O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 28: REVELAÇÃO CONTRA TEOLOGIA
(Pregada no domingo aos 04 de abril de 2004 em Locodjro, Abidjan – Costa do Marfim)

1 [...] Embora William Branham e a sua Mensagem fossem uma bênção de Jesus Cristo para toda a terra, os
branhamistas, os que acreditam na Mensagem de William Branham, mesmo em toda sua pureza são a mais
alta forma de sedução que há e eles foram representados na visão de 24 de abril de 1993 por uma mestiça. E
nós sabemos o que uma mestiça é capaz e isso é hibridação. A Mensagem do entardecer está híbrida.
2 E hoje, Ewald Frank e os seus companheiros se misturam no Clamor da meia noite. E uns pastores
branhamistas como Ewald Frank pretendem mesmo ser o Clamor da meia noite. Tornando-se assim profetas
mensageiros para melhor corrigir o profeta William Branham. O relâmpago de Mateus 24:27, depois de
deixar o Oriente e passar pela França, Hungria, Alemanha, Inglaterra até o Ocidente, está de volta outra vez a
Europa? Porquê nada de bom pode vir de África? Todo filho de Deus sabe em que medida Ewald Frank, este
brilhante teólogo metodista foi um instrumento nas mãos de Satanás para perverter o caminho da verdade. E
porquê? Para que propósito? A fim de destruir a Mensagem do tempo do entardecer para que os
branhamistas, quer dizer, Vasti, sejam desgraçados e que Memucã, o sétimo príncipe que vê a face do rei, o
sétimo mensageiro celestial promulgue o decreto, o Clamor da meia noite e que sob a direção de Hegai, o
oitavo entre os sete eunucos, mas que não está dentre os sete eunucos de Ester 1:10. Ou seja os sete anjos
terrestres que são os sete Eunucos de Ester 1:10... seja proclamado o édito, o Clamor da meia noite, a
Mensagem de Mateus 25:6.
3 De acordo com 1 Reis 22:19-22, Deus passou os olhares na terra. Nem os filhos de Branham, nem as suas
companhias podiam levantar as mãos contra a Mensagem e o calcanhar de William Branham. Calcanhar
significa descendência. E houve um homem na face da terra, ele mesmo iluminado pela Mensagem de
William Branham, preparado para o dia e a hora e que não teria medo de contradizer o que Deus confirmou.
Agora, siga como esses demónios que são os líderes branhamistas contradizem a Mensagem de William
Branham.
4 Em Gênesis 1:26, William Branham revela que Deus dirigiu-se para Si mesmo; E Ewald Frank demonstra
que Deus dirigiu-se para os anjos. Em Apocalipse 1:20: William Branham revela que é questão de sete
lâmpadas de ouro; Ewald Frank demostra que se trata de sete castiçais de ouro. O que dá 49 lâmpadas.
5 E os propósitos de Ewald Frank são repetidos por muitos pastores branhamistas que vão até dizer que
Satanás criou com Deus. Ele fala de Gênesis 1:26-28 e Ezequiel 28:12-14 e cita Louis Segond onde é dito:
«Tu colocaste o selo da perfeição...». Eles dizem que... «Lúcifer, por causa da sua importância na presença
de Deus ocupou um lugar importante na criação...».
6 Mas se Satanás pode criar, porquê que ele não foi criar a sua própria galáxia, os seus planetas e o seu
mundo onde ele seria o verdadeiro Deus em vez de permanecer aí e ser humilhado nas igrejas? Alguém que
pode criar é obrigado a disfarçar-se como um anjo de luz para ser adorado? Vocês dizem: «Irmão Philippe, é
depois da queda que esse poder de criar lhe foi tirado!» Não irmãos! Satanás nunca criou e nunca poderá
criar. Como pode uma criação criar? Deus pode falar-me: Meu servo, fala e que tal coisa de repente vem a
existência! E eu posso fazer isso, mas isso não faz de mim um criador ou um homem que tem o poder de
criar. Satanás não pode criar. Dar o poder de criação a Satanás é faze-lo igual a Deus.
7 Agora, William Branham revelou que ficaram três anos e meio para Israel; Ewald Frank demostra que
restam sete anos. Nas perguntas e respostas sobre os selos, quando foi perguntado a William Branham quanto
tempo resta para os judeus em relação as setenta semanas de Daniel, ele respondeu: «Somente a metade de
uma semana: Jesus profetizou a primeira metade da septuagésima semana, como foi predita, somente meia
semana restou para eles». Vocês veem?
8 E como Arão em Êxodo 32:1-6, Ewald Frank distribui a sua mensagem como aquela de William Branham.
Ewald Frank e sua irmandade veem dizer que Apocalipse 10:7 não se refere a William Branham. E vê, isto é
feitiçaria durante o dia! [Ed: A congregação ri]. Ewald Frank demonstra que isso se refere a Israel. Contudo,
William Branham diz: «... Afim de revelar a Mensagem do sétimo anjo». William Branham também diz:
«Agora este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10:7 fará duas coisas. Primeiro, de acordo com
Malaquias 4, converterá os corações dos filhos aos seus pais. Segundo, revelará os mistérios dos sete
trovões de Apocalipse 10 que são os mistérios contidos nos sete selos».
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9 E falando de Lee Vayle, William Branham disse aos 22 de agosto de 1965 na Mensagem: Cristo é
Revelado na Sua Própria Palavra referência 177: «Eu perguntarei ao irmão Lee Vayle se ele virá aqui, ou se
ele pode. Se tu podes chegar aí, irmão Vayle… irmão Vayle é o nosso irmão aí, o escrivão dos livros. Ele
está aprontando o livro agora, as sete eras da Igreja e trabalhando com os sete selos. E nós esperamos tê-los
logo pronto muito cedo.». Vocês veem? Não Ewald Frank, mas Lee Vayle!
10 E Ewald Frank produziu dezenas de contradições. Entretanto, mesmo um profeta mensageiro não pode
corrigir um outro profeta mensageiro. E os branhamistas não sabem isto. Porquê? Porque eles não
conheceram a noção de profeta. Se realmente tendes conhecido a noção de profeta, vocês não poderiam
caminhar sem um profeta vivo. Porque o profeta é o guia e a luz do mundo em seu tempo. Oséias 12:14 diz:
«Mas o Senhor por meio de um profeta fez subir o Israel do Egito, e por um profeta foi ele preservado». E 2
Crônicas 20:20 diz que é a um profeta que nós devemos confiar e que maldito seja qualquer que confia no
homem, quer dizer a um apóstolo, profeta de igreja, evangelista ou doutor segundo Efésios 4:11. São
malditos desde o momento em que não seguem o profeta vivo do vosso tempo. Deus só reconhece o que o
Seu profeta diz. E é no que ele diz que há a Vida eterna. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
11 Voltemos agora à Bíblia. Apocalipse 12 refere a Israel e as nações. No versículo 1, no que respeita as
Igrejas das nações, as doze estrelas são a doutrina dos doze apóstolos; enquanto que no judaísmo as doze
estrelas são os doze patriarcas. No fim, no versículo 17, aqueles que guardam os mandamentos de Deus são
os judeus e os que guardam o testemunho de Jesus são os cristãos e as duas Asas da grande águia é a
Mensagem de Mateus 25:6 baseada no Antigo e Novo Testamento.
12 Ewald Frank demostra que Apocalipse 10:7 não se refere a William Branham porque os sete anjos na
montanha de Sunset não tinham nenhuma trombeta segundo ele, Ewald Frank. Mas de qualquer maneira, um
escolhido não será distraído por isso. Completamente, eu prefiro estar errado com um profeta em vez de
aceitar a simples e clara explicação de um teólogo. [Ed: A congregação diz: «Amém! »]. Eu não acredito em
um ministério de correção do que um profeta mensageiro disse. Não importa a explicação clara de um
teólogo, eu prefiro a afirmação do profeta mensageiro que eu não entendo.
13 Eu Kacou Philippe, escravo de Jesus Cristo, eu nunca me deixarei distrair pela demonstração de um
teólogo, não importa o quão verdadeiro ele seja. E quando apesar deles exibirem um chamado e uma
comissão, e as pessoas seguem-os, eu não entendo. Como pode um apóstolo ter um chamamento e uma
comissão? Como pode um evangelista ter um chamamento e uma comissão? Como pode um profeta de igreja
ou um doutor ter um chamamento e uma comissão? É somente o profeta mensageiro da geração que Deus
chama e então o profeta mensageiro estabelece os apóstolos, os evangelistas, os profetas de igrejas e os
doutores com quem ele vai trabalhar.
14 Mesmo em uma nação, os ministros, é um presidente que escolhe por sua própria autoridade. No tempo de
Moisés, é Moisés quem escolheu os seus sacerdotes segundo Levíticos 8 e que os consagrou. E os sacerdotes
do Antigo Testamento são os ministérios de Efésios 4:11 que são: apóstolo, evangelista, doutor e profeta de
igreja. Cada profeta tem escolhido os ministérios do seu tempo. Jesus Cristo escolheu os apóstolos do seu
tempo. João Batista escolheu os apóstolos do seu tempo. Paulo escolheu os apóstolos do seu tempo. E hoje,
você não pode ser apóstolo, enquanto que o profeta vivo do vosso tempo não te tem escolhido e estabelecido.
15 Você é um mentiroso, você é um sedutor e é somente os filhos do diabo que podem crer em você. [Ed: A
congregação diz: «Amém! »]. E mesmo se você é um verdadeiro apóstolo, profeta de igreja, evangelista ou
doutor, saiba que a infalibilidade não está contigo, mas com o profeta vivo do vosso tempo. E um apóstolo,
profeta de igreja, evangelista ou doutor, não pode fazer avançar o povo de Deus. Ewald Frank recebeu um
chamamento mais autêntico que aquele de Judas e Arão? Mas vejam como Arão extraviou o povo em apenas
quarenta dias na ausência de Moisés, o profeta vivo do seu tempo. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
16 Eu te digo, e sob a virtude do que vocês acreditam que eu sou, que os sete anjos fotografados na montanha
de Sunset na América, tinham trombetas. De que anjos se fala em Mateus 24:31 com trombetas e que
reunirão os escolhidos de uma extremidade da terra a outra? E pela revelação, eu afirmo que os sete anjos são
os sete sacerdotes de Josué 6. [Ed: A congregação diz: «Amém! »]
17 Primeiro, no versículo 12, o maná de Moisés cessou. A luz do entardecer tornou-se sem valor e uma
multidão de larvas branhamistas aglomeram-se aí agora. O versículo 4 revela as sete eras da Igreja com o
primeiro capítulo de Ester. No sétimo dia, houve uma restauração de todos outros seis dias, mas as paredes
não caíram. No versículo 5, nós vemos o Clamor da meia noite, um grande Clamor [no singular]. Não
«clamores» como diz Louis Segond, mas «um grande Clamor». Que Clamor? Vocês veem? Isso está na
visão de 24 de abril, a visão do anjo tendo a espada, no versículo 13 do capítulo anterior que ele tinha
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recebido toda Mensagem. E Josué, aquele grande profeta enviado de Deus indicou-lhes o Clamor que eles
tinham de emitir. Sete pregadores, sete dias, depois um Clamor e a manifestação da 3ª puxada veio por trás
disso e justamente antes de Josué 6, nós vemos em Josué 5:13-15, o Anjo de 24 de abril de 1993 com a
espada e expliquei que este era o cavaleiro de Apocalipse 19, a mesma Fiel e Verdadeira de Apocalipse 3:14,
aqui na meia noite. Vocês veem? Josué é o profeta mensageiro que veio depois de Moisés e William
Branham chama-o «um profeta sábio enviado de Deus» [Ed: Veja «A Palavra Falada é a Semente Original
»].
18 No princípio, depois de Moisés, Deus levantou Josué, o Espírito Santo em um profeta mensageiro, não
nos sacerdotes que são os quatro ministérios de Efésios 4:11, mas um profeta mensageiro. Vocês veem? Mas
os branhamistas têm um regime parlamentar e os denominacionais têm um regime presidencial. E ambos não
querem nenhum profeta mensageiro, enquanto que a Bíblia que ele tem em suas mãos é o livro dos livros dos
profetas. Porquê? Porque Deus não fala senão pelos profetas mensageiros. E fora de um profeta mensageiro,
é absolutamnete impossivel que estejas na vontade perfeita de Deus. [Ed: A congregação diz: «Amém! »]. E
os branhamistas tendo conhecido a verdade, rejeitaram esta verdade para retornarem ao pentecostalismo.
19 E é por isso que o julgamento deve começar com eles, os branhamistas. É em frente dos seus templos que
de princípio as bíblias Louis Segond, Scofield e os livros e brochuras de Ewald Frank devem ser queimados e
isso em várias sessões. [Ed: A congregação diz: «Amém! »]. Como se pode crer em um profeta mensageiro
vivo e usar uma bíblia em que na primeira página, está escrito: «Louis Segond, doutor em teologia». O que é
isto? É a manifestação dos filhos do diabo. Eles são os filhos do diabo retornando ao seu pai Satanás. A
Mensagem de William Branham não teve nenhum efeito sobre eles porque foram criados filhos da perdição
antes da fundação do mundo.
20 Eu estou surpreendido em ver alguns branhamistas a defender essas versões da Bíblia enquanto na
primeira página, está escrito: «Louis Segond – doutor em teologia». Se um teólogo pode traduzir a Bíblia,
então porquê não acreditar na teologia? E se podemos usar uma bíblia Louis Segond traduzida por um
teólogo então William Branham é um falso profeta porque ele condenou a teologia. E outros dizem: «William
Branham tinha King James!». Mas, não era isso no tempo do entardecer? A revelação sendo progressiva,
Deus disse agora pelo profeta mensageiro do vosso tempo que qualquer que tem uma bíblia Louis Segond, ou
King James em mãos é um filho do diabo e adora Satanás em nome de Jesus Cristo.
21 Porque o batismo de João Batista foi repetido por Paulo? E porquê não fostes batizados em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo por aspersão como Martinho Lutero o fez? A razão é que a revelação é
progressiva. E é em virtude disto que o Espírito Santo disse através do profeta vivo do vosso tempo que
alguém que usa uma bíblia Louis Segond ou King James é um filho do diabo. E se depois de me ouvires,
você retoma de novo a vossa bíblia Louis Segond ou King James, ou Scofield então nunca receberam o
Espírito Santo e o espírito que pensas ser o Espírito Santo não é nada mais que um demónio de adivinhação
que os excita como os profetas de Baal no Antigo Testamento. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
22 Deus está em sua Palavra, o Espírito Santo está em sua Palavra. E o Espírito Santo em você vai aceitar
esta Palavra se este é realmente o Espírito Santo. [Ed: A congregação diz: «Amém! »]. E se vais em uma
igreja onde o pastor utiliza uma bíblia Louis Segond e que não podes sair daí, então, nunca recebeste o
Espírito Santo e é o sinal que és um filho do diabo porque os filhos de Deus não são hipócritas. [Ed: A
congregação diz: «Amém! »]. Houve um tempo em que Deus trouxe a graça na terra, depois com Moisés, Ele
trouxe a lei na terra e Ele veio de novo pelo seu sacrifício e voltou a trazer a graça na terra. E se o mesmo
Espírito Santo que tolerou a bíblia King James no tempo do entardecer, vos diz na meia noite: «Queimemna!» o que deveis fazer?
23 A revelação é progressiva e depois de mim, virá um profeta com uma nova Mensagem e um novo
batismo. E um filho de Deus não poderá dizer que o seu profeta é Kacou Philippe enquanto que eu Kacou
Philippe eu já não estou mais na terra. [Ed: A congregação diz: «Amém! »]. Hoje na terra, não há discípulos
de Jeremias ou de Isaías e se não houvesse filhos do diabo na terra, não haveria luteranos, metodistas ou
branhamistas na terra hoje. Deus conduz sempre o seu povo por um profeta vivo na terra.
24 Queridos branhamistas, procurem nascer de novo! ... vocês podem usar uma versão da Bíblia na qual a
primeira página está escrita: «Tradução de Zérédji, grande fetichista?» Eu perguntei-lhes isso e um deles
disse: «Não!» Eu disse: mas, e se esta bíblia é bem traduzida? Apesar de que é um fetichista que tem
traduzido isto. E ele disse: «não, eu não posso utilizar porque é um, feiticeiro que traduziu». Mas, porquê
você não entende o feito que Louis Segond, um doutor em teologia tem traduzido uma bíblia a pedido da
companhia dos pastores de Genebra e que você que tem seguido um profeta condenando a teologia, você
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utilizará isto? Porquê sois tão cegos e porquê a minha palavra não toca o vosso coração? Sejam humildes e
deixem tudo que vocês têm como tesouro e recebam esta Mensagem, o tesouro que vem do Céu. [Ed: A
congregação diz: «Amém! »]. Nós não colocamos vinho novo em odres velhos dos branhamistas. Vocês
veem estes branhamistas?
25 E centenas dentre eles morrerão assim… eles querem misturar o vinho novo com o vinho antigo, o maná
suspenso com o maná de hoje. Embora o Senhor Jesus Cristo não tivesse abolido a lei, a mulher de
Apocalipse 12:1 a tinha sob os seus pés. A lei a servia agora de fundamento. E na meia noite, isso é o que nós
devemos entender.
26 Se você tem a luz do entardecer numa das mãos e o Clamor da meia noite noutra, que espírito receberás?
Uma é a Mensagem de restauração e estava com William Branham. Equanto que a outra é uma Mensagem de
restituição e está com Kacou Philippe. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Não é a mesma coisa. Restaurar
significa restabelecer, reparar, recuperar as forças, enquanto que restituir significa devolver, voltar ao seu
primeiro estado e isso é a Mensagem do Clamor da meia noite. William Branham pregou e batizou para a
restauração, mas Kacou Philippe prega e batiza para a restituição. João Batista pregou e batizou para o
arrependimento, mas o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos pregaram e batizaram para a remissão dos pecados.
A revelação é progressiva e deves avançar com isto. A Bíblia diz que Ele é Aquele que anda entre as sete
lâmpadas de ouro. Lembrem-se disto: «… o que Deus deu e o que o diabo tirou tem sido agora RESTITUIDO
a ti». Mantém aquilo que agradou a Deus em te dar hoje, se não que espírito receberás? Não hibridizem a
Palavra e não tenham o espírito de sapo. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]
27 Manifestado em carne, o Senhor Jesus Cristo entrou no templo e derrubou as mesas, chicoteou as pessoas.
E andando pelas sete eras da Igreja uma vez Ele quebrou as estátuas nas igrejas, hoje Ele queima as falsas
versões da Bíblia clamando: «... vocês têm feito da Bíblia livros de divinação e de magia!». O mesmo
Espírito de Elias não levou Elias a matar quatrocentos e cinquenta profetas de Jeová? Ele o fez. E hoje, Ele
coloca sinais que são os falsos espíritos santos sobre estes católicos, protestantes, evangélicos, e branhamistas
a fim de que sejam identificados por estes sinais, estes falsos espíritos santos e que eles sejam lançados no
lago ardente de fogo e enxofre. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
28 Porque vocês têm recusado o profeta vivo do vosso tempo, então Deus colocou um espírito mau em vocês,
um sinal e vocês o chamam, o Espírito Santo. E por estes sinais, vocês serão identificados como tendo sidos
católicos, protestantes, evangélicos e branhamistas na terra. Esses espíritos em vocês, que vocês chamam o
Espírito Santo e pela qual vocês fazem esses milagres e estes prodígios, eles são demónios, e eles são os que
vos enviarão para o inferno. E que o que tem ouvidos para ouvir, ouça!

