O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 20: A TRANSFERÊNCIA DOS ESPÍRITOS
(Pregada no domingo, 16 de novembro de 2003 em Locodjro, Abidjan – Costa do Marfim)

1 Esta manhã, eu desejo falar do tema: A transferência dos espíritos. No princípio, era por sínodos e
concílios ecumênicos que a transferência dos espíritos começou e depois pela submissão da Igreja ao Estado
por estatutos e regulamento interno, depois pelas uniões, federações e concílios de igrejas e agora pelas
convenções e mesmo por entregar o púlpito àquele que não acredita ponto por ponto ou que não tem o
mesmo espírito como você; mesmo se ele pregou justo.
2 A transferência dos espíritos tem lugar também aquando da troca ou empréstimos de roupas com alguém
que não é Irmão ou Irmã. Também por simpatizar-se com algumas pessoas como vemos em 2 Crônicas
20:35-37 e 2 Crônicas 18 e 2 Crônicas 19:1-3. Jeosafá precisa entender que Deus não quer que nos
associemos a um incrédulo ou idólatra. Vocês não têm o direito de ir a uma vigília, convenção ou encontros
dessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, missões e ministérios incluindo a reunião dos
branhamistas, quer dizer, esses que ainda seguem a Mensagem de William Branham mesmo em toda sua
pureza. Porque a consequência é a transferência dos espíritos. Vocês não podem cantar ou orar com alguém
antes de vocês concordarem no último ponto que vos diferencia, porque por trás de um branhamista, batista
ou quadrangular, há tantos demônios que por trás de um católico. Vocês entendem isto? Atrás de um
católico, protestante, evangelico ou branhamista há tantos demônios que atrás de alguém que segue a rosacruz, franco-maçonaria ou o vudo.
3 Centenas de demônios podem estar por trás de uma falsidade. [Ed: A congregação diz: «Amém! »]. E
nunca se pronunciam sobre o sonho dessas pessoas… nunca se juntem para fazer a menor oração. Se a
situação surpreendeu-te, não feches os olhos ou abandone simplesmente. A Bíblia diz para não ter
comunhão com os demônios.
4 Não sejam lisonjeados por nenhuma palavra porque vós não sois « irmãos » ou « irmãs » do mesmo Jesus
Cristo. Vocês não têm direito de chamar um batista ou adventista ou branhamista: « irmão em Cristo », e
não os deixe te chamarem assim. Eles são nossos próximos e nós os amamos porque a Bíblia diz: « Amarás
ao teu próximo como a ti mesmo ». Nós consideramos as suas orações como encantamentos em nome de
Jesus cristo. E nós vemos as suas igrejas como os altares dos deuses do Egipto. E nós devemos ser estritos
frente a frente para evitar quaisquer transferências de espíritos nas nossas vidas.
5 E quando alguém vem até nós a partir dessas igrejas, e que ele é batizado em Nome de Jesus Cristo ou em
Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que ele é batizado por imersão ou aspersão, ele deve puramente
e simplesmente ser rebatizado.
6 Vocês devem saber que existem duas tendências na terra: eles e nós. «E aquele que não está comigo está
contra mim, aquele que comigo não ajunta, espalha». Lucas 11:23. Tudo que eles estão fazendo é a bruxaria,
guiando as almas ao cativeiro para o inferno. Da mesma maneira que queimamos as suas bíblias, tratados e
outros, é assim que Deus os lançará para o lago ardente de fogo.
7 Nós não podemos chamar « irmão ou irmã em Cristo » aos idólatras, inimigos de Deus. Nós não temos
nem o mesmo Deus, nem o mesmo Espírito Santo. Um católico não é vosso irmão em Cristo. Um
protestante não é vosso irmão em Cristo. Um evangélico não é vosso irmão em Cristo. Um branhamista não
é vosso irmão em Cristo. Um membro dessas missões e ministérios não pode ser vosso irmão em Cristo.
Eles todos são apenas vossos próximos.
8 O Deus de Israel é diferente do deus dos árabes a volta de Israel. E o nosso Deus é diferente do deus das
igrejas que estão a volta de nós. E os católicos, batistas, metodistas e todos os que vemos a nossa volta, eles
são os iraquianos, os jordanenses, os libaneses, os sírios, os paquistaneses e os árabes a nossa volta. Israel é
o vale dos profetas e um filho de Deus segue um profeta vivo, porque o profeta é a boca de Deus na terra. A
Biblia é o livro dos livros dos profetas e um filho de Deus não pode viver fora de um profeta vivo. [Ed: A
congregação diz: «Amém! »].
9 Mantenham essas coisas em prática e eu digo que esses espíritos que vocês tomaram com eles no passado
serão enviados de volta para eles. E em Nome de Jesus Cristo, assim será! Tenham domínio deste tema: « A
Transferência dos Espíritos ». Queimem essas bíblias falsas e o diabo saberá que ele não tem nenhuma parte
convosco. Que estes homens saibam que vocês não estão mais na mesma dimensão!
10 Para vocês que vêm da Mensagem do entardecer, há branhamistas que se impuseram as mãos durante a
lavagem dos pés. Na meia noite, isso não é mais possível por causa da transferência dos espíritos. É o
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mesmo para as igrejas, as congregações ou pessoas que oram deitando as suas mãos ou impondo as suas
mãos uns sobre os outros.
11 Não coloquem nunca em vossa casa estas ditas representações de Jesus cristo. Mesmo aquela de Offman.
Os apóstolos e os discípulos opuseram-se a isso. Eusébio também, aquele que tinha escolhido os 27 livros do
Novo Testamento entre 62, se opós à figuração de Jesus. Foi no concílio de Constantinopla no ano de 692
que a figuração de Jesus foi autorizada.
12 Se o Senhor Jesus Cristo é Deus então Ele pode aparecer de várias formas, e é uma abominação tentar
representar o Senhor Jesus. Os dois discípulos no caminho de Emaús não O tinham reconhecido. Em João
20:11-16, Maria Madalena não O tinha reconhecido. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo manifestou-se
muitas vezes sobre várias formas. Então como O representarás? Por tentarem representar o senhor Jesus
Cristo, Deus fará que este seja Judas que vocês vão representar e colocar nas vossas casas.
13 Afastem-se do que é impuro. Vocês veem? Nós ainda não passamos três anos juntos, mas se eu regressar
depois de ter passado um mês numa viagem, não irão me reconhecer? Como então três dias depois, em pleno
dia, Simão Pedro, Tomé, João, Tiago e outros discípulos que estavam a pescar, não reconheceram o Senhor
Jesus? Mesmo assim! Vocês veem? E Marcos 16 diz… vamos ler isso: « E depois dessas coisas, Ele
apareceu sobre outra forma a dois de entre os que estavam a caminho, indo ao campo ». Por quê? Porque
Ele é o Deus Todo Poderoso! E vocês, filhos do diabo, vocês terminaram por dar-Lo uma representação!
Mas eu tenho a certeza que esta pretendida foto de Jesus está mais próxima de Judas Iscariotes que do
Senhor Jesus. [Ed: A congregação diz: « Amém! »].
14 E eu vou terminar com isso: Evitem dizer « Deus me disse » porque se não for Deus, então chamaste ao
Satanás seu deus. Assim, todos os que escutam-te receberão este espírito. Vocês podem ver revelações justas
e claras e, todavia, é do diabo.
15 E se alguém diz-se cristão e pretende ter o Espírito Santo, se ele rejeita o Clamor da meia noite, não
temem em dize-lo que ele tem sim um espírito de adivinhação segundo Ezequiel 33:1-9 e sejam puros do seu
sangue no dia do julgamento.
16 E vocês sabem que é mais vantajoso para vocês pregarem a Mensagem aos vossos parentes e conhecidos
a fim de que eles não tentem orar com vocês quando chegardes em suas casas… precedam-lhes! E sejam
puros do seu sangue. Amém!

