O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 37: INTERPRETAÇÃO DE UM SONHO
(Explicada na manhã de domingo 25 de maio de 2004 em Locodjro, Abidjan - Costa do Marfim)

1 Aqui está o sonho que um irmão teve no ano 2000 e para o qual ele procurou a interpretação em quase
todos os lugares, inclusive Gana. Ele chegou aqui, na congregação, aos 25 de abril de 2004, são quatro anos
depois do sonho. Eu acho que esse sonho merece a nossa atenção.
2 Saibam que nenhum homem pode interpretar um sonho ou visão se ele não for um profeta e se Deus não
revelou nada para ele acerca desse sonho. A imitação é uma extrema iniquidade. Se alguém vos diz: «Eu vi
em um sonho ou visão uma pomba voando sobre o templo com um envelope na boca e depois seguiu outro
pombo com uma chave em sua boca». O que você dirá? Isto vem de Deus ou do diabo? E se quando você
acabar de interpretar isso e ele disser: «Eu não vi nada! Eu próprio inventei isso para testá-lo». Mas,
primeiramente, aquele que viu o sonho deve pleitear a Deus pela sua interpretação como é visto em Zacarias
capítulo 4.
3 Bem! Agora, vamos a este sonho. Os eventos ocorrem em torno das 18 horas revelando o tempo do
entardecer. Primeiro de um lado, ele viu «pessoas em um galpão que tentavam convencer um homem a
concordar em ser morto e seria ressuscitado porque ele já tinha aceitado a Jesus. Eles o mataram depois de
o terem convencido, em seguida, eles o prepararam e o comeram». Isso é bruxaria, e nós sabemos que as
igrejas católicas, protestantes, evangélicas e missões, ministérios e branhamistas, incluindo todas as assim
igrejas ditas reveladas ou restauradas são irmandades das bruxas. [Ed: A congregação diz: «Amém! »]. Eles
buscam evangelizar as pessoas em Nome de Jesus Cristo e quando estas pessoas aceitam, eles as matam e as
comem.
4 O irmão continua e diz: «E depois disso, a minha irmã menor, ou seja, os branhamistas, me mostra o único
caminho para me salvar. Havia uma infinidade de caminhos, mas apenas um era diferente dos outros pela
sua antiguidade. Ela me mostrou este caminho, mas ela se recusou a si mesma em seguir». Amém! O mais
velho Caminho, Pedro, Paulo, Silas e Timóteo passaram por lá. Policarpo, Irineu, Papias, Orígenes,
Jerônimo, Atanásio, Hilário, Eusébio, João Crisóstomo passaram por lá. Martinho Lutero, Cipriano,
Tertuliano, João Calvino, Ulrico Zwingli, João Wesley, William Branham passaram por lá. E agora Kacou
Philippe e o seu grupo estão a passar. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
5 A sua irmã disse-lhe: «Todos os outros caminhos giram em volta». Depois de dezenas de quilômetros,
achei uma estrada asfaltada e minha primeira irmã menor. Em seguida, fomos transportados para um lugar
como um hospital e um campo de refugiados. Havia cerca de trinta pessoas. Então começou uma luta contra
mim. Eu me senti como se o mundo inteiro se tivesse desencadeado contra mim por causa da Palavra de
Deus que foi relacionado com a minha mão direita; não na minha mão, mas ligados, em anexo a minha mão
direita. Houve uma luta para cortar a minha mão direita ou me matar. Eu vi um arsenal de guerra e o
mundo se levantando para lutar contra mim. E foi prometida uma grande recompensa para quem me
matasse.
6 Então, eu me vi em um campo de batalha, a guerra se intensificou, clamei a Deus e fui transformado,
vestido como um cavaleiro de Deus para lutar contra o mundo inteiro. Então, no meio da luta, clamei
novamente e vários anjos tomaram forma humana e desceram do Céu para lutar ao meu lado. Eu vi que era
um evento final.
7 Compreendem isto irmãos? Estas são as coisas que acontecerão como resultado desta Mensagem. O mundo
inteiro se levantará contra nós. As igrejas que vocês veem ao redor de nós se levantarão contra nós. As
nações se levantarão contra nós e não haverá ninguém para nos defender. Vocês veem? A polícia e os
tribunais e tudo aquilo que vocês veem se levantarão contra nós. E o Deus Todo Poderoso enviará os seus
anjos para o nosso lado afim de que estejamos firmes no combate. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
Assim como foi no tempo do Senhor Jesus Cristo e dos profetas, é assim que as igrejas que vocês veem com
essas bíblias em mãos, se levantarão contra nós e a polícia e os tribunais serão a sua força. E saibam que
como na visão, é o cordeiro que desceu, assim nós seremos cordeiros no meio deles. E o Altíssimo Deus
enviará seus anjos para sustentar a nossa fé.
8 Quem são estes anjos? Estes são primeiro todos os pregadores desta Mensagem, em seguida, uma fase real
da manifestação dos filhos de Deus e será assim de geração em geração, até a ressurreição dos mortos. Eles
entraram e saíram como vencedores, eles entraram e saíram como vencedores... até que eles voltaram numa
outra vez e disseram: «Nós empurramos para trás o inimigo e eles prometeram surpreender-nos». E havia um
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homem que coordenava tudo. E este homem disse a vocês para tomarem o caminho das montanhas agora e
em vez deles vos surpreenderem, são vocês que irão surpreendê-los. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
Para a nossa congregação aqui, foi depois disso que o primeiro Clamor teve lugar e isso é agora. Mas é na
fase geral que os anjos de Deus vêm para lutar contra os espíritos santos que vieram dos riachos e que estão
lutando ao lado das igrejas. Esses falsos espíritos santos que na realidade são demônios vindo das ordens
místicas e dos rios e riachos e tudo isto, vêm para invadir as igrejas com a intenção de combater contra os
santos que somos nós. E isso tem lugar agora.
9 Todos esses espíritos santos que vocês veem nessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e
branhamistas, são demônios de adivinhação. Estes são os demônios que lutarão contra nós. E em adição a
esses demônios temos de contar a polícia e os tribunais e as nações e todas as organizações da terra. Mas
pouco importa o que te acontecer, permaneça firme até ao fim. Porque tu terás uma recompensa no Céu, uma
recompensa que jamais perecerá. Deus enxugará as tuas lágrimas. Esteja firme no sofrimento, na prisão! Não
importa a perseguição, esteja firme! Um dia, a vossa alegria será eterna no Céu. [Ed: A congregação diz:
«Amém! »].
10 Mas eu especifico que este sonho, em particular a segunda parte deste sonho, permanece uma profecia
mesmo para nós. Desde a infância até que ele veio para Mensagem, ele estava na igreja pentecostal, e ele viu
algumas bruxas e bruxos a tentar evangelizar em Nome de Jesus Cristo. Vocês veem? Esses católicos,
protestantes, evangélicos e branhamistas, aos olhos de Deus, são bruxos e bruxas. Eu Kacou Philippe,
escravo de Jesus Cristo, eu vos digo em virtude da visão de 24 de abril de 1993. [Ed: A congregação diz:
«Amém! »]. Todas essas igrejas que vocês veem, são irmandades de bruxos. Seus louvores, suas orações,
tudo o que eles fazem são invocações a Satanás. Além do que Deus está fazendo aqui, todo o resto é
encantação, bruxaria e feitiçaria, mesmo se for feito em Nome de Jesus Cristo. Eles são demônios. Mas se
eles convidam vocês para pregarem aí, vão.
11 Se alguém depois de ter conhecimento desta Mensagem convidar-nos para pregar, não há problema. Eu
estou pronto para pregar onde quer que eles me convidem para explicar ou pregar esta Mensagem. Porquê?
Porque como vocês, os verdadeiros filhos de Deus continuam cativos ainda nessas igrejas católicas,
protestantes, evangélicas e branhamistas. E a graça de Deus deve atingi-los aí e que eles acreditem no profeta
vivo do seu tempo, para terem a Vida eterna. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça!

