O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 34: DE QUE BATISMO FOSTES BATIZADOS ENTÃO?
(Pregada no Domingo, 9 de Maio de 2004 em Locodjro, Abidjan - Costa do Marfim)
1 Esta manhã, eu gostaria de falar do batismo. O batismo é uma instituição duma ordem maior. Todo homem
logo que acredita e aceita separar-se do pecado deve ser batizado imediatamente como visto em Atos 8:36-38
e Atos 16:30-33. Mateus 28:19-20, diz: «batizando-os em primeiro lugar e, em seguida, ensina-los». Os
cursos de batismo são uma instituição humana e sabemos que por trás de cada instituição humana está um
demônio mesmo que essa instituição seja boa. O que Deus não instituiu, mesmo se isso faz sentido, não o
façam! Mantenham-se nos limites da Palavra. [Ed: A congregação diz: «Amem!»].
2 No que diz respeito a aspersão, o imperador Constantino achou-se um cristão, mas se recusou a ser
batizado. Na véspera de sua morte, ele pediu para ser transportado para o Jordão para ser batizado no lugar
onde o Senhor Jesus foi batizado. No caminho, ele estava morrendo e foi aspergido nos extremos. Isto
aconteceu aos 22 de maio de 337 ao meio-dia. Decidiu-se então para aspergir os doentes que estariam nestes
casos, e foi chamado de « o batismo dos clínicos ».
3 Agora considere Mateus 28:19-20 ... Lembre-se que depois disso o Senhor Jesus Cristo disse essas palavras
em Mateus 28:19-20, Ele disse: ESPERE! Lucas 24:49 e Atos 1:4 o dizem! Porquê? Porque eles tinham de
receber o Espírito Santo que iria lhes revelar o Nome do Pai, Filho e Espírito Santo porque Satanás também é
pai, filho e espírito santo. Leiamos João 8:38: «Eu digo o que vi junto do meu Pai, assim também vós fazeis
as coisas que ouvistes do vosso pai», e versículo 44 diz: «Vós sois do diabo, o vosso pai, ...». Vocês vêm?
Deus é Pai, Satanás também é pai. Vamos ler João 17:12. Jesus é Filho, isto é, Deus feito carne e Judas
também é filho, isto é, Satanás em carne. Satanás se disfarça como um anjo de luz, isto é, o espírito santo
como diz 2 Coríntios 11:14. O Senhor Jesus Cristo e Judas Iscariotes eram da mesma idade, eles caminharam
lado a lado, eles morreram no mesmo dia, no madeiro. Dois sacrifícios. Um da parte de Deus e outro da parte
do diabo. [Ed: A congregação diz: «Amem!»].
4 No dia de Pentecostes, Pedro levantou-se e disse: «Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em
Nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo». E isto foi na
presença de todos os apóstolos e discípulos, porque de acordo com Mateus 16:17-19, era ele Pedro quem
tinha as chaves do Reino dos Céus.
5 Como podemos dizer que Pai, Filho e Espírito Santo são nomes de modo que não há « s » ao Nome? Você
pode escrever um cheque «em nome do Diretor Geral da empresa»? Mas pela Palavra do Senhor, o Nome do
Pai, Filho e Espírito Santo é Jesus Cristo e também do outro lado o nome do pai, filho e espírito santo é Judas
Iscariotes, que agora é o Jesus cristo das igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branhamistas incluindo
o islão e o judaísmo. [Ed: A congregação diz: «Amem!»].
6 Ora o Espírito Santo diz que o batismo em Nome de Jesus Cristo é: «... para você, para seus filhos e para
todos os que estão longe a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar». Onde está o lugar para o batismo
trinitário? Deus ainda chama? Se sim então o batismo é sempre em Nome do Senhor Jesus Cristo. Não há
nenhum lugar na Bíblia onde alguém foi batizado nestes títulos, enquanto todos os batismos são em Nome do
Senhor Jesus Cristo: Atos 2:37-41, Atos 19:1-7, Atos 10:44-48; Atos 8:14-16 etc... É melhor colocarmos os
nossos argumentos de lado e nos alinharmos com o que a Bíblia diz.
7 O batismo trinitário é uma prática de religiões politeístas e toda igreja que administra o batismo trinitário é
uma igreja politeísta com um deus pai, deus filho e deus espírito santo. É o paganismo. Vocês têm que repetir
o batismo em Nome do Senhor Jesus Cristo segundo Atos 19:1-7. Mas agora, note que não é porque é em
Nome do Senhor Jesus Cristo por imersão que o batismo está correto!
8 Bem! É impossível estar na vontade de Deus fora de um profeta entre as pessoas. Está escrito: « Por um
profeta Jeová tirou Israel do Egito, e por um profeta Israel foi preservado ». Jeosafá disse: «Creiam em
Jeová e vocês serão estabelecidos, creiam nos seus profetas e vocês prosperarão». E Deus recomenda
especial atenção para o profeta. Está escrito em 1 Crônicas 16:21-22: «Ele não deixa ninguém tocá-los, e Ele
reprovou os reis por causa deles dizendo: não toquem nos meus ungidos e não façam mal aos meus profetas
». E como Samuel, rejeitar o profeta vivo do seu tempo, é rejeitar o Próprio Deus. Então, se é Deus quem me
comissionou neste 24 de Abril de 1993, em seguida, quem rejeita esta Mensagem que eu prego, escolhe o
inferno e não tem o Espírito Santo. [Ed: A congregação diz: «Amem!»].
9 E saibam que nós nunca vamos colaborar com uma igreja. A discussão de colaboração está definitivamente
fechada em todas as suas formas. É o diabo que usa truques contra nós como em Esdras 4. Estes são o
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Sambalate e Tobias desta Mensagem. Se eles nos amam, ficam longe de nós! Quem não se reúne connosco
dispersa!
10 Bem! Hoje eu queria pregar sobre João 6:47-70, mas fui levado a pregar uma revelação profética sobre o
tema: De que batismo fostes batizados então? E logo após a pregação teremos perguntas e respostas. Quantos
vieram do tempo do entardecer? [Ed: Cerca de vinte pessoas levantam as suas mãos], outros vêm de igrejas
evangélicas e outras.
11 Obrigado, tomemos as nossas Bíblias em Atos 2:37-38: «E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu
coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? «Pedro então lhes
respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de
vossos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo: porque a promessa vos pertence e aos vossos filhos, e
a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar». Amém!
12 Em vários lugares onde nós estávamos a pregar, os branhamistas (aqueles que continuam a seguir a
Mensagem de William Branham, enquanto estamos na meia noite) promovem a mesma luta como batistas,
pentecostais, assembleias de deuses e outros. Eles também são tão pagãos quantos estes! Na visão de 24 de
Abril de 1993, eles eram a mulher mestiça sentada no mesmo caminhão militar com os católicos cujo
motorista era Satanás.
13 Agora, de acordo com a revelação que eu recebi em 24 de Abril de 1993, aqui está o que o Espírito Santo
diz hoje a humanidade. A Igreja das nações começou com João Batista e era o batismo de arrependimento.
Depois veio um tempo que era o batismo de remissão dos pecados; depois veio um outro tempo quando era o
batismo de justificação com Martinho Lutero na Europa; depois veio um outro tempo que era o batismo da
renascença da Igreja depois das primeiras perseguições Romana; depois veio o batismo de adoção; depois
veio o batismo de santificação com João Wesley; depois veio um outro tempo e era o batismo de regeneração
com o pentecostalismo; depois veio um outro tempo e era o batismo de restauração com William Branham e
agora o batismo de restituição com o profeta Kacou Philippe. [Ed: A congregação diz: «Amem!»].
14 Fora disso, qualquer outro batismo é falso, mesmo se é feito em Nome do Senhor Jesus Cristo por imersão
ou no Nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo por imersão. E este é o plano da Salvação traçado por Deus
de geração a geração e os escolhidos crerão e seguirão pela revelação, porque, segundo Mateus 16:19, o
Senhor Jesus Cristo construiu a sua Igreja sobre a revelação profética. [Ed: A congregação diz: «Amem!»].
15 Quando Martinho Lutero batizou, foi para a justificação pois sua Mensagem era para a justificação.
Quando William Branham batizou, foi para a restauração pois ele tinha uma Mensagem para a restauração da
Igreja. E hoje o único batismo que Deus reconhece sobre toda a face da terra, é o batismo em nome do
Senhor Jesus Cristo para a restituição porque é a Mensagem da restituição que hoje é pregada. [Ed: A
congregação diz: «Amem!»].
16 Mas nas gerações passadas, os mensageiros não tinham a revelação de que os batismos eram segundo a
Mensagem que Deus os havia confiado. O batismo do arrependimento para João Batista porque ele pregou
uma Mensagem de arrependimento. O batismo para a remissão dos pecados para os apóstolos porque eles
pregaram a Mensagem da remissão dos pecados. O batismo da justificação para Martinho Lutero porque ele
pregou a justificação pela fé. O batismo da santificação para João Wesley porque ele pregou a Mensagem da
santificação. Em seguida o batismo da restauração para William Branham porque ele pregou uma Mensagem
da restauração. E hoje não pode ser um batismo de arrependimento porque a Igreja arrependeu-se há 2000
anos.
17 A remissão dos pecados teve lugar há 2000 anos na cruz. A justificação pela fé já teve lugar e o batismo
hoje não pode ser para a justificação. Mas nós estamos na fase e na dispensação da restituição da Igreja ao
seu primeiro estado. E o batismo que Deus hoje reconhece sobre toda a face da terra, é o batismo da
restituição.
18 E é pela revelação que Deus revela isto de era em era, de geração em geração, de mensageiro para
mensageiro até que Ele um dia vem para o rapto da Igreja. [Nota: A congregação diz: Amém! ]. A Bíblia diz
em Apocalipse 1 que Ele caminha no meio das sete lâmpadas de ouro. E caminhando de era em era, Ele
revela a sua Palavra e o escolhido segue a revelação. Porquê? Porque Ele disse aos seus discípulos próximo
ao distrito de Cesareia de Filipe que Ele fundaria a sua Igreja sobre a revelação espiritual.
19 Se ainda o batismo em Nome do Senhor Jesus Cristo dos pentecostais, reconhecido pelos branhamistas,
deve ser repetido no Clamor da meia noite, porquê reconhecer o batismo dos branhamistas? Há dois
Evangelhos ou dois batismos ao mesmo tempo? Não! Quando João Batista batizou, era para o
arrependimento e depois os apóstolos batizaram para a remissão dos pecados e isso incluía o arrependimento.
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Depois Martinho Lutero, batizou para a justificação e que incluía o arrependimento e a remissão dos pecados
e depois João Wesley batizou para a santificação e que incluía o arrependimento, a remissão dos pecados e a
justificação e depois William Branham batizou para a restauração e que inclui todo o resto, mas não a
restituição que estava por vir. E hoje é o batismo da restituição que inclui todo o resto, incluindo a
restauração de William Branham. [Ed: A congregação diz: «Amem!»] Esta é a pura verdade. Precisamos ser
batizados em Nome do Senhor Jesus Cristo para a Mensagem que recebemos.
20 É através do batismo que se entra na Mensagem do seu tempo. Mesmo por trás da cortina da morte, com
os santos que dormem. O batismo de arrependimento foi suficiente para o tempo dos apóstolos? Não! De
acordo com Atos 19:1-7, Apolo devia ser rebatizado enquanto já tinha sido batizado para o arrependimento
com João Batista, o que tinha batizado o Senhor Jesus Cristo. Agora foi na mesma era, as mesmas pessoas,
mas duas Mensagens e, em seguida, dois batismos diferentes. [Ed: A congregação diz: «Amem!»] E é o
mesmo para a consagração. Se você foi consagrado no tempo do entardecer, você deve ser reconsagrado
porque estamos na meia noite. A consagração de um ministro no tempo do entardecer não é válida à meia
noite.
21 No tempo do entardecer, os Judeus com Moisés foram batizados no mar Vermelho e depois no Jordão
com Josué. Mas no monte Nebo, onde Deus mostrou-lhes Canaã, Moisés não viu o batismo nas águas por vir.
E depois de Moisés, quando Josué passou o Jordão com o povo, foi para a restituição, eles iriam tomar posse
da terra prometida. Foi um batismo de restituição. Da mesma forma depois de Elias, Eliseu deu claramente
um símbolo do batismo da restituição em 2 Reis 5:10 para Naamã, que tinha que se lavar sete vezes no
Jordão. E vemos essa Mensagem de purificação nela. [Ed: A congregação diz: «Amem!»] O batismo da
restauração não inclui a restituição!
22 Notem que na África, todo fetiche procede com um banho do doente. Se for em casa, a água do dia
anterior não é usada. E cada curandeiro administra o seu batismo. É uma imitação da verdadeira coisa! Para
esmagar ou até mesmo para preparar alguns medicamentos, vocês não tomam água do dia anterior. Vocês
veem?... Note isso: o mensageiro de Mateus 25:6 deve vir do tempo do entardecer caso contrário, é um fogo
estranho. Ele deve vir dos lombos dos apóstolos eles próprios dos rins de Jesus passando por Martinho
Lutero, João Wesley, William Branham caso contrário ele é um fogo estranho e só ele que não pode ser
batizado senão por quem? No cenáculo, quem batizou os apóstolos? Quem batizou João Batista? O
mensageiro é a manifestação da Palavra que é um atributo do Próprio Deus. [Ed: A congregação diz:
«Amem!»]
23 É Deus quem criou todas as coisas, existindo por Si mesmo e, portanto, «incriado», e devemos aceitá-lo
dessa forma. O profeta mensageiro batiza e ordena a todos e não pode ele próprio ser batizado ou ordenado.
Assim, todos os branhamistas incluindo os seus pastores, Ewald Frank, os filhos de Branham e outros devem
vir humildemente para serem rebatizado pelo profeta vivo do seu tempo como Apolo fez lá com Paulo. [Ed:
A congregação diz: «Amem!»]. Vejam como é difícil para esses ricos branhamistas como os seus pais
fariseus entrarem no Reino dos Céus? João 6:47-70 diz: «Estas Palavras são duras, quem pode aceitar? Nós
que somos filhos de Branham, ele quer rebatizar-nos também». Esses branhamistas esquecem-se que após o
mar Vermelho com Moisés, Josué atravessou o Jordão com o mesmo povo de Moisés. Eles esquecem-se que
Eliseu dividiu e atravessou o Jordão como Elias. Devido o orgulho e a cegueira, o batismo é o maior
obstáculo dos branhamistas.
24 A multidão de católicos e evangélicos têm medo de aceitar a Mensagem quando eles ouvem falar de meia
noite e outras, ao passo que os branhamistas têm medo de serem rebatizados. Estes são os dois grupos de
Juízes 7:1-7. Vocês vêm? Esta é a porta do topo da pirâmide! Isso é o «Assim diz o Senhor». Nenhum dos
sábios, prudentes e inteligentes em seus próprios olhos vai entender, mas bem-aventurados os pobres de
espírito e os insensatos, porque não se extraviaram. Mesmo se os branhamistas não foram divididos após a
morte de William Branham, eles devem ser rebatizados em Nome do Senhor Jesus Cristo para a restituição.
A restauração estava com William Branham. Restaurar significa: restabelecer, reparar, recuperar a força. E
agora, é a restituição com Kacou Philippe. Restituir significa retornar, devolver ao seu primeiro estado.
Lembrem-se disso: « o que Deus deu e que o diabo tirou, têm sido RESTITUÍDO a ti » Vocês vêm? Eu não
inventei nada. [Ed: A congregação diz: «Amem!»]
25 O arrependimento, a Noiva já a tinha ganho com o João Batista, o perdão dos pecados, a Esposa ganhou
com os apóstolos, depois veio a justificação, a renascença, a adoção, a santificação, a restauração, a Noiva os
adquiriu e é agora a fase da restituição. O homem olha para as pessoas, Deus olha para a Igreja e o profeta
vivo é o pensamento e os olhos de Deus. Apocalipse 22:6 diz que Ele é o Senhor, Deus dos espíritos dos
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profetas. [Ed: A congregação diz Amém!] A Bíblia diz que todos aqueles que aceitaram as boas Novas foram
batizados em Nome de Jesus Cristo. E nesses «TODOS AQUELES» devem contar também com os
branhamistas... [Ed: A congregação diz: «Amem!»]
26 Bem! Para a administração do batismo, após a confissão a quem te vai batizar, quando você vai dentro da
água, você estará face ao Leste, e depois duma breve oração como: «Ó Deus! Em virtude da graça que me
tens concedido nesta Mensagem, oro para que nesta água, morram para sempre as falhas e maldições que
foram ou poderiam ter acontecido na vida do irmão ou irmã e que, saindo desta água, ele sai com um novo
testemunho e uma nova vida de vitória sobre o pecado e que com a tua ajuda, ele seja uma bênção para sua
casa e também para nós» ...
27 Em seguida, fazer duas ou três vezes a pergunta: « Irmão, diante de Deus e seus santos anjos e diante dos
homens, você aceita que sejas batizado em Nome do Senhor Jesus Cristo para a restituição? » Então batiza
dizendo-o: «Com base nessa confissão, eu te batizo em Nome do Senhor Jesus Cristo para restituição ». [Ed:
A congregação diz: «Amem!»]. Isso deve ser numa água natural e que todo corpo seja submerso. E o batizado
esteja seguro de que não esconde expressamente nenhum pecado. Mas se ele esconde esses pecados, agora
será diante da congregação que ele se confessará.
28 Eu não concordo com batistérios e piscinas. Isso deve ser uma água natural onde há peixes. E tu não
batizarás uma mulher em menstruação. Eu acho que o batismo é um momento de bênção e libertação. Mas
por falta de revelação, torna-se uma mera formalidade. As pessoas iam uma ou duas vezes nos marabus ou
fetichistas, passando poucos minutos com essas pessoas. Eles confessam isso no batismo, mas eles não
confessam que eram batistas, católicos, presbiterianos, metodistas e outros. Eles confessam que estavam com
marabus ou fetichista tradicional, mas eles não confessam que estavam no velório de tal ou tal profeta
evangélico. Vocês veem? E depois disso, eles querem colocá-lo em suas experiências pessoais. Vocês devem
saber que, embora esses profetas evangélicos estão vestidos com casacos e com suas bíblias nas mãos; aos
olhos de Deus, eles são piores que os fetichistas tradicionais. O fetichista tradicional e o profeta evangélico,
são como as duas faces da mesma moeda. É uma coisa e a sua sombra. É isso que a revelação do vosso tempo
diz. [Ed: A congregação diz: «Amem!»]
29 Na visão de 1993, eu estava na areia do mar e depois na pirâmide depois sobre a areia do mar num outro
lugar, são três lugares diferentes. E pouco antes do Anjo e do Cordeiro descerem, houve um eclipse e quando
eles vieram para baixo, a terra estava novamente iluminada. Este eclipse foi a crucificação da Mensagem do
entardecer pelos principais sacerdotes deste século... [Ed: A congregação diz: «Amem!»]
30 Vamos ver de novo essa pirâmide. Eu estava no topo. De acordo com o sonho de Júnior Jackson, William
Branham e pregadores branhamistas tinham partido. No entanto, ele lhes havia ordenado a manter os olhos
sobre a pedra branca que era para ser interpretada, um dia, um tipo de idioma desconhecido. A pedra branca
de acordo com Apocalipse 2:17 contém o mistério da redenção e é por trás disso que a ressurreição e a
manifestação dos filhos de Deus acontecem. Eu dá-lo-ei o maná escondido, o Clamor da meia noite e a
Mensagem da pedra branca. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
31 Em Apocalipse 5:1-7, é o Cordeiro que tomou o livro da redenção, o livro dos sete selos, atributo da
Bíblia, o livro da Vida e o livro da Vida do Cordeiro. O mesmo livro. Vocês vêm? O Cordeiro guarda o
mistério da pedra branca e do idioma desconhecido. Moisés e os profetas do Antigo Testamento não sabiam.
Davi e os reis, Abraham e os patriarcas não sabiam. Paulo e Pedro não sabiam. William Branham não sabia.
Gabriel e os anjos não sabiam, nem os vinte e quatro anciãos... Mas o Cordeiro de 24 de Abril de 1993 e
Apocalipse 5 sabia. Amém!
32 E isso acontece em segredo longe dos caranguejos e cobras marinhas. William Branham disse: «...Vamos
nos preparar para este Clamor da meia noite! Ele irá soar quando você não pensar nisso. Haverá um
Clamor, mas não no mundo dos descrentes: será um segredo». [Pregação: «O tempo e o sinal da união»
Referência 134, 18 de Agosto de 1963]. Observem que, no sonho de Júnior Jackson todos os branhamistas
morreram como os israelitas que saíram com Moisés. Mas vemos no final da visão uma multidão que veio de
todas as igrejas com uma fé sobrenatural: «Nós não vimos e não ouvimos, porém cremos isto
INTEIRAMENTE». [Ed: A congregação diz: «Amém!»] Todos os branhamistas morreram no deserto. Deus
enviou serpentes, sedutores. Eles não entendem o batismo, certas coisas que os metodistas aqui entendem.
33 Quando Paulo encontrou os discípulos de Apolo em Atos 19, ele disse: «De que batismo... » e não « em
que nome », mas de que batismo? Ele disse: não, João batizou para o arrependimento, mas estamos em outra
dispensação, estamos em outra fase, a da remissão dos pecados. Paulo não mencionou nomes, mas a
Mensagem, pois se o batismo se resume em torno dum nome o que seria do batismo de Martinho Lutero e
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João Wesley que batizaram em Nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Vocês vêm? A Mensagem de João e o
batismo de João vêm do Céu, mas quando apareceu a Mensagem da remissão dos pecados, o batismo, o
ministério e a Mensagem de João eram inúteis. [Ed: A congregação diz: «Amem!»]
34 Nós somos criaturas da eternidade. Se eu for um escolhido e um filho de Deus, é pelo batismo de João
que eu me arrependi e foi com os apóstolos que eu tive a remissão dos meus pecados não foi no ano de 1993.
Vocês branhamistas, o que os metodistas veem vocês não veem e vocês fingem serem águias! Que espécie de
águia? E se Jesus Cristo se humilhou para ser batizado por João, ninguém se for de Deus se recusará. Seria eu
que deveria antes dizer: «eu não sou digno...» e vocês diriam: «Para que as escrituras e as promessas sejam
cumpridas...faremos ». E não é uma honra e um sinal de humildade para o meu antigo pastor ou para os
Europeus, Americanos e outros receberem o batismo de nós?
35 Como um branhamista pode vir e sentar aqui com o seu batismo de restauração? Pode se batizar para a
remissão dos pecados, no momento da justificação? Vocês recebem o batismo da Mensagem que vocês
receberam, a fim de receber o Espírito Santo na dispensação dessa Mensagem. [Ed: A congregação diz:
«Amém!»] Se o batismo for apenas por um nome então uma mulher pode administrar o batismo.
36 Observemos agora Apocalipse 6, o Cordeiro abriu o primeiro selo... o Cordeiro abriu o segundo selo ...
Apocalipse 8:1 diz: o Cordeiro abriu o sétimo selo. E aos 24 de abril de 1993, foi o anjo? Não...mas o
Cordeiro. Apocalipse 10 diz: um poderoso anjo vestido de uma nuvem, está onde? Sob as águas. Vestido com
o quê? Uma nuvem! ... Rejeitar o Clamor da meia noite é assinar a sua própria condenação. E pela primeira
vez desde quarenta anos, ainda agem na terra os Espíritos de Elias, Daniel e dos apóstolos sobre a terra. [Ed:
A congregação diz: «Amem!»]. Daniel interpretou um idioma desconhecido do rei Beltessazar.
37 Se Tommy Osborn, Billy Graham ou Yongi Cho me dissesse: «Meu deus disse-me que ele vai usar-te
poderosamente... », eu nunca diria para as pessoas: «oh! Mesmo o grande Tommy Osborn disse que [Deus]
vai usar-me...» O Senhor Jesus Cristo disse a esses homens: «cala-te» e os espíritos de adivinhação neles
ficaram em silêncio. Eles estão todos cheios disso mesmo os branhamistas. Não importa os dons, milagres ou
o poder do espírito que está sobre alguém, desde que rejeitou a Mensagem do profeta vivo do seu tempo,
saiba que é o diabo. É um demônio nele que ele chama de “Espírito Santo” e não o tema. [Ed: A
congregação diz: «Amém!»]
38 Eles têm sonhos quase todos os dias, eles veem e matam cobras e veem cachorros nos sonhos. Eles são
perseguidos e assim em diante... tudo isso é adivinhação. [...] Agora, observem que quando Billy Graham
prega, ele cita escritores, filósofos, políticos, ... mostra de que deus e de que Jesus Cristo ele está falando pois
que todos os lugares altos de 2 Reis 17 são chamadas de «igrejas» e os deuses Baal, Belzebu, Camos, Nergal,
Dagon, Adramelec, ... hoje são chamados de Jesus Cristo. O deus da igreja batista é chamado de Jesus Cristo.
O deus dos metodistas é chamado de Jesus Cristo. O deus dos branhamistas é chamado de Jesus Cristo. Esse
é o problema! Para enganar os escolhidos se possível. Todos os espíritos que eles têm são chamados: espírito
santo. Mas Deus em sua misericórdia, proveu esta Mensagem que é o colírio de Apocalipse 3:18 para que
possamos ver e a vergonha da nossa nudez não apareça. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]
39 Nós nunca iremos colaborar, até que nos mostrem onde o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos trabalharam
com os fariseus e os saduceus. Nós não estamos preocupados com as suas convenções. Mateus 28:19 diz que
idem organizar convenções internacionais? Não!
40 Os irmãos e irmãs que tiveram falsos espíritos santos se arrependeram. Alguns até falaram em línguas,
profetizaram, tiveram participação de unção e fogo, pensando que era o verdadeiro Espírito Santo. Vocês
veem? Todos esses sistemas religiosos estão na 5ª dimensão que é a região dos perdidos, a região de
tormentos e pesadelos. É por isso que numa pregação não devemos citar um homem que você sabe que é
falso, mesmo se o que ele diz é inteiramente verdade.
41 O livro de Judas passou por enormes dificuldades para ser aceite entre os livros do Novo Testamento.
Várias reuniões especialmente do Oriente, o rejeitaram, apesar da sua Mensagem clara e forte, apesar de ter
sido escrito pelo irmão do Senhor Jesus. Porquê? Porque ele cita literalmente o livro de Enoque (Judas
versículo 14-15), o livro da Assunção de Moisés (versículo 9) e testamentos dos doze patriarcas. Três livros
já existentes, mas não foram aceitos no Antigo Testamento.
42 Não olhem para as coisas boas que Tommy Osborn, Billy Graham ou Ewald Frank disse. Fiquem
estritamente dentro dos limites daquilo que a Mensagem do vosso tempo diz. Mesmo quando pregam,
seguem isso de perto... Havia livros inspirados por Deus antes do dilúvio, mas nenhum deles poderia ter
atravessado o dilúvio porque o mundo não precisaria dele como também nenhum livro, mesmo a Bíblia,
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atravessará o Milênio porque nós não precisaremos dela lá! Vocês veem? Judas não foi inspirado por um
livro de Enoque! Judas não pode fazer isso! [Ed: A congregação diz: «Amem!»]
43 Pouco antes dessa visão de 24 de abril de 1993, eu tive uma experiência, eu era como o Anjo do
julgamento, isto é, uma nuvem branca brilhante como uma miragem... Eu estava um quilômetro de mim no
Céu. Eu estava lá e via as pessoas distintamente como eu vos vejo nesta manhã. E reconheci o lugar. Eu era
ar condensado com cerca de 15 cm de raio. Eu podia ver sem os olhos e uma voz certamente poderia sair de
mim. Eu poderia pensar enquanto era invisível. Vi homens, árvores e casas. Mas não vi nenhum espírito ou
qualquer coisa sobrenatural. Era em plena luz do dia por volta das oito horas e isso aconteceu comigo apenas
uma vez e quando meu corpo vivo fosse mover, eu vi que eu estava lá em espírito em casa, mas não no meu
corpo e eu vi uma outra pessoa vindo e ainda era eu. Eu pensava aqui e pensava lá. Eu pensava em três
corpos diferentes. Eu estava sob três diferentes formas. Eu parecia ser três e tornei-me como antes e até
agora, eu nunca vi nada parecido. Foi aí onde eu entendi Gênesis 1:26-27 e Gênesis 2:7 e 21. Amém! Que
Deus nos abençoe! Vamos nos levantar agora!

