O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 30: O IDIOMA DESCONHECIDO
(Pregada no domingo, 7 de setembro de 2003 em Locodjro, Abidjan – Costa do Marfim)

1 Esta manhã, eu quero ler as três grandes visões de 1993. Primeiro, a primeira visão: Eu cheguei à conversão
aos 24 de abril de 1993 de acordo com Daniel 10:4 a 11 por uma visão na qual eu me vi de pé sobre a areia
do mar, depois no topo de uma pirâmide alta, depois novamente sobre a areia do mar em um outro lugar e eu
vi um velho caminhão militar saindo das profundezas do mar e partindo atrás de mim. Eu virei-me e eu vi
que continha pessoas todas vivas. Elas eram mulheres e uma delas era mestiça. Em seguida, duas pombas
vieram em minha direção e depois voltaram sobre as águas. E houve um eclipse, em seguida um homem com
a aparência de uma Nuvem e segurando uma espada desceu do Céu com um Cordeiro e a terra foi iluminada
novamente. Eles pararam sobre as águas e o Cordeiro começou a falar comigo em um idioma desconhecido.
O som da sua voz entrou em mim e eu cai morto. A minha alma saiu para permanecer sobre as águas com
eles enquanto o meu corpo estava deitado sobre a areia do mar. Quando Ele tinha acabado de falar comigo, a
minha alma entrou em mim e eu me tornei vivo novamente, mas eu não Os vi mais. Em seguida uma
multidão de pessoas chegou-se próximo de mim do lado direito e eu perguntei-as se elas tinham visto o Anjo
e o Cordeiro. Eles disseram: «Não!». E eu disse: «Mas, como é que vocês não viram o Anjo e o Cordeiro e
todas as coisas que Eles fizeram? » Eles responderam: «Nós não vimos o Anjo e o Cordeiro e não ouvimos as
Palavras que o Cordeiro pronunciou, mas nós O cremos inteiramente porque o que Deus deu e que o diabo
tirou, tem sido restituído a ti». Eu olhei para cima e eu vi uma escada posta entre o céu e a terra sobre as
águas e anjos subiam e desciam. E a visão terminou e eu senti o que eu sei agora ser o Espírito Santo e eu
chorei e acreditei em Deus naquele momento.
2 No dia seguinte por volta das 15 horas, enquanto eu estava sentado com a minha família, eu fui
transportado novamente em visão para um país todo deserto e eu vi em direção à Leste, palavras que desciam
do Céu transportadas sobre Nuvens. É após estas duas visões que eu levantei-me para ir à igreja pela
primeiríssima vez.
3 Em uma terceira visão, estávamos sentados numa sala de exame final da 12ª classe e o examinador estava
distribuindo os enunciados de prova. Eu disse-me: «Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho um bom
nível escolar e o que eu vou escrever?». E mais tarde, foi dito a mim: «Da mesma maneira que Maria
concebeu milagrosamente, sem conhecer homem algum, a mesma maneira que Moisés recebeu em detalhes o
que aconteceu na criação, tu também, tens 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 creia tenha a Vida eterna». Amém!
4 Eu vou tomar Gênesis 11. Na torre de Babel, esses homens disseram: « Pela graça de Deus, e pela ajuda
dos nossos eruditos e engenheiros, nós construiremos uma torre cujo ápice toca o céu. Nós faremos tal e tal
coisa… nós já temos o apoio dos homens de deus de todas as denominações religiosas. O prefeito virá
colocar a primeira pedra da torre com a bênção dos maiores teólogos! Profetas tiveram revelação na qual
os anjos de Deus tomariam parte na construção desta torre … ». Vocês veem? E a Bíblia diz que naquele
tempo, Deus confundiu as suas línguas.
5 O que aconteceu? Uma mão traçou uma escrita no reboco da torre. Cada um deles escutou um idioma que
era desconhecido para ele. Vocês veem?
6 E no meio da Bíblia, no mesmo lugar, Belsazar um bisneto de Ninrod, organizou uma festa. Todos
poderosos rabinos babilónicos estavam sentados nas primeiras linhas. Ele estava planejando uma coisa maior
do que a estátua de ouro que o seu pai Nabucodonosor tinha feito. O projeto de Belsazar para babilónia foi
maior do que no seu princípio. Vocês veem?
7 E a localização de Babel é a mesma com a de Babilónia e no lugar da torre ficou o palácio de
Nabucodonosor, o pai de Belsazar. Contudo, quando eles se encontraram com todos os embaixadores tendo
nas suas cabeças o núncio apostólico e que Belsazar trouxe coisas santas para profana-los, uma mão escreveu
no reboco da parede. Vocês veem? Naquele momento apareceu um idioma desconhecido.
8 E nos fins dos tempos, enquanto os bisnetos de Ninrod, estes babilónicos que são os católicos, protestantes,
evangélicos e branhamistas alegravam-se, profanavam tudo e que, a América babilónica dizia: «Nós vamos
agora oxigenar a lua e os outros planetas… nós vamos dividir a lua em lotes e construir casas lá…» e os
branhamistas diziam: «Nós vamos agora tomar a Coluna de Nuvem e colocar o desenho de Hoffman nela e
vamos fazer isto e aquilo...». Vocês veem? Como o pai deles Belsazar, eles profanam coisas sagradas, eles
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não têm consideração pelas coisas santas. Naquele preciso momento, uma mão escreveu no Céu e uma
Palavra foi proferida em um idioma desconhecido. Vocês veem? [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
9 ...Bem! Agora eu gostaria de regressar a essa visão gloriosa de 24 de abril de 1993, a qual é na realidade
um êxtase, uma forma mais elevada da revelação. Não somente eu estava na visão, mas o meu corpo estava
envolvido e eu chorava antes do fim da visão. E eu também falei sobre uma experiência sobrenatural no
princípio da minha conversão, eu era como o Anjo do julgamento, isto é, uma nuvem branca brilhante como
uma miragem: eu estava deitado numa manhã por volta das 8 horas, eu não dormia e eu estava mais de um
quilômetro de mim em espírito, eu estava acerca de 20 metros acima da terra, eu não tinha nenhum olho, eu
não tinha corpo, mas via distintamente as pessoas, algumas mulheres que varriam os seus quintais, eu era
como o vento! E eu estava consciente de onde eu estava deitado e eu estava consciente de onde eu estava sem
corpo, mas essa experiência só me aconteceu uma vez! Todo ministério autêntico é uma condenação para
aqueles que o rejeitam e esse é atualmente o caso. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
10 E os branhamistas terminaram de demonstrar que eles são também piores que os católicos e não têm nem
o Espírito nem a Palavra. A menos que eles demonstrem o contrário, José Coleman, Ewald Frank, Baruti
Kasongo, Alexis Barilier e todos outros foram levantados por Satanás para enganar aqueles cujos nomes não
foram escritos no livro da Vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. [Ed: A congregação diz: «Amém!
»]. Todos aqueles que aproximaram têm visto claramente que a Bíblia e a Mensagem do entardecer
confirmam claramente o Clamor da meia noite. Muitas brochuras testificam disso. E eu vos disse que a
mestiça na visão de 24 de abril de 1993 estava junto de todos aqueles que continuam a repousar a sua fé na
Mensagem de William Branham.
11 A visão de 24 de abril de 1993 está contida no sétimo selo de Apocalipse 8:1. É o Clamor da meia noite
que trará a 3ª puxada, isto é, a 3ª atração. Puxada significa atração. Houve um chamamento, um Clamor, as
virgens despertaram e vieram. Deve haver uma Mensagem para exercer uma atração.
12 Na brochura o sétimo selo, se vós observais em Sabino Canyon, uma espada desceu nas mãos do 7º anjo
que ele era, e na visão de 24 de abril de 1993, o anjo do pacto estava segurando aquela espada levantando
sobre as águas. Não sobre a terra, mas ainda sobre as águas. Amém! Havia lá o Cordeiro de Deus, ou o
Cordeiro; isto é, o sacrifício. Vocês entendem isto? Muito bem!
13 E agora o que é aquela Mensagem que me foi dada neste idioma desconhecido? Vejamos o que William
Branham disse no Sétimo Selo, na página 31 [Ed: na versão Francesa]: «...No Sabino Canyon, Ele disse-me:
essa é a terceira puxada e há três coisas que prosseguem com isso, uma foi mostrada ontem; a outra foi
mostrada hoje, mas há uma coisa que não posso interpretar, porque está em um idioma desconhecido.
Enquanto eu estive ali e que eu olhei esta coisa, eu vi que era a terceira puxada se aproximando». Observem
bem: um idioma desconhecido e William Branham nunca o interpretou até a sua morte. A terceira puxada
está atrás desse idioma desconhecido. Como podem algumas coisas tão simples e tão claras escapar a pessoas
que seguem um profeta mensageiro e clamam conhecer a Palavra? Enquanto o Clamor da meia noite é outro
escopo da Mensagem do entardecer, mas é a mesma era e o mesmo Espírito de Elias. [Ed: A congregação
diz: «Amém! »].
14 Deus deu a William Branham uma Mensagem em um idioma desconhecido que ele nunca explicou.
Vejam 1 Reis 19, Deus disse a Elias: Unge o profeta Eliseu! Unge Hazael rei da Síria! Unge Jeú rei de Israel!
Elias ungiu Hazael e Jeú? No plano carnal, não fez. Mas espiritualmente, o fez segundo a Palavra de Deus,
porque Deus é Espírito e se dirigia ao Espírito de Elias. Mas, através de qual corpo, este Espírito de Elias
deve ungir o Eliseu, Hazael e Jeú? Somente Deus sabe. Mas para nós os filhos de Deus, o Espírito de Deus se
dirige ao Espírito de Elias e não a pessoa de Elias o Tesbita marchando na terra. [Ed: A congregação diz:
«Amém! »]. E de maneira carnal, Elias o Tesbita somente ungiu o Eliseu! Isso é o que os branhamistas não
entendem! Em vez de seguirem o Espírito de Elias, eles escolheram seguir William Branham sobre quem
havia descansado o Espírito de Elias e eles permaneceram no tempo do entardecer como os luteranos e os
metodistas.
15 Não duvide o que eu prego, se eu fosse um homem sábio e inteligente capaz de fabricar verdades, eu seria
brilhante na escola. Para alguns filhos de Deus isso já é um milagre. É por isso, que eu vos digo para não os
temer, Alexis Barilier e Ewald Frank não são mais espirituais que um padre católico! E eu disse que se um
reavivamento tomar lugar no tabernáculo-branham ou em Krefeld, não sejam distraídos! Isso é uma festa de
corujas e necrófagos [Ed: animais que se alimentam de carniça] isso é o espírito de adivinhação porque o
Espírito Santo está na meia noite. [A congregação diz: «Amém! »].
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16 A Bíblia não diz que uma virgem despertará e despertará as outras, mas será um Clamor, uma pregação!
Quer queiram, quer não, será assim, porque a Bíblia predisse! E é sobre isso que a nossa fé repousa! Amém!
Hoje, as águias, os santos vivos estão no estágio da meia noite, os santos que estão adormecidos estão na fase
da meia noite, Paulo está na fase da meia noite, Martinho Lutero está na fase da meia noite, William
Branham está na fase da meia noite, João Wesley está na fase da meia noite … Todos os santos estão na fase
da meia noite e sabem agora o que o idioma desconhecido disse no Sabino Canyon mas os branhamistas,
luteranos, metodistas não o sabem! Amém!
17 Se vocês notarem, embora curta, esta Mensagem da meia noite tem um poder ofensivo maior que àquela
do tempo do entardecer. No momento da recepção, este poder veio em mim e eu caí morto, a minha alma foi
e ficou sobre as águas enquanto que o meu corpo estava deitado na areia do mar. É a Palavra criativa que vai
trazer a manifestação gloriosa dos filhos de Deus!
18 Sempre na página 31 da mesma brochura, William Branham disse: «Eu olhei, e havia algo como uma
pequena caixa, um pequeno lugar ali do outro lado. Então eu vi que aquela luz estava falando com alguém,
acima de mim, aquela luz que você vê ali na foto». O que é isso? O ministério sob a tenda. Vocês veem? E
numa visão em 1993, eu me virei para ver esse lugar, exatamente do jeito que William Branham disse, e se
notares, entre William Branham e esse lugar, há um lugar como uma catedral, isso é o que os branhamistas
serão antes do Clamor da meia noite. E eu tenho recebido a revelação infalível do Céu que quando eu
começaria a pregar o Clamor da meia noite, o poder do Vaticano no Céu irá para Jeffersonville e que diante
de Deus o tabernáculo Branham será a catedral de São Pedro de Roma. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
Isso é «Assim diz o Senhor! ». Eu não posso mentir para ti sabendo que eu responderei por isso no dia do
julgamento! Isto é «Assim diz o Senhor! ». E por qual interesse eu mentiria?...
19 E este lugar mede 9m2 e não pode conter mais de vinte pessoas e é neste lado que a luz falava de novo
com alguém depois do tempo do entardecer. Se trata deste pequeno local de Locodjro. Na visão de 24 de
abril de 1993 enquanto o mar estava diante de mim, este pequeno lugar encontrava-se atrás de mim, no lado
da rua, com esta mesma cor azul. Eu ouvi vozes dentro, mas eu não vi ninguém e eu não vi a porta de
entrada. Um pouco profundo como vocês o veem. E quando eu o vi pela primeira vez em 1997, era um
restaurante e depois uma livraria cristã e eu a tive miraculosamente em 1998 sem pagar uma fiança ou
avanço. Amém!
20 Todos os elementos importantes de Sabino Canyon são encontrados na visão de 24 de abril de 1993 de tal
maneira que uma criança poderia entender que é o mesmo Espírito de Elias e a mesma era. [Ed: A
congregação diz: «Amém! »].
21 O tempo do entardecer passou e nós começamos a ver os branhamistas a saírem para irem pregar o que já
não pode dar Vida eterna e eles fazem muitos convertidos, o diabo não tem nada contra eles. Eles sabem
muito bem que a maturação não é a maturidade. E restauração não é restituição que é o objetivo. [Ed: A
congregação diz: «Amém! »].
22 Os branhamistas, os muçulmanos, os católicos, os batistas, os metodistas… as missões e ministérios têm o
mesmo pai com as ordens místicas e cumprem o mesmo propósito. Quando uma ataca a outra é um truque de
Satanás para distrair o filho de Deus. Eles são como os dois lados de uma moeda. Desde julho de 2002
quando eu comecei a pregar o Clamor da meia noite, eu não falhei em gritar contra estas astúcias de Satanás.
23 E se um dia um desses sapos cujos pais combateram William Branham me diziam: « Irmão Philippe, veja
a brochura o rapto, irmão Branham diz que o Clamor da meia noite é a Mensagem dele! » Eu gritarei
Amém! Foi um profeta que disse. Quando Isaías disse: «Um filho nos nasceu, um filho nos foi dado», ele o
dizia no tempo passado, mas nós tivemos de esperar oitocentos anos para ver o cumprimento. E se não for
idolatria ou má fé, esses sapos reconhecerão que tempo do entardecer não é meia noite.
24 E sempre no mesmo Sétimo Selo, um irmão mostrou-me onde se fala do personagem glorioso. O que é um
personagem glorioso? Vocês veem? Não é o personagem que é glorioso, mas a Mensagem e o ministério que
Deus entregará para ele. O Senhor Jesus Cristo foi o personagem mais glorioso, mas a Bíblia diz que a sua
aparência não tinha nada para atrair atenção, homem de aflições, desprezado por todos.
25 Bem! Eu gostaria de dizer agora coisas duras, não se sintam escandalizados… eu deixei isso à parte desde
a primeira pregação sobre Mateus 25:6… faz mais de um ano e eu acredito que tem chegado agora o
momento de falar disto...Bem! Um irmão mostrou-me algo: o Espírito disse ao William Branham: « Toma a
sua caneta e escreve » e isso é reportado na brochura A Palavra falada é a semente original na página100
[Ed: na versão francesa] e aqui está o último parágrafo: « Eu creio que as profecias do último tempo se
repetirão. Da maneira que o primeiro precursor veio do deserto e clamou EIS O CORDEIRO DE DEUS! O
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segundo precursor provavelmente fará o mesmo apontando para a Noiva nascida da Palavra. A Noiva de
Cristo será apontada para o Céu na aparição de Jesus, e o Clamor: EIS O CORDEIRO DE DEUS! Sairá da
sua boca. Que Deus nos ajude a estar prontos para esse próximo evento ». E esse evento, esse Clamor de
união soou como a voz de um arcanjo e vocês viram na visão de 24 de abril de 1993, o Cordeiro de Deus
vindo para tomar a sua Noiva. Vocês veem? O Espírito não disse isso em relação com a Mensagem do
entardecer, mas em relação com o Clamor da meia noite, nós vimos nessa visão, o sétimo anjo que é o
Espírito de Elias e o Cordeiro vindo para tomar a sua Noiva. E o que me agrada é que eu falei acerca disso
numa pregação. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
26 Aperceberam-se que cada elemento da visão de 24 de abril de 1993 tem um sentido espiritual? Por quê fui
eu tomado pelo Anjo e o Cordeiro? Por quê eu fui confundido com eles por um momento antes de regressar
para o meu corpo deitado sobre a praia? Porquê isto? Isso é para receber a interpretação do idioma
desconhecido. Isso é um símbolo do paroxismo da revelação profética.
27 Foi dito que no princípio, o Espírito de Deus se movia por cima das águas e no final dos tempos, há um
homem que se juntará ao Espírito e ao Cordeio por cima das águas, e isto, são os escolhidos que o entendem.
[Ed: A congregação diz: «Amém! »]. No princípio, Moisés experimentou isso e revelou Gênesis. Vocês
veem? Moisés entrou na divindade. Moisés foi à eternidade e saiu com Gênesis. E as pessoas saíram ao seu
encontro como em 24 de abril de 1993. Vocês veem? No fim dos tempos, um dia, enquanto William
Branham estava caçando no Arizona, com os irmãos Fred Sothmann e Gene Norman, houve uma visão na
qual a sua alma foi tomada numa constelação de anjos na forma de uma pirâmide e foi aí que ele recebeu a
interpretação dos sete selos. E isto está reportado no mesmo sétimo selo que os branhamistas não leem.
Vocês veem? E a mesma experiência regressa nesta visão de 24 de abril de 1993, para a revelação do idioma
desconhecido. Mas desta vez para além da nuvem que é a constelação dos sete anjos, devemos contar a
presença do Cordeiro. Isso é diferente daquilo que o apóstolo Paulo reportou em 2 Coríntios 12:1. [Ed: A
congregação diz: «Amém! »]. Que Deus vos abençoe… Oh isto é glorioso. Eu gostaria que nós cantássemos
esta bela e antiga canção: « Eu ouvi sobre uma Mensagem gloriosa ». Amém!
28 Agora, escutem isso! Porquê que o ministério da interpretação do idioma desconhecido e o ministério de
Mateus 25:6 revelam este personagem glorioso? Vocês veem? O mesmo que Abraham deu a Ismael, bens
temporais, da mesma maneira, a esses milhares de profetas, pastores, evangelistas, apóstolos e doutores em
todo mundo tem sido dado apenas para realizar milagres e curas e todo tipo de libertações como nós vemos
nos seus cartazes: Grande vigília de milagres e unção profética! Grande campanha de cura! Grande vigília de
ação de graças! Grande vigília de restauração! Grande encontro de prosperidade! Grande vigília de vitória!
Grande vigília de bênçãos… mas ao personagem glorioso, foi dito pelo próprio Anjo: « PARA QUE
QUALQUER QUE CRER EM TI TENHA VIDA ETERNA». Amém! E é a este único homem que Deus confia
as chaves do Reino e as Palavras de Vida eterna para o nosso tempo, como foi o caso de cada um dos
profetas da Bíblia nos seus tempos, não poderia ser esse personagem? [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
29 Todos esses que realizam esses milagres e bênçãos e outros morrerão um dia, mas somente uma coisa é
para os séculos e séculos: AS PALAVRAS DE VIDA ETERNA! E que o mundo inteiro saiba que para esta
época, o anjo que agitou as águas do tanque de Betesda para a nossa Salvação é aquele de Mateus 25:6.
30 E este é o ministério de Mateus 25:6 que apresenta o Noivo para a Noiva porque o Noivo e a Noiva não se
conhecem; mas ele, conhece-lhes! Amém! Vocês veem? Isaac e Rebeca não se conhecem, mas ele, Eliezer,
conhece-os! É ele que dirá: « Noiva, eis o teu Noivo! E você Noivo, eis a tua Noiva! » [Ed: A congregação
diz: «Amém! »]. Agora, estamos chegando pouco a pouco.
31 Poderia aquele que aparece no fim do tempo ser o mais antigo e o maior dos servos de Abraham? Eu não
sei! Poderia ser ele maior que Paulo que apenas nos contratou para Cristo? Eu não sei! Poderia ele ser maior
que cada um dos sete mensageiros que não fizeram senão manter essa futura Noiva? Eu não sei! Poderia ele
ser Eliezer, o mais antigo e maior dos servos de Abraham? Eu não sei! E por uma hora, ele toma o lugar do
prefeito e vocês sabem que o prefeito que veste os símbolos da nação nos seus lombos. E o presidente da
República que vem para tomar a sua noiva diante do prefeito toma o lugar de um simples cidadão por uma
hora. E não é o presidente que vestirá o símbolo da nação, mas o prefeito! [Ed: A congregação diz: «Amém!
»]. Vocês veem?
32 No princípio, João Batista vestiu o cinto de Arão nos lombos, o símbolo do sacerdócio supremo e Deus
tomou o lugar de Cordeiro a ser morto! E no fim dos tempos, o Cordeiro morto e todo o Céu desceram…
nesse 24 de abril de 1993, os vinte e quatro anciãos estavam lá, os quatro querubins estavam lá, Daniel estava
lá, Ezequiel, João, Moisés, David, Abraham, Adão, Noé, … todos estavam lá, quem não estava lá? Eu não
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sei! Qual é o anjo que não estava lá? Qual é o querubim que não estava lá? Qual é o arcanjo que não estava
lá? Eu não sei! Qual é o santo que não estava lá? Eu não sei! Todo Céu desceu de modo que houve um
silêncio ao redor da meia hora no Céu e o selo da redenção de Apocalipse 5 foi posto na terra como o prefeito
cortando a fita para a entrada no casamento [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
33 No Céu, o maior Personagem que há, o próprio Deus, tomou o livro e o entregou àquele que já sob a
virtude do ministério de Mateus 25:6 foi o maior! [Ed: A congregação diz: «Amém! »] ... em Apocalipse 5,
quando no Céu a voz soou dizendo: « Quem é digno para abrir o livro, e desatar os seus selos? » Vocês
veem? É Isaías capítulo 6 cumprindo-se de novo na terra. E nem ele, Isaías, nem o povo dentre os quais ele
viveu eram dignos. A Bíblia diz: « E ninguém, nem no Céu, ou na terra, ou debaixo da terra, para abrir o
livro ou olhar nele ». Vocês veem? Gabriel e os anjos, mesmo se eles fossem dignos no Céu, não poderiam
tomar o livro e desatar os selos porque eles não são parentes redentores do homem.
34 E em 24 de abril de 1993, quando aquela voz soou na terra para tomar aqueles mistérios da mão direita do
Cordeiro e para revelar o idioma desconhecido, certamente, Daniel podia, mas ele não estava na terra. Mas de
todos que estavam vivos na terra, os papas não eram dignos, os seus cardiais não eram dignos. Os milhares de
profetas não eram dignos. Billy Graham, Ewald Frank, Baruti Kasongo, Tommy Osborn, Billy Paul e José
Branham não eram dignos. As escolas pastorais não eram dignas de produzir uma pessoa para revelar o
idioma desconhecido. Os espíritos santos que atua nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e
branhamistas, incluindo o islão e o judaísmo não eram dignos. Os presidentes das igrejas não eram dignos...
nenhum desses que tinham o Nome de Jesus nas suas bocas eram dignos. Todavia, quem poderia revelá-la? E
João podia chorar de novo, pois se nenhum desses pode quem mais será capaz? Vocês veem? E eu chorei
nessa visão de 24 de abril de 1993! Mas um dos vinte e quatro anciãos disse-lhe: Não chore! O leão da tribo
de Judá venceu para tomar alguém que não é nada para revelar os mistérios do idioma desconhecido. [Ed: A
congregação diz: «Amém! »]
35 E é nesta revelação que se encontra a redenção da humanidade! E que Deus vos abençoe! Amém!

