O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 31: VISÃO DE DANIEL SOBRE O FIM DOS TEMPOS
(Pregada no Domingo, 2 de Maio de 2004 em Locodjro, Abidjan – Costa do Marfim)

1 Quando eu estou pregando, eu não escuto nenhum «Amém» e eu aprecio isso! Deus não está no
espetáculo. Há lugares onde durante as pregações, nós escutamos: «Prega! Isso é a verdade! ... ». Eu não
gosto disso!
2 Agora vamos ler Daniel 12:1 a 13 [Ed: O Irmão Philippe lê o capitulo 12 de Daniel]. Nós notamos que
Daniel 12 é comparável com Apocalipse 12, como Zacarias 6 com Apocalipse 6. O cenário de Daniel 12 é o
mesmo de Apocalipse 12, referindo ao mesmo tempo a Israel e as nações com os mesmos elementos.
Apocalipse 12:5 a 6 e versículos 13 e 14 dizem aparentemente a mesma coisa. E Daniel 12:4 e os versículos
8 e 10 também dizem aparentemente a mesma coisa, mas na realidade, eles estão separados como o Este e o
Oeste. Os versículos 5 a 7 e 11 a 13 de Daniel são complementares. Então Daniel 12 no Antigo Testamento
é Apocalipse 12 no Novo Testamento. Como também o versículo 4 de Daniel 12 é o versículo 4 de
Apocalipse 10, aí está a mesma coisa. Mas eles são diferentes a partir do versículo 8 a 10 de Daniel 12. Eu
nunca vi ou ouvi isso em nenhum lugar, é a inteira revelação de Jesus Cristo.
3 Como no último domingo, eu disse que o meio da Bíblia não é Salmos 118:8 como os teólogos o dizem,
mas o livro de Isaías. O meio de alguma coisa contém os elementos e propriedades dessa coisa. O meio de
uma fruta é o seu caroço ou os seus grãos. O meio do homem são os seus rins. O livro de Isaías contém 66 «
livros » como a Bíblia e contém toda a Bíblia. Quando tirava o rolo de Isaías em Lucas 4, o Senhor Jesus
Cristo estava tirando o Antigo e o Novo Testamento mesmo aquilo que não estava escrito...
4 Bem! Agora vamos para a própria pregação que focalizará sobre os versículos 4 depois sobre os versículos
8 a 10 de Daniel 12. Que um irmão leia isto! [Ed: Irmão Lawrence lê versículo 4] ... Obrigado Irmão!
5 Eu não demorarei no versículo 4 porque isso é história desde há 40 anos, desde a abertura dos selos.
Daniel 12:4 ocorre no tempo do entardecer, Deus diz a Daniel: «fecha e sela o livro…» Ele diz a João em
Apocalipse 10:4: « sela as Palavras! » Vocês vêem? Daniel e João ouviram e entenderam, mas lhes foi dito
para selarem e que até o tempo da restauração de todas as coisas.
6 Mas nos versículos 8 a 10, essas coisas foram seladas e escondidas pelo Próprio Deus! Amém! Vejam bem
o versículo 8: «Eu ouvi, mas não entendi...» Vocês vêem? Daniel disse que ele ouviu as palavras, mas ele
não entendeu... O que é isto? Era num idioma desconhecido. [Ed: A congregação diz: « Amém !! »]. Vocês
apanharam isso? Daniel ouviu um idioma desconhecido na qual Deus selou e escondeu alguma coisa
7 Quando? Depois do versículo 4, isto é, depois do tempo do entardecer, então na meia noite. Daniel 12:8-10
estava contido no versículo 4, mas selado pelo Próprio Deus. Apocalipse 10:4 e Daniel 12:4 foram a
revelação dos sete selos. Em Apocalipse 10, o idioma desconhecido estava contido nos sete trovões, mas não
a sua interpretação que estava com o cordeiro. Daniel 12:8-10 refere-se ao Clamor da meia noite. A
purificação espiritual com uma Mensagem poderosa e a purificação carnal com a confissão pública. E um
filho de Deus, preocupado pela santificação, só pode alegrar-se vendo isto.
8 Quando Daniel, no outro lado da cortina, viu João, ele gritou com os seus três amigos: « Aleluia! Deus vai
revelar isso agora!» Mas Deus disse para ele: «Não Daniel, a hora ainda não chegou ». E no Sabino
Canyon, no século XX, quando Daniel viu William Branham, ele gritou [Ed: ver 7º selo página 31
referência 192], mas Deus o acalmou de novo. Na visão do Júnior Jackson, William Branham não podia
interpretar aquela pedra branca e todavia, é nisso que todos eles deviam ter os seus olhos porque um pouco
mais adiante o Espirito de Elias interpretaria isso como nós o vimos no 7º selo.
9 E na meia noite, quando um 24º dia do primeiro mês Hebreu em 1993, como Daniel, Deus colocou um
homem sobre a areia à borda do grande rio Hidequel Quando Deus colocou um filho de Daniel aí [Ed: O
nome do pai do Irmão Philippe é Kacou Daniel]... Vocês vêem? Daniel significa... «aquele que julga por
Deus» e Philippe significa « aquele que cavalga ». E finalmente um cavaleiro negro cavalga depois daqueles
da Ásia, Europa, depois da França, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, um Africano cavalgando agora!
Da raça negra, do mais pequeno grupo étnico, da família mais baixa, se levanta « aquele que cavalga ».
Personagem glorioso diante de Jeová para revelar o idioma desconhecido.
10 E aí, foi o Próprio Deus que acordou Daniel. E todos os santos: Ezequiel, William Branham, o Apóstolo
João, Zacarias, … reconheceram isso.
11 Vocês sabem que Daniel 12:8-10 ocorre nas margens do rio Hidequel em 24 de abril do terceiro ano de
Ciro? [Ed: A congregação diz: «Amém! »] Hoje, Daniel 12:8-10 é finalmente cumprido na simplicidade,
longe do orgulho dos branhamistas. A Mensagem de William Branham no versículo 4 de Daniel 12 trouxe
apenas conhecimento à humanidade. Mas não os libertou dos demônios de sedução que eles chamam
espírito santo.
12 Pessoas correm de doutrina em doutrina, de mistério em mistério, de «ismo» em «ismo» de brochura em
brochura, de citação em citação... com desconfianças, tristezas e ódios de todos os tipos. Porquê? Porque
William Branham ao morrer, seu corpo deve decompor-se. E há tendências de Ewald Franck, tendências de
Joseph Coleman, tendências de Billy Paul e Joseph Branham, tendências em África, tendências aqui, os dos
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trovôes, e assim por diante... O que é isto? A putrefação do corpo de Branham. O corpo de Branham se
decompondo.
13 Se doravante, um de todos aqueles que seguem a Mensagem de William Branham forem para o Céu, que
Deus me envie para o inferno. Porque isso é impossível. É o conhecimento deles que aumentou, isso é tudo.
Mesmo o conhecimento das assembleias de deuses, batistas, metodistas, … aumentou, todos eles têm as
brochuras de William Branham. E os branhamistas têm muitas coisas para prestarem atenção para um
insignificante Kacou Philippe. O conhecimento tornou alguns em sábios para reconhecer o dia e a
Mensagem por vir e este mesmo conhecimento tornou outros em orgulhosos para a perdição. Mas eles
tremerão para sempre diante de vós! [Ed: A congregação diz: «Amém! »] Vocês receberam e reconheceram
o vosso dia e a sua Mensagem.
14 Agora vamos ler os versículos 8 a 10 ... Muitos serão « purificados » das falsas bíblias, tratados,
doutrinas, falsos espíritos santos, falsas igrejas, … «branqueados» significa provados inocentes, justificados;
« refinados » significa tornados perfeitos. Mas a Bíblia diz que nenhum desses que sentam na cadeira de
Branham ou nos acentos da teologia compreenderão. O Próprio Deus não permitirá que eles venham aqui
porque essa Mensagem da meia noite não poderá ser corrompida por causa do seu objetivo de perfeição.
15 [...] Ontem, com o Irmão Serge Pacome, nós recebemos uma delegação que veio para negociar uma
colaboração conosco. Eles têm uma mensagem condenando todos os sistemas religiosos sem nomear
nenhuma coisa. Eles dizem que a mensagem deles vem de Deus através do apóstolo Kleber do Camarões.
Nós não fomos mais adiante. Deus apenas envia a Palavra do Céu a um profeta mensageiro sobre a terra e
não há um apóstolo, pastor, evangelista, reverendo, doutor ou outro! Ele deve ser apóstolo de um profeta
mensageiro. Esse Kleber não é nada senão um reformador religioso, ele não tem um chamado, nenhuma
comissão divina! Mesmo se a sua mensagem fosse idêntica a Nossa, nós não podemos colaborar porque
Deus não pode enviar duas pessoas sobre a terra ao mesmo tempo! Por isso nós devemos ver a armadilha no
pedido deles de colaboração... Em vez de aceitarem isso humildemente, eles procuram destruí-Lo por meio
de colaboração. Nós não precisamos disso e nunca colaboraremos.
16 Alguns dizem: « Não diga: aqui está a voz de Mateus 25:6...», «Eu sou o único profeta sobre a terra»...
Mas eu o farei! Eles não têm nenhum fundamento bíblico e não podem fazer isso. Quando Gabriel veio, ele
disse: « Eu sou Gabriel, que se levanta diante de Deus, não temam...» João Batista disse: «Este é aquele que
foi dito através de Isaías...» Mateus 3:1 a 3. Eu o farei novamente, vocês não têm nenhuma parte conosco,
calem-se! E eu vos condenarei nomeando-vos mesmo que vocês chamem a isso insultos, julgamento, ou
arrogância, é o que os vossos pais disseram ao Senhor Jesus. Vamos ler isso: João 8:13-14: « ... Tu dás
testemunho de Ti Mesmo ...» e Lucas 11:45: «Tu nos insultas». Vocês veem? Os demônios não morrem.
Filhos do diabo, filhos de Belial! Deixam-lhes! Eu não me deixarei ser distraído.
17 Eles são perversos e a Bíblia diz em Daniel 12 que eles não entenderão. Enquanto as pessoas fazem todos
os esforços para progredirem, a exemplo desses irmãos que estão sentados aqui. Alguns viajam dúzias de
quilômetros todos os domingos de manhã para estarem aqui. Vejam os irmãos e irmãs de Port-Bouët... se
não houvesse lagoa vários caminhariam para estarem aqui! [Ed: A congregação grita: «Amém!»]. E em vez
de aceitarem isso, eles falam de colaboração. Eu prefiro a morte à colaboração. Eles são obrigados a vir aqui
humildemente para terem a Vida eterna, isto é: «Assim diz o Senhor »! [Ed: A congregação diz: « Amém! »]
18 Hoje sobre toda a face da terra, ninguém pode ser salvo fora do que eu profeta Kacou Philippe prego. Eu
sou o único profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou a humanidade. Como nos dias de Noé, eu Kacou
Philippe, escravo de Jesus Cristo, eu sou o único e ninguém pode ser salvo fora do que eu prego. [Ed: A
congregação diz: « Amém! »].
19 Oh! Livro maravilhoso de Daniel, outras inspirações vêm para mim de novo. Daniel é Apocalipse do
Antigo Testamento, vejam os capítulos 2, 7, 8, 10 e 12 do livro de Daniel, isso é o livro de Apocalipse e o
livro de Daniel é espiritualmente o último e 27o livro do Antigo Testamento como o livro de Apocalipse é o
27º livro do Novo Testamento. [Ed: Toda congregação diz: «Amém! »]. É exatamente o 27º livro porque o
Espírito de profecia diz. [Ed: A congregação diz: « Amém! »]. Eu não temo em dizer o que eu recebi agora
mesmo e eu acredito que o mesmo anjo de Daniel 10 está aqui [Ed: Irmão Philippe pára]. Eu não estou
dizendo que é isso, mas vocês gostariam de contar comigo até ao livro de Daniel? [Ed: A congregação
conta... ] Amém!...
20 Sem ler nada de alguém, sem cálculos, eu pregarei sobre os diferentes símbolos de Daniel para indicar o
tempo do rapto. Obrigado Senhor Jesus Cristo, Tu que me salvaste e me enviaste por graça para a Salvação
da humanidade. Obrigado Senhor!

