo. [Ed: A
congregação diz: «Amém! »].
40 Saibam que cada um está sentado aqui coberto por uma missão profética fora das suas próprias intenções.
Agora, notem isso: se o perverso tem um papel aqui, Deus lhe fará acreditar nessa Mensagem; o facto de
acreditares nessa Mensagem não quer dizer que és um filho de Deus. Vocês veem? Haverá abrolhos e espinhos
aqui, cânceres, os inimigos de dentro fraternizando e comendo a santa comunhão conosco. Mas eles sempre
acabam revelando o que eles são. Um filho de Deus não pode perseguir um filho de Deus ou um filho do diabo.
41 Agora, outro ponto: … não importa o que vocês veem através de mim, eu quero ser chamado «irmão», nada
mais do que isso. E a minha mulher, chamem-na «irmã». Não «mamã», mas chamem-na «irmã». Amém!
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42 P-R. Nº16/ Irmão Philippe, a predestinação é bíblico?
[Ed.: O Irmão Philippe pregou sobre a predestinação. Veja Kacou 21]
Sim, toda Bíblia fala disso. É isso que está em questão em Romanos 8:29-30 e Atos 13:48. A predestinação foi
a Mensagem de João Calvino na história da Igreja. Foi o grande mensageiro que pregou sobre a predestinação.
Ele chamou isso «a dupla predestinação», que quer dizer, uma predestinação à salvação e uma predestinação
para a perdição. Algumas pessoas são predestinadas para a vida eterna, e outras pessoas que estão predestinadas
à perdição. Se sois filhos de Deus, já estais predestinados para a vida eterna. Isto está em seu sangue, em sua
semente. [Kc.21v7]
43 Israel passou 430 anos no Egito sem tornar-se egípcio porque no princípio, estes judeus não eram egípcios.
Mas a Vida eterna, enquanto Deus tratou com Israel, algumas pessoas como a Rute e Raabe entre as nações…
receberam aquilo pela graça. Se notares, em Apocalipse 7, as tribos de Dã e Efraim foram apagadas por causa
da idolatria, 1 Reis 12:25-30, Oséias 4:17. Elas foram substituídas por Manasses e Levi. Mas Deus sabia antes
da fundação do mundo que todas as coisas seriam daquela maneira, porque? Por causa da predestinação.
44 P-R. Nº17/ Irmão Philippe, qual é o lugar da Mensagem do entardecer nessa da meia noite?
São duas Mensagens diferentes em tempos diferentes, mas o mesmo Espírito e a mesma era. Eu diria outro
escopo da primeira Mensagem. Quando João Calvino começou a pregar a reforma, a Mensagem de Martinho
Lutero foi então ultrapassada. Todavia, era a mesma Era, o mesmo Espírito e Lutero permaneceu o pai da
reforma como William Branham hoje.
45 Vocês não podem regressar no tempo do entardecer porque o maná passado não deve ser consumido, não
deve ser misturado com aquele de hoje. Segundo Ester 2:15; tomam apenas o que agradou a Deus em dar para o
vosso tempo. Se nós tivéssemos que ler os escritos de João Wesley hoje, aquilo seria uma completa confusão.
Por exemplo, o simples facto dos pentecostais, metodistas, batistas… falarem acerca da segunda vinda de Jesus
Cristo, William Branham lhes considerou de virgens de acordo com Mateus 25. Isso era aceitável no tempo do
entardecer, mas não à meia noite, porque nós temos uma revelação mais clara sobre isso e algumas igrejas que a
Bíblia chama de prostitutas não podem ser virgens. Vocês veem?
46 P-R. Nº18/ Irmão Philippe, em que consistirá este reavivamento da Esposa?
Amém! Eu estou inspirado. Muito bem! Vocês veem? O presente que nós damos a uma menina é uma boneca
porque ela é chamada a ser mãe. Mas para os rapazes, nós damos pistola porque eles são chamados a serem
militares. É assim que eu vejo todos os irmãos que entram aqui como os futuros pregadores. Depois de apenas
um ano, alguns irmãos passarão aqui atrás do púlpito e fora. E cada irmão passará pelo serviço militar porque
há uma grande guerra espiritual que nós seremos confrontados. É isso que o Senhor Jesus Cristo fez e é isso que
as águias e os leões fazem com as suas crias, porquê? Porque eles são chamados a caçar. Tenham um
comportamento de homens, o que os militares são lá fora, é o que nós somos. Nós não sabemos que destino
Deus nos reservou, mas nós o assumiremos. Aí está o Evangelho que eu trouxe!
47 Todas as vezes que eu falo de reavivamento, eu sou inspirado. Um dia, vocês se lembrarão dessas coisas
quando passarem noites perdidas na mata sem comer, sem tomar banho, outra fase da perfeição. Deus tem
adormecido as consciências dessas igrejas até ao tempo decretado antes de acordá-los contra nós. É agora o
período da qual o Senhor disse: «e prepararam as suas lámpadas». É agora que tudo se passa.
48 Esta Palavra é destinada a queda de alguns e elevação de muitos. O mesmo dilúvio que levantou Noé e os
seus engoliu os incrédulos, fortifiquemo-nos, nós somos outra raça de pregadores e a Palavra de Deus nas
nossas bocas tem que ser uma vara de ferro, julgamento e condenação. É esse exército que apareceu em
Apocalipse 19. É disso que a Bíblia também fala em Apocalipse 12:16, esta terra é o filho macho, amém! O
Espírito Santo guia a santa Igreja nesse reavivamento que introduzirá o Clamor da meia noite. Apocalipse 19:11
á 16 acontece no fim da era de Laodiceia. [Kc.3:29]
49 No tempo do entardecer, Ele foi «a Testemunha Fiel e Verdadeira», Apocalipse 3:14, mas aqui Ele é o «Fiel
e o Verdadeiro», o que significa, ao serviço. Nós somos a manifestação da Palavra de Deus. [Ed: A
congregação diz: «Amém!»].
50 As igrejas que vocês veem, vão incitar as autoridades, as organizações… contra nós de acordo com
Apocalipse 12:15, mas o filho macho quer dizer as virgens sábias conterá esse ataque! Aleluia! O que vemos na
cabeça daquele cavaleiro em Apocalipse 19:11? Muitos diademas, não coroas de reis, mas diademas de rainhas,
as virgens de Mateus 25. Este é o momento que a pirâmide das sete eras sobre o qual eu estava de pé na visão
de 24 de abril de 1993 recebe a sua Pedra de cume.
51 Foi-me dito: «Da mesma maneira que Maria concebeu, sem conhecer homem algum, a mesma maneira que
Moisés recebeu em detalhes o que aconteceu na criação, você tem recebido as Palavras de Vida eterna nestes
24 de abril de 1993 e está decretado por Deus. No tempo determinado entenderás e ensinarás o que não
aprendeste para que qualquer que crer tenha a Vida eterna ». Vocês veem? Não importa o preço a pagar, não
se afastem disso.
52 P-R. Nº19/ Irmão Philippe haverá chamados particulares entre nós?
Chamados particulares, não! Pois nós temos o mesmo chamado. Vocês foram chamados no mesmo tempo que
eu. Quando na visão de 24 de abril de 1993, eu estava de pé sob a pirâmide, vocês estavam lá. Vocês veem?
Desde que eu te mandate, Deus te reconhecerá. Eu tenho recebido um chamado particular porque o meu
ministério está descrito na Bíblia. Se notarem, o primeiro e o último anjo terrestre receberam chamados
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misteriosos, o que não é o caso dos outros cinco. O Clamor da meia noite está no Antigo Testamento, nos
Evangelhos e em todo resto da Bíblia até em Apocalipse. Vocês veem?
53 Tudo o que vocês precisam é a Palavra e o batismo do Espírito Santo. O vosso objetivo e preocupação deve
ser; ter um perfeito domínio da Bíblia e desta Mensagem, e isso para que possam ser capazes de fechar a boca
de quem quer que seja. Vocês devem ter pelo menos um conhecimento geral das igrejas, as suas práticas e as
suas doutrinas. Os militares estudam as táticas militares de cada país. A Bíblia e a Mensagem do profeta vivo
devem estar mais próximas de ti do que a tua própria mulher se a vossa mulher não se inscreve no Espírito da
Mensagem. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
54 Não ceda em nenhuma discussão, mas procurem acalmar as coisas, não cedam a tentação. O diabo tenta lhes
mover para fora, tragam-lhes de volta. Mas, no campo de missão na véspera do rápto, será outra coisa. Se o
Espírito vos disser para atingirem com lepra, cegueira, paralisia, epilepsia… atinjam! Pois é também nisso que
consistem os milagres num reavivamento. Haverá pregações de julgamento como no Egito com Moisés. É
exatamente dessa maneira que as coisas acontecerão! Eu predigo isso para que vocês não sejam surpreendidos.
Vocês veem? A terra de Apocalipse 12:16 é o filho macho. Não são deste modo os tipos de reavivamento e
milagres que nós estamos habituados a ver, mas serão milagres especiais. E esses são os mesmos milagres que
os dois ungidos de Apocalipse 11 realizarão.
55 P-R. Nº20/ Irmão Philippe, és um 8° mensageiro como alguns o dizem?
Se há um oitavo mensageiro, isto é, você quem me informa. A minha Bíblia não fala acerca disso. Se alguém te
disser que Kacou Philippe diz ser um 8° mensageiro, pergunta-lhe onde isso está escrito na Bíblia e onde eu
disse isso. Se ele disser que ele ouviu isso em alguma parte, saiba que estás diante de um filho do diabo. Eu
nunca clamei ser o que eu não sou. É a Mensagem que eu prego que dá testemunho de mim. O que eu sei é que
eu sou a voz de Mateus 25:6. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
56 P-R. Nº21/ Irmão Philippe, há um mistério em Mateus 17:1-8, falando da transfiguração?
Sim, são os elementos do Milénio. Deste corpo corruptível, nós passaremos para o corpo celestial depois da
ressureição então para o corpo glorificado no Milénio. Nesta passagem de Mateus 17, vemos Moisés e Elias
que aparecem. Moisés é a lei, mas é necessário sobretudo ver aí as virgens adormecidas que ressuscitarão, por
outro lado o Elias tipifica os santos vivos que não passarão pela morte. No versículo 8, a lei e os profetas
fundiram-se em Jesus. E nós vemos três testemunhas celestiais aí: Moisés, Elias e o Senhor Jesus. E também
três testemunhas terrestres: Pedro, Tiago e João que tipificam os judeus. A multidão abaixo da montanha são as
nações. Tudo isso, são os elementos do Milénio.
57 P-R. Nº22/ Eu noto que falas pouco de Jesus!
Isso é tudo o que retiveste no que eu tenho pregado? Saiba, portanto, que eu não vim para falar de Jesus, mas
eu vim para falar da parte dele, eu sou o seu porta-voz. Todos podem falar do presidente da República, mas
aquele que ele envia não fala dele, mas fala da sua parte e tal é o caso do Senhor Jesus Cristo e eu. Eu sou seu
porta-voz.
58 P-R. Nº23/ Irmão Philippe, o que significa «Eu retorno para a destra do Pai»?
Sim, a expressão correta é: «Eu retorno» e não «Eu vou» porque o Pai é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é o
Deus Todo Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Eterno, o Anjo de Jeová, o
Melquisedeque, o Jeová, a Coluna de Nuvem e a Coluna de Fogo, … quando lês os Salmos, substitua tudo que
é «Jeová» por Jesus Cristo. E quando Ele diz: «Eu retorno para o Pai», isto significa que Ele retorna à sua
posição de Espírito, aquela luz que foi diante dos filhos de Israel, Êxodos 13:21-22. Em Atos 9, aquela Luz
disse a Paulo: «Eu sou Jesus». E quando Ele diz: «Eu retorno para a Destra de Deus », a Destra, é a Força, o
Poder; e o Poder de Deus é o Espírito Santo e o Espírito Santo é o Próprio Deus. Jesus Cristo foi manifestado
em carne… e sendo omnipresente, omnisciente e omnipotente, Ele pode mesmo por um único atributo, aparecer
em quarenta lugares diferentes, ao mesmo tempo, diferentemente, sob diferentes formas. [Ed: A congregação
diz: «Amém!»].
59 P-R. Nº24/ Irmão Philippe, que atitude deve ter um fiel que é perseguido ou que é rejeitado por sua família
por causa da Mensagem?
Qualquer que seja a vossa idade, a vossa situação social; qualquer que seja o tempo ou a circunstância; o que
quer que vos custe, não recuem, não rejeita a Mensagem. Se há algo a privilegiar, não é a sua vida ou o seu
futuro, mas a Palavra. Tudo passará, mas a Palavra é eterna. E um dia, nós prestaremos conta a Deus. Se isso
deve ser uma cruz para ti, carregue-a! … quando você descobriu a verdade, você não tem mais o direito de
voltar atrás. Vocês acham normal que alguém que vive em adultério e que descobre a Palavra possa dizer:
«Deixe-me rotornar uma última vez à casa da prostituta! »? Não! Vocês veem? Mesmo se você tiver um
contrato com tal mulher, mesmo se você tiver responsabilidades nessas igrejas, não retornem mais para lá.
Quando encontram a verdade, não façam cálculos, saiam destas igrejas impuras! Vocês podem perder toda a
dignidade, morrer e serem enterrados como um cão, mas isso é também o caminho estreito que os apóstolos
escolheram e cuja saída é a glória eterna. Não toquem mais ao vómito. E para o que envolve a vossa alma, não
cedam à tentação ou a oposição de ninguém, mesmo se vocês dependem dele. E se vocês têm na realidade
descoberto a verdade e que vocês cedem, vós não sois escusáveis diante de Deus. [Kc.6v18] [Kc.15v20]
[Kc.16v22] [Kc.16v31]
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60 E eu não posso qualificar uma oposição dos pais de perseguição; estes são simples testes que não podem
vencer a nossa fé. E se um irmão é rejeitado por seus pais por causa desta Mensagem, peço a todos os meus
discípulos para cuidarem deste irmão até que este irmão tenha uma condição social na terra. Este irmão não
deve mais ir para os seus pais para qualquer necessidade que seja. Ele não deve mesmo visitá-los. E se um dia
os seus pais se arrependem, é a Igreja que os seus pais devem dirigir-se. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
Na Bíblia, os profetas, os apóstolos e os santos sempre resistiram até a morte. Se a Igreja não deve submeter-se
a Satanás, porquê os cristãos submeter-se-ão às obrigações perversas da sua família? A única maneira de proibir
alguém de ir a igreja é mostrar-lhe pela Bíblia que aquela igreja é do diabo. [Kc.50v13]
61 Na história da igreja, milhares de adolescentes morreram muitas vezes em torturas terríveis e atrozes. As
suas pernas, as suas mãos, as suas línguas eram cortadas, eles foram queimados nus, tanto rapazes como
raparigas amarrados em volta de alguns postes e chumbo fundido era despejado nos ouvidos, nas narinas e na
boca até se seguir a morte. Vocês veem? Os seus atos virão um dia em memória diante de Deus é por isso que
vocês devem lhe dar glória. Deus espera muito mais de nós que chegamos ao tempo do fim.
62 P-R. Nº 25/ Irmão Philippe, eu venho do tempo do entardecer e tenho uma preocupação; William Branham
disse na brochura O rapto que o Clamor da meia noite é a sua Mensagem. Ele também disse que o Espírito de
Elias virá cinco vezes na terra. O que é isso?
Bem! A primeira parte é: «William Branham disse na brochura o rapto que o Clamor da meia noite é a
Mensagem dele». O que o Clamor da meia noite diz? «Esta Mensagem diz que já não estamos no tempo do
entardecer, mas na meia noite. Todavia é a mesma era e o mesmo Espírito de Elias, porém uma «Nova»
Mensagem a qual é um escopo elevado daquele do tempo do entardecer». E o anjo disse a William Branham no
rio Ohio enquanto ele batizava a décima sétima pessoa: «… tu foste enviado com uma Mensagem que
preparará a minha segunda vinda». Vocês veem? Não A Mensagem, mas UMA Mensagem porque ela é
apenas uma parte de toda Mensagem. Mas nisso tudo, se vocês não são adoradores de William Branham, vocês
devem saber que «o tempo do entardecer» é diferente da «meia noite» e a Bíblia diz em Matateus 25:6 que o
Clamor, é na meia noite. Não é porque William Branham disse que a Mensagem dele é o Clamor da meia noite
que isso deve ser tomado literalmente.
63 Quando Isaías disse: «Uma criança nos nasceu, um filho se nos deu; e o governo estará sobre os seus
ombros; e o seu Nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, *Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da
paz». Não tivemos de esperar oitocentos anos para ver o cumprimento? Vocês veem? Os branhamistas não
entendem e não concordam com essa brochura de William Branham é por isso que Ewald Frank ainda não a
publicou. Os branhamitas guardam as palavras que podem prejudicá-los e rejeitam aquelas que podem salválos. William Branham disse que não pode responder diante de Deus por uma geração que ele não conheceu,
mas responderá por aqueles do seu tempo, aqueles com quem ele viveu. E isto está muito bem escrito em
brochuras de William Branham, mas vocês o rejeitam.
64 Bem! A segunda parte desta questão é: «Ele também disse que o Espírito de Elias virá cinco vezes na terra».
Que Deus te abençoe irmão porque a tua fé venceu essas preocupações para te trazer aqui antes de você as
entender. Irmão, talvez o Espírito de Elias virá cinco vezes na terra como o disse William Branham, mas nem
você, nem William Branham, nem eu sabemos quantas pessoas esse Espírito levantará quando Ele virá na terra.
Eu sou daqueles que acredita que William Branham morreu, mas que o Espírito de Elias, a Coluna de Fogo e a
coluna de Nuvem está sempre na terra. [Ed: O irmão diz: «Amém! » ]. E até o Senhor vir para o rapto, sempre
será o Espírito de Elias porque o Espírito de Elias é o Espírito do rapto.
65 E quando Apocalipse 22:17 diz que «O Espírito e a Noiva dizem, vem Senhor Jesus», é o Espírito de Elias.
[Ed: O irmão diz: «Amém! »]. A Bíblia anunciou apenas sete mensageiros para a Igreja das nações, mas eles
são os sete Espíritos de Deus e nós não podemos contar quantas pessoas cada Espírito, cada Estrela utilizará na
terra. Irmão, como você acreditou antes de procurar entender, eu também quis te responder como um irmão. O
Senhor Jesus Cristo podia dizer: «este aqui também é um filho de Abraham». Vocês veem que Malaquias 4 fala
de um Elias que virá, mas no cumprimento, não trata-se de Elias, o Tesbita, nem de nenhuma única pessoa, nem
mesmo de um mesmo período.
66 E agora, eu não quero estar em desacordo com William Branham, mas vocês os branhamitas, vocês dizem
que o Espírito de Elias virá cinco vezes e vocês dizem: « A primeira vez foi Elias, o Tesbita, a segunda vez foi
Eliseu, a terceira vez foi João Baptista, a quarta vez foi William Branham e pela quinta vez, será Elias com
Moisés em Apocalipse 11», isso faz cinco vezes. Eu gostaria de te perguntar uma coisa: Enoque que veio antes
de Noé, Enoque, que foi arrebatado lá antes do dilúvio, é o Espírito de Elias? Sim ou não? Deixo isso para a sua
meditação. E agora, na meia noite, se eu disser que o Espírito de Elias virá seis ou sete vezes, o que te importa?
Deus é seu próprio intérprete e hoje, vocês têm rejeitado o seu profeta mensageiro vivo, a sua boca na terra,
calem-se simplesmente! [Ed: A congregação diz « Amém! »].
67 P-R. Nº26/ Irmão Philippe, eu não entendo Apocalipse 21:9-10. O que João viu na ilha de Patmos?
Apocalipse 21:9… leiamos isso: «E aí veio um dos sete anjos que tinha as sete taças cheias das sete últimas
pragas, e falou comigo, dizendo: vem aqui, eu te mostrarei a Noiva, a Esposa do Cordeiro. E ele me
transportou no espírito, e pôs-me numa grande e alta montanha, mostrou-me a cidade santa, Jerusalém,
descendo do Céu perto de Deus, tendo a glória de Deus». Vocês veem? Agora, repare que o anjo disse a João
para vir e ver o ajuntamento das virgens sábias descendo do Céu para o Milénio. São pessoas que o anjo
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mostrou a João. Mas João viu de muito longe, João nos viu de tão longe além das nuvens que ele não podia
distinguir as nossas formas humanas. Vocês veem? E essa miríade de santos tomou a forma de uma cidade e
isso é o que João descreveu. Portanto, não é questão de nenhuma casa ou cidade propriamente dita. Já viram
uma fotografia da Coluna de Nuvem? É dito que se trata de uma nuvem misteriosa de vários quilômetros em
comprimento e vários quilômetros em largura acima de Flagstaff, em Arizona, mas o profeta viu sete anjos. Eu
acredito… as dimensões daquela Nuvem… 80 km de comprimento e 48 km de largura. Vocês veem? O que
eles viram em Tucson, em Arizona? O cumprimento de Lucas 21:27. O Noivo vindo sob a nuvem com poder e
uma grande glória. Vocês veem? De perto, João veria pessoas. E a própria natureza ensina-nos esse fenômeno:
há pássaros que, voando em grupos, formam imagens lindas no Céu. Isso é simplesmente o que João viu.
68 P-R. Nº28/ Irmão Philippe, pode Satanás dar uma revelação a um homem de Deus cheio do Espírito Santo?
Oh irmão, a recepção do Espírito Santo não te coloca acima de Deus! Vocês já leram Jó 1? Esperem! Tomem
Mateus 4, o que aconteceu? «Depois o diabo O transportou para a cidade santa, e colocou-lhe no pináculo do
templo, e lhe diz isto e aquilo...». Vocês veem? «Outra vez o diabo lhe leva para uma montanha muito alta, lhe
mostra todos os reinos do mundo, e a sua glória, e lhe diz isto e aquilo...». Vocês veem? O que é isso? É
simplesmente em visões que o diabo mostrou essas coisas ao Senhor Jesus. E se não entenderes isso, saiba que
o servo não é maior que o seu mestre. Se o diabo levou o Senhor Jesus Cristo, movendo-o por aquí e por alí,
mostrando-lhe visões, então quem sou eu, o profeta Kacou Philippe, salvo por graça?
69 P-R. Nº29/ Irmão Philippe, nós temos um televisor que, para além das notícias, reportagens e
documentários, serve para ver os vídeos da Mensagem. Isto é correto?
Bem… isso está em ordem se o homem e a sua mulher são os únicos que ligam e desligam esta televisão!
[Kc.50v13]

70 P-R. Nº30/ Irmão Philippe, acontece que pessoas não-cristãos desejam nos casar. O que devemos fazer?
Primeiro saibam que vocês estão em dois mundos diferentes. E que um animal doméstico não vai buscar a sua
fêmea na floresta. Porém para os homens, não há mais bonito e mais gostoso que os animais selvagens. Os
caçadores sabem bem disso, mas notem que Deus não tem nenhum deleite nesses animais selvagens para
holocaustos. Vocês veem? São dois mundos muito diferentes. Nós podemos apenas ver na luz, mas eles podem
ver no escuro porque eles são filhos das trevas. E eu me vejo mal em dar-lhes a minha filha em casamento. Mas
irmãs, o que eu posso dizer-vos como um conselho é para não serem insolentes para com eles. Nós não
sabemos o que Deus pode fazer. Digam-lhes para vir na Mensagem se eles querem casar-vos. E o vosso pastor
cuidará do resto. Eu especifico que um irmão pode casar-se com uma irmã de um outro país ou de uma outra
raça. No princípio, não havia raça ou língua diferente. Nós eramos um em Adão. [Ed: A irmã diz: «Obrigado
Irmão Philippe»].

