O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 35: OS QUATRO TEMPOS PROFÉTICOS DE MARCOS 13:35
(Pregada na manhã de domingo 08 de agosto de 2004 em Locodjro, Abidjan - Costa do Marfim)

1 Marcos 13:35: «...por isso tome cuidado porque não sabeis quando virá o Mestre; se será no entardecer, à
meia noite, no cantar do galo ou se será pela manhã». Isso vai na mesma direção com Ezequiel 1:19-21...
2 E como a perfeição não é caso do homem e ele não está pronto, ele quer ouvir «o rapto será no ano tal ...»
Havia uma multidão de datas falsas, mas ele ainda quer. E infelizmente, ele quer isso em todos os lugares e a
partir de todos. Mas em toda a Bíblia, é somente o Espírito de Daniel que tem a noção do tempo. Confira a
partir de Gênesis à Apocalipse. Nenhum profeta, exceto Daniel. E é Daniel que fez uso de expressões de
tempo pela primeira vez. «Um tempo, tempos e metade de um tempo», e Daniel 7:12 diz: «...uma época e um
tempo» e não «algum tempo», nas palavras de Louis Segond. Da mesma forma: «2300 noites e manhãs» e
não 2300 dias e noites, mas as noites e manhãs como visto em Ester. «70 semanas, 1260 dias, 1290 dias,
1335 dias, ...» e em Daniel 7:12, é: «para uma época e um tempo» e não «até algum tempo».
3 E se Deus permitir, eu vou dedicar uma pregação para isso, e para os personagens do livro de Daniel... Eu
digo: «se Deus permitir» pois somente Ele sabe se não estará sujeito a diferentes interpretações a partir de
falsos irmãos.
4 Vocês já viram a marca de todos os Espíritos de Deus no livro de Apocalipse? É isso aí! Mas hoje eu
quero indicar o rapto em geral. Segundo a Bíblia, é no entardecer, à meia noite, no cantor do galo, ou na
manhã? Mas agora o tempo do entardecer passou e a manhã da qual Marcos 13:35 fala é o tempo da
visitação da Ásia e as nações árabes.
5 Primeiro, Mateus 25:6 diz que havia uma Mensagem, em seguida, as dez virgens levantaram-se... então elas
prepararam as suas lâmpadas... E, finalmente, as virgens tolas adormeceram enquanto as sábias estão sempre
acordadas e em ebulição. Depois as loucas dizem as sábias: impõe-nos as vossas mãos para que nos possa ser
dado a andar sobre a água, desaparecer e também a esses milagres que vocês testemunham...
6 Se alguém estava de pé antes do entardecer, ele veria o rapto no tempo do entardecer. Mas se alguém estava
de pé no entardecer, ele veria o rapto na meia noite. Mas eu digo-vos no Nome do Senhor Jesus Cristo, que o
rapto terá lugar na manhã no tempo da visitação da Ásia e das nações árabes.
7 Bem! Apocalipse 12:14 diz que o Clamor da meia noite é dado aos escolhidos de tal país... tal país ... tal
país para trazer a dimensão e o Espírito do Clamor. E quando a Mensagem do Clamor da meia-noite chegar
ao último país e os últimos escolhidos do Clamor da meia-noite entrarem, então o mensageiro do Clamor da
meia-noite deixará a cena. Em seguida o tempo do Clamor da meia noite passará e Deus enviará um outro
profeta à terra com uma nova Mensagem.
8 Observe por exemplo, que Apocalipse 10 se expande por décadas. Por exemplo, no versículo 1, o poderoso
anjo em pé sobre o mar e a terra, mas no versículo 8, os termos «o anjo em pé sobre o mar e a terra» é um
título como «Aquele que se senta no trono ».
9 Lembro-me que a interpretação do idioma desconhecido não estava no livrinho aberto nem nos sete
trovões, mas esta é o Cordeiro que a tinha.
10 Bem! De volta a Marcos 13:35, há quatro tempos proféticos: o entardecer, à meia noite, o cantar do galo,
ou à manhã. Todavia, o rapto não veio no tempo do entardecer que terminou em 1993. E a gloriosa
Mensagem de William Branham está a mercê de vermes e de todos os tipos de sapos vendo apenas o que
William Branham fez. Eles se dividem, formam clãs, blocos, ... «ismos» olham para as suas convenções!
11 Um católico pode tomar a santa Ceia em qualquer igreja católica da terra. Um batista pode tomar a santa
Ceia em qualquer igreja batista da terra. Um metodista pode tomar a santa Ceia em qualquer igreja metodista
da terra. Mas, um católico não pode tomar a santa Ceia com um batista. Um batista não pode tomar a santa
Ceia com um metodista, uma das assembleias de deuses… E a Bíblia diz que toda essa confusão levantou-se
do abismo e irá ao inferno. O que é isso? O cristianismo é o reino de Satanás. E em cada domingo, Satanás é
adorado em todas as igrejas do mundo em Nome de Jesus. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
12 Fora de um profeta mensageiro vivo na terra, tudo o que você chama de Jesus na terra, é o diabo. Tudo o
que vocês chamam de espírito santo, eles são espíritos de demônios. Observam os branhamistas, eles não têm
a mesma fé, mas jubilam juntos nas convenções. Esses são os filhos do diabo, é por isso que os seus corações
não os repreende. Eles marcham sem um profeta vivo e seus corações não lhes repreende. O que é isso? Os
fiéis de William Branham eram simplesmente pentecostais. E Deus os chamou de bebés pentecostais.
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13 Bem! Regressemos agora a esses quatro tempos proféticos de Marcos 13:35. São quatro tempos
proféticos: um tempo do entardecer com William Branham na América, um tempo da meia noite com o
profeta Kacou Philippe em África. Porquê? Como o relâmpago parte do Oriente até ao Ocidente, e antes do
relâmpago aparecer novamente na manhã com a Ásia e as nações árabes, existe a noite e a noite é a África. E
Deus que não faz distinção de pessoas deve se revelar em África com um profeta negro. E ninguém pode ser
salvo excepto por este profeta negro. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
14 Assim, o tempo da perseguição e o tempo das nações terminam na manhã com a Ásia e as nações árabes.
Mas com a parábola do relâmpago, sabemos que os amarelos estão na Ásia, e o amanhecer é amarelo. De
seguida vem a Europa e o sol na Europa é branco. De seguida vem a América, o entardecer. E os primeiros
habitantes da América são os índios, os vermelhos. E sol é vermelho no tempo do entardecer. E após o tempo
do entardecer, vem Mateus 25:6, um Clamor na noite negra, um Clamor na África. [Ed: A congregação diz:
«Amém!»]. Entre meia noite e manhã quem está lá? Entre a África negra e Israel, o que é isso? E será que a
sua pele não vária de preto e branco? Deus é o criador de todas as raças da terra, e Deus visitará todas as
raças da terra.
15 Sabemos que durante a colonização, os brancos foram em massa para fixaren-se na África do Sul. Vocês
entendem por que William Branham foi para África do Sul? Existe uma grande comunidade branca na África
do Sul. Quando Deus trata com os judeus, os gentios, os samaritanos devem manter-se calmos. Primeiro leia
Mateus 10:5-6... Porquê que Deus permitiu a segregação racial nos Estados Unidos e o apartheid na África do
Sul no tempo do entardecer? Os Negros tiveram que se afastar porque o seu tempo ainda não era chegado.
Jesus disse aos seus discípulos, não vão para os samaritanos e homens das nações! Amém! Vocês já
repararam que em Julho de 2002, comecei a pregar, o país foi dividido entre o norte muçulmano e o sul
cristão! E nunca se falou sobre o repatriamento de «imigrantes ilegais» na Europa como durante a última
década. Alguma coisa acontece em segredo aqui.
16 Contudo, de acordo com Mateus 24:27 e Marcos 13:35 e também Apocalipse 11, podemos começar a ser
mais preciso. É aí que parte a história da Salvação e dos Negros e tudo voltará a estar lá. Se não fosse por
esta raça de judeus nascidos na deportação e, portanto, que nunca foram visitados, a história da Salvação
terminaria ali, na manhã com a Ásia e as nações árabes.
17 Entre os hebreus, o dia começa às seis horas e termina no cantar do galo. A 24ª hora corresponde cinco
horas da manhã para nós. Agora, que cor é o tempo ao canto do galo? [Ed: os irmãos dizem: «cinza, cinza,
preto branco »] Amém! Qual é a cor da pele entre a África negra e os judeus? [Ed: os irmãos dizem:
«Mestiço! Preto-branco! »] Sim! Na realidade, esta é uma mudança de preto para branco. Eu vejo que vocês
entendem. [Ed: A congregação diz: «Amém! »]. Bem! Vamos seguir em frente.
18 O que acontece lá no cantar do galo? Naturalmente as mulheres se levantam, e não os homens. Este é o
reavivamento. O que é isso? O rapto terá lugar depois do cantar do galo, na perseguição. As virgens sábias
levantam-se enquanto as virgens loucas acordam. E elas acordam para pedir o óleo, o Espírito. As virgens
sábias não estavam adormecidas desde a meia noite. Provérbios 31:15 diz que a mulher virtuosa levanta-se
enquanto ainda é noite. Amém! No entanto, às duas horas da manhã, os primeiros galos começam a cantar... e
Frederik de Klerc, um branco e Nelson Mandela, um negro, apertaram as mãos diante da comunidade
internacional em 1993 quando ambos receberam ao mesmo tempo, o prêmio Nobel da paz, que era o fim do
Apartheid e de um tempo. Tudo isso era espiritual.
19 Bem! Eu não quero dizer que Deus vai usar as irmãs para sair pregando! A Mulher é a Igreja. E eu não
quero dizer também que Deus vai usar mais negros do que brancos. Amém!
20 Os muçulmanos podem entender o Clamor da meia noite, melhor do que um batista, mesmo melhor do
que um branhamista que transporta as fotos da Coluna de fogo. Porque se o Senhor Jesus Cristo é Deus,
então Ele não pode ter uma imagem. Vocês já viram uma única representação de Maomé? Como vocês vão
explicar Deuteronómio 4:15? Vocês veem? Os muçulmanos veem que o Senhor Jesus que se refere aqui não
é o que as igrejas pregam. Quando eles veem que não há nenhuma mulher cantor ou evangelista, eles
entendem que nós não temos o mesmo Deus com os católicos, protestantes, evangélicos e branhamistas. E
pelo poder do Espírito Santo, em uma hora, eles vão converter-se em grande número. As maiores
manifestações espirituais vão começar a partir daí. Assim será!
21 Até a morte, sente o Espírito todos os dias, sente-O! Sinta esta alegria de ter acreditado na Mensagem do
vosso tempo! Sinta esta alegria de ter reconhecido o profeta vivo do vosso tempo! Vocês sabem que,
respeitante às pregações, não estamos na meia noite em ponto, mas tendemos ao cantar do galo onde está a
porção do Espírito que faz a diferença. E o Espírito, você O tem porque você acreditou na Mensagem do
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vosso tempo. Vocês estão na arca do vosso tempo. Quando cada geração entrar com o profeta do seu tempo,
vocês passarão com o profeta do vosso tempo. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
22 Agora, observem isto! Quando o galo cantar, o que acontece? Mulheres varrem a casa e depois acendem o
fogo. Agora, varrer a casa, esta é a purificação de todas as corrupções e de espíritos, e pela primeira vez
desde os apóstolos, a confissão pública voltou à Igreja. Deus salvará tanto no cantar do galo que o conceito
de número entrará em cena. Daí 12.000 da tribo de Judá, 12.000 da tribo de Áser, 12.000 da tribo de Levi,
12.000 … haverá um cantar do galo; entendem por que em Ezequiel 10, o querubim parou e olhou em
direção ao Oriente, Israel! Vocês veem?
23 Mas antes do Oriente, há o tempo do entardecer, a América, o tempo da meia noite, a África, o cantar do
galo, o Magrebe e agora a manhã com a Ásia e as nações árabes. Os quatro tempos proféticos de Marcos
13:35 são unicamente para as nações e não para Israel. Isto é infalível! Pouco importa o que William
Branham disse no seu tempo, no tempo do entardecer, sou eu que sou o vosso profeta agora. Os quatro
tempos proféticos de Marcos 13:35 são somente para as nações e não para Israel. Em virtude do chamamento
e da comissão de 24 de abril de 1993, eu o digo e assim será. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
24 Agora, de todas as religiões, vemos diante de mesquitas: coxos, aleijados, cegos e toda enfermidade. O
que eles estão procurando lá? O que é este mistério? É o Deus Todo Poderoso que os colocou ali para esperar
o cantar do galo e a manhã. Lembrem-se de Atos 3! Quando um paralítico na porta do templo caminhou, o
número daqueles que acreditaram subiu de 3000 para 5000 homens. Digo-vos que o vento de milagres ao
cantar do galo e à manhã não pode ser comparado a nada que foi feito até agora e é o Clamor da meia noite
que o revela e o introduz.
25 Os fulas, os egípcios, os mauritanos, os magrebinos, os etíopes, malgaxe, mas não o povo da Martinica, os
haitianos, os afro-americanos, esses são africanos e são visitados neste mesmo momento como os brancos da
África do sul foram visitados no tempo de William Branham. E a última perseguição da Igreja começará no
momento em que Deus vai levantar um grande profeta mensageiro com milagres e que em seu tempo o corão
será queimado publicamente como temos feito com as versões falsas da Bíblia. Naqueles dias, haverá vozes
de discórdia, mas a verdade será distinguida da falsidade. E a estabilidade espiritual não estará aqui, porque
Deus terá se movido.
26 Além disso, a Oceânia é menor do que o Canadá e a sua população não é a metade de o da Nigéria. E
Deus tem uma ação que continua como em todo o mundo.
27 Eu quero ir para outro ponto antes das perguntas e respostas. Este é um dos pontos que eu queria colocar
de lado para sua compreensão. Precisamos entender que os negros fora da África e os deportados durante o
comércio de escravos devem receber sua parcela desta Mensagem, porque aos olhos de Deus são negros
africanos. T.D Jakes é um africano negro. Jesse Jackson é um africano negro. Todos os americanos negros
são africanos aos olhos de Deus e através do Clamor da meia noite, Deus visita-os. Se Deus deve visitar os
judeus da América, aquilo será em Israel. E se Deus deve visitar os negros da América, isso será no tempo da
visitação da África. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
28 Que seja a Segregação racial ou o Apartheid ou qualquer outra forma de racismo, saibam que é o próprio
Deus que permite e controla todas as coisas para o nosso bem. O apartheid e a segregação racial eram
instituições de Deus porque os negros não deviam ter alguma parte com William Branham como os
samaritanos e os homens das nações não deviam ter alguma parte com o Senhor Jesus Cristo. [Ed: A
congregação diz: «Amém»]. É por isso que em Apocalipse 5, por todas estas coisas, todas as criaturas no Céu
e na terra e nas águas caem em seu rosto para glorificá-Lo.
29 Além disso, a Etiópia cristã se separou da Eritreia muçulmana e concedeu independência em abril de
1993. Isso é simbólico! Eu vou pregar em Atos 8:26 a 40. Cantemos agora para a glória do Senhor Jesus
Cristo que me enviou. Como todas as criaturas, deem-Lhe glória pois Ele é digno de suscitar um africano
para a Salvação da humanidade.

