O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 38: OS PRINCÍPIOS DA CURA DIVINA
(Pregada na manhã de domingo 14 de novembro de 2004 em Locodjro, Abidjan - Costa do Marfim)

1 Antes de abordar esta pregação, eu quero tocar em dois pequenos pontos. O primeiro refere-se aos
testemunhos de que temos de fazer: um lugar deve ser reservado para os testemunhos de milagres, curas e
tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, isto será entre a confissão pública e os louvores. Dá isso a
conhecer ao diácono antes do culto, ser muito breve. Como a confissão pública, cada testemunho é uma
mensagem para aqueles que vos escutam e não é bom esconder o que Deus fez por vós.
2 O segundo ponto relaciona-se com os dízimos e as ofertas. Saibam que o cristão é aquele que tem de colher
onde não semeou, como o seu Mestre. Assim, os dízimos e as ofertas se aplicam a qualquer renda ou doação,
por menor que ela seja. Apesar de liberal, gastar um dízimo ou uma oferta é uma maldição. E todo homem
que é ligeiro nestas coisas ou que não dá os seus dízimos corretamente não pode tomar a santa Ceia.
3 Da mesma forma, ele não pode ficar fora dos problemas financeiros, e a doença rondará sempre ao redor
dele para que ele gaste aos médicos o que ele recusou a Deus e muito mais. Eu digo essas coisas para as
pessoas novas, porque vocês sabem disso tudo através do Antigo Testamento. De acordo com Malaquias 3:810, aquele que que falha no dízimo é um ladrão e 1 Coríntios 6:9-10 diz que os ladrões não irão para o
Céu. Não há uma outra via da bênção senão esta dos dízimos e ofertas. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
4 Os dízimos e ofertas ordinárias são a própria parte de Deus. Depois, há as ofertas de prosperidade afim de
prosperar e também atos tais como: acomodar, doar mercadorias ou dinheiro aos irmãos e irmãs
necessitados. Esses são atos de prosperidade. O próprio Deus governa o natural e o espiritual com esta lei. E
minha oração é que o próprio Deus lhes dê a vontade e a força para observar isso. [Ed: A congregação diz:
«Amém! »].
5 Agora leiamos Josué 3:7 [Ed: Irmão Philippe lê Josué 3:7]. Eu tenho intenções de realizar reuniões de
orações. E eu darei instruções para a fila de oração, em que disposição vocês devem vir na fila para orarmos
por vocês e eu penso que eu não fiz nada como milagre fora daquilo que eu espero como confirmação desta
Mensagem.
6 Desde a fundação do mundo, Deus permanece o mesmo em toda sua onipotência, em sua onisciência e em
sua onipresença. Ele é o Deus de misericórdia, bondade e amor. Ele quer salvar, Ele quer curar, Ele quer
abençoar, mas, apenas nos limites da sua Palavra, nos limites da sua vontade e do seu plano. Ele é Todo
Poderoso, mas não em pecado e incredulidade. Ele senta na santidade e Ele é omnipotente na santidade. [Ed:
A congregação diz: «Amém!»].
7 A maior explicação sobre a cura divina visível é aquela do ministério de João Batista. Jesus disse dele que
ele era o maior de todos nascidos de mulheres, porque no Jordão, Deus se tornou Cordeiro e ele, João Batista,
tornou-se o sumo-sacerdote. Ele lavou o Cordeiro e apresentou-O dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o
pecado do mundo. Todos os sacerdotes antes dele mostraram os cordeiros, cabras, bois, cujo sangue só
poderia cobrir o pecado, mas João Batista apresentou o Cordeiro de Deus, o único cujo sangue pode apagar
os nossos pecados. É um ministério detalhado e simples.
8 Num ministério, há aquele que prega e esse era João Batista. Há a Palavra, Jesus Cristo que é pregado e no
nosso caso, Jesus Cristo é a Palavra, esta Mensagem que tu escutas. E no caso de João Batista, esta mesma
Palavra que eu prego se fez carne. Primeiro, a Palavra veio ao profeta João Batista que A apresentou não sob
a forma falada ou a forma escrita, mas em carne. Assim, as pessoas devem seguir Jesus Cristo que era a
Mensagem de João Batista. E alguns seguiram Jesus Cristo enquanto que outros se sentaram na cadeira de
João Batista. Alguns diziam: «É verdade que João Batista não fez milagres, mas é da mesma forma um
profeta...» E outros replicaram dizendo: «Não! Deus confirmou a Mensagem de João Batista mais do que
aquela de Moisés, de Josué, de Elias, …» E ainda todos eles eram verdadeiros filhos de Deus.
9 E após a morte de João Batista, as pessoas dentre os quais mesmo Apolo fez o que os branhamistas estão
fazendo hoje. Apolo era branhamista, mas um filho de Deus. De acordo com Daniel 12:4, Apolo tem o
conhecimento. E falando acerca dele, Atos 18:24-28 diz: «homem eloquente e poderoso em palavras e
versado nas escrituras, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, que prega e ensina com
precisão…» mas estes branhamistas não conhecem o verdadeiro batismo da restituição; eles têm apenas
batismo por imersão em Nome do Senhor Jesus Cristo. Pobres branhamistas! O Senhor Jesus Cristo parou
andar? A Bíblia elogia vocês, mas a mesma Bíblia diz que alguma coisa falta em vocês! Vocês assimilaram a
lição de William Branham, o seu mestre? «Reconheça o seu dia e sua Mensagem» O exercício está diante de
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vós! Esta é a sabedoria da inteligência. A sabedoria das virgens de Mateus 25. [Ed: A congregação diz:
«Amém! »].
10 Bem! Leiamos novamente Josué 3:7. O que cura? O que abençoa? A Palavra. Assim, as bênçãos e as
curas são a confirmação do profeta e da sua Mensagem numa geração. Todos os milagres que os apóstolos e
os discípulos cumpriram, eram para a confirmação do Senhor Jesus Cristo e da sua Mensagem. Após a
verdade absoluta, a Mensagem dum profeta deve ser altamente confirmada quando alguns elementos são
reunidos.
11 Primeiro, ela deve ser a autêntica e profética Palavra de Deus, vinda do trono de Deus. Não uma pregação
intelectual, científica e teológica ou de moral, mas uma pregação profética de Deus a um homem e para toda
a terra. Porque uma Mensagem deve ter o alcance e a força para atingir as extremidades da terra... Em três
anos e meio, uma Mensagem deve começar a se espalhar para fora do país do mensageiro. E o Clamor da
meia noite o fará porque a Bíblia predisse isso em Apocalipse 12:14. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
Geralmente, os líderes religiosos têm pessoas apenas nos seus países de origem, fora disso não há nada, mas
vocês verão grandes congregações desta Mensagem fora da Costa do Marfim. [Ed: A congregação diz:
«Amém! »].
12 Bem! Três anos e meio. Desta vez não é um tempo humano, mas um período humano que quer dizer três
anos e meio diante de Deus. Por exemplo, no tempo do Clamor diante de Deus, o tempo do seu eco não é tido
em conta, mas pode se tratar do tempo exato descrito na Bíblia. E o caso do próprio Senhor Jesus Cristo é um
exemplo. Um tempo, tempos e a metade de um tempo significa três anos e meio. E isto foi o tempo do
ministério do Senhor Jesus Cristo na terra. A era de Éfeso inicia em 53, não conte com o ministério dos
apóstolos que está contido no do Senhor Jesus e que durou três anos e meio. Assim, em que momento Pedro
pregou a Cornélio? Durante os três anos e meio do Senhor Jesus. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
13 Bem! Em Mateus 25:6 há primeiro uma voz: a voz da Mensagem. Em seguida, o batismo do Espírito
Santo, depois vozes, o eco e as portas exteriores. E isso, para que nisso não haja confusão.
14 Bem! Observe o seguinte: como uma Igreja, em três anos e meio, Deus chamou os nossos nomes de toda a
terra, Deus trouxe todos os escolhidos para longe da sedução. E agora nós vivemos a encenação. Quando eu
pregava: «Pronuncia o julgamento», os primeiros nomes foram pronunciados, aqueles que acreditaram
através disso ... Isto é o que a Palavra feita carne fez «Pedro, siga-me!» Amém! Cada pregação dum profeta
que soa sobre a terra, é para a condenação dos filhos do diabo e a chamada dos filhos de Deus. A Mensagem
dum profeta contém o nome dos escolhidos da sua geração. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
15 Bem! De volta para Josué 3:7... Todos devem acreditar nesta obra e esta Mensagem palavra por palavra,
matando toda incredulidade, todo o raciocínio, você deve crer, sacrificando todas as suas crenças
antigas. Porque se Deus cura um, Ele pode curar cem. Se Deus curar um cego, Ele pode curar 10 cegos, Ele
pode curar todas as doenças incluindo a sida. Se Deus liberta dum espírito de adivinhação, Ele pode libertar
da insanidade, e o que Deus tem feito por um outro, Ele pode fazer por você. Esta é a fé que você precisa
para vir aqui na fila de oração se um dia eu devesse fazer uma. Isto não é dizer: «oh, eu vou tentar, talvez Ele
vai-me curar», mas acreditando nas suas promessas e na sua Palavra, e palavra por palavra. Não diga:
«Depois da oração, se eu não for curado...», acredite mesmo que você está curado antes da oração. [Ed: A
congregação diz: «Amém! »].
16 E vós, irmãos, não sejam tomados para fetichistas. Eles não querem a Palavra que eu prego, eles acreditam
apenas com os seus lábios e querem voltar para as suas igrejas depois da cura. Mas isto não é possível. Se
Deus te cura, é para que os outros acreditem nesta Mensagem pela sua cura senão, eu não vejo por que Deus
vai curá-lo. Os milagres sem Mensagem, são os falsos cristos e os falsos profetas. Mas Deus dá milagres e
dons; Deus dá tudo isto afim de conduzir a humanidade para a sua Palavra para a Vida eterna. Quando você
vem aqui é porque você acredita que a Mensagem, o Clamor da meia noite é o mesmo Jesus Cristo da Bíblia.
E o Senhor Jesus Cristo não fez os milagres para mostrar simplesmente que Deus cura, mas fê-los afim de
mostrar que Ele é o profeta enviado de Deus. E Ele poderia perguntar: Tu acreditas que Eu sou o profeta
vindo de Deus e que a sua Palavra na minha boca é a Verdade? E por esta base, o doente recebe a cura.
17 No princípio era a Palavra e os milagres são os dons e as iscas para atrair a humanidade para a Palavra. Se
isto não for para atrair a humanidade à Palavra do vosso tempo, vossos milagres são milagres de sedução.
[Ed: A congregação diz: «Amém! »]. E antes de orar eu pergunto: tu acreditas que o Anjo de 24 de abril de
1993 é o próprio Senhor Jesus Cristo? Tu acreditas que esta Mensagem veio do Céu para a Salvação da
humanidade e que nesta geração fora desta Mensagem, não há Salvação noutro lugar? Se tu acreditas, receba
a tua cura. Tu acreditas que o deus destas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branhamista é Satanás?
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Tu acreditas que a Mensagem que eu prego é a inteira verdade e que ela não procede de mim mesmo e que
não existe verdade fora disto? O mundo deve estar preparado para responder a isso no julgamento. E a
oração da cura ordena primeiramente isto. [Ed: A congregação diz: «Amém! »]. É por isso que todos os que
foram curados, acompanharam o Senhor Jesus.
18 O anjo disse a William Branham: «Se tu podes levar as pessoas a acreditar em ti, mesmo o câncer não
resistirá a tua oração». Levar as pessoas a acreditar em quê? Jesus Cristo, a Palavra que tu pregas, palavra
por palavra... Como? Deus se encarregará disso porque eu quero dizer com isso que, se eu posso levar as
pessoas a acreditar, mesmo a sida não resistirá a minha oração e então eu poderia dizer que: onde quer que
esta Mensagem será pregada em toda sua pureza, o Anjo do Senhor estará lá para a confirmá-La. Esta é a
única fé em Jesus para esta hora. Não existe uma outra maneira. Assim, Deus nunca pode confirmar uma
pregação histórica, científica e moral que é ensinada nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e
branhamistas. Deus não pode confirmar história mesmo se isto está baseado sobre a Bíblia. Deus não pode
confirmar uma pregação bíblica porque isto é história antiga. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
19 A primeira coisa que tirou o poder da Igreja é quando o homem tentou estudar Deus e a Palavra de
Deus. A 2ª coisa é o aumento do conhecimento e da inteligência para levar aos raciocínios, enquanto que
Deus está trabalhando, alguns estão se perguntando se isto não é o diabo, se isto não é magia ou outro… Até
mesmo ao ponto que eles estão com medo de queimar as bíblias Louis Segond e outras e eles dizem: «Eu
acredito na Mensagem» ou «eu entendo a Mensagem». É toda a Palavra que você não entende! Imaginem,
antes do cristianismo chegar à África, fetiches tinham curado pessoas, fetiches deram bebés a mulheres
estéreis, ... todas as bênçãos. E os velhos africanos analfabetos não mostraram alguma resistência quando lhes
pediram para queimarem esses fetiches.
20 Mas hoje um profeta vindo de Deus com uma chamada e comissão como os profetas da Bíblia vos fala e
vocês não entendem. Outros teriam querido que eu saísse do meio deles! Os batistas teriam querido que eu
fosse Batista. Os metodistas teriam querido que eu fosse metodista. As assembleias de deuses teriam querido
que eu saísse do meio deles. Mas isto não é possível. O Senhor Jesus Cristo não poderia sair do meio dos
fariseus ou dos saduceus ou dos helenistas e assim por diante. Outros teriam querido que fossem eles mesmos
o profeta mensageiro desta geração. Deus é soberano, e Ele é livre de escolher quem Ele quer e você tem de
obedecer a isto e fazer o eco deste profeta.
21 Se você é um filho de Deus, aqui está o que você deve fazer. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
Durante a fila de oração, toda a congregação deve estar em intensas orações de intercessão e todos os dons
podem operar lá ordenadamente e calmamente: as profecias, as palavras de conhecimento, os discernimentos
de espíritos, dons de falar em língua e de interpretação, as visões, ... Então, quando seu coração te condena
por um pecado ou dúvida, continua a orar e implorar a Deus a partir do seu lugar.
22 A 3ª coisa, falando da cura divina, é o desenvolvimento da medicina, para que as igrejas a quem foi dito
para curarem pelos milagres e pela imposição das mãos começaram a construir hospitais para dizerem
expressamente que os tempos de milagres passaram ou que Deus tendo uma vez curado por milagres, cura
pela medicina agora. Eu acredito que a medicina é de Deus e o seu sinal é a serpente de bronze que Moisés
fizera no deserto por causa da incredulidade dos judeus. Assim, tendo rejeitado a Deus e sua Palavra, eles
rejeitaram o seu Poder, para fazer uma serpente de bronze. Em 2 Crônicas 16:12, é dito: «...e em sua doença,
o rei Asa não buscou Jeová, mas os médicos». Vocês veem? Deus não gostou o facto de este bom rei confiar
nos médicos. Você é obrigado a ter fé quando está fora dos limites da medicina ou vai além da medicina.
[Ed: A congregação diz: «Amém!»].
23 Pergunte a si mesmo no momento da oração: ... se a minha mão não crescer como o meu corpo será
mudado um dia para o rapto? Se meus olhos não abrem, como todo o meu corpo vai mudar? Se eu não curar
a sida se eu não curar a úlcera, se eu não estou liberto de todos os demônios, ... como todo o meu corpo
mudará um dia? Esta é a fé que você deve ter antes de vir para a fila de oração. É Ele Jesus Cristo o mesmo
ontem, hoje e eternamente que eu adoro? A Bíblia é uma lenda ou realidade? Tudo depende do que você
quiser. Se você quiser um Jesus Cristo histórico, você o terá! Se você quiser um Jesus Cristo científico, você
o terá! Mas para mim, Jesus Cristo disse: «Estes são os milagres que acompanharão esses que têm
acreditado…» e é sobre isso que a minha fé repousa. Ele disse: «Aquele que crê em Mim fará, as obras que
Eu faço e fará maiores do que estas». Que a nossa incredulidade descrenças não coloquem barreiras, não
limitem Deus, porque a restituição ordena isto.
24 A restituição da autoridade divina ao homem de acordo com Gênesis, um retorno ao Éden, um retorno à
Igreja viva. A restituição do poder. Deus vai fazê-lo novamente para identificar-se e mostrar que o Anjo, a
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Coluna de Fogo acima de William Branham era o Anjo de 24 de abril de 1993 e salvar aqueles que a Palavra
criou antes da fundação do mundo. Porque a cura divina como os outros dons é primeiramente para a
chamada... Estas são as instruções antes desta fase importante. É a hora de Josué 3:7. [Ed: A congregação
diz: «Amém! »].
25 O maior meio de evangelização que Deus já deu à Igreja, é a cura divina. Antes da média e outros, é a
cura divina e sempre será a cura divina. É por isso que eu peço que os pregadores possam orar pelos doentes
segundo ao que eles são conduzidos. Com a meta de expandir a Mensagem, vocês podem orar por qualquer
pessoa que tem fé e que confessa que Kacou Philippe é o único profeta de Deus na terra nesta geração. Não é
um pecado. Não importa a sua crença religiosa, Deus pode conceder para alguém a cura divina como a chuva
de Deus que cai sobre joios e ele verá que o Deus vivo está aqui e através disso, ele poderá converter-se um
dia.
26 Para as filas de oração ou orações individuais diante da congregação, você pode falar com a pessoa diante
de todos. Por exemplo: "Bom dia senhor ou senhora... O que precisa? Você acredita com todo seu coração
que Deus pode fazer isso ou aquilo? Você acredita que o Senhor Jesus Cristo pode lhe curar através da minha
oração? Você acredita nisso ou naquilo?" E depois ore por essa pessoa. Não é um pecado. Vocês podem
organizar uma reunião especial de cura. O Senhor Jesus Cristo, o Anjo de 24 de abril de 1993 confirmará a
sua Palavra. Os testemunhos espalharão e multidões virão de todos os lugares mas mantenham a sua linha de
pregação. Em todas as reuniões públicas como as conferências, recordam-se dos doentes.
27 Através do ministério de Mateus 25:6, várias pessoas foram libertas dos falsos espíritos santos das igrejas,
outros falando em língua e profetizando, enquanto eu os expulsava. Pelo ministério de Mateus 25:6, o irmão
Bitty não será operado pela doença que o seu tio foi operado. Pelo ministério de Mateus 25:6, orei e a irmã
sentada ali... um roubo foi cometido no seu serviço e eles enrolaram a bíblia e a sorte caiu sobre ela, ela veio
me ver com lágrimas porque ela perderia seu emprego, ela não me conhecia antes. Orei e o ladrão do telefone
portátil veio devolver o telefone. O Senhor Jesus não dá a ninguém um jejum. Pelo ministério de Mateus
25:6, oito meses atrás, eu orei ao telefone e uma hérnia estrangulada desapareceu há 243 km daqui, e o irmão
está sentado aqui nesta manhã... porque é hora de Josué 3:7.
28 E haverá milagres ainda maiores do que estes porque é só o começo! [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
Tudo o que você tem que fazer, é orar e suplicar a Deus a partir do seu lugar antes desta oração, antes de vir
ao profeta ou ao apóstolo ou ao pastor. Mas um pastor que não pode orar pelos doentes não deve também
pregar. E se um pastor não ora pelos doentes, ele deve dar as razões. E vocês, confiam no pregador que pode
orar por vocês. Implorar pela graça de Deus porque você em sua vida tomou vias que Ele não traçou. Você
cometeu abortos … você tomou vias que Ele não traçou e é isto que te colocou sob esta maldição hoje.
Implore pela graça de Deus e Deus te fará graça. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
29 Agora eu gostaria de terminar com uma revelação. De todas as revelações que me foi dito de acordo com
esta Mensagem, duas em que me marcaram particularmente. Uma delas é do ano 2000 da qual eu falei em
Kacou 37, a segunda é no início de 1997 e ambos são do mesmo irmão. Amém!
30 Neste segundo sonho, ele disse: «Eu vi que era a noite escura e eu estava de pé em uma colina muito
alta. Ela era mais alta do que todas as árvores da floresta. Havia várias colinas, mas suas alturas eram
semelhantes em relação a esta que eu estava de pé. Não havia nem lua nem estrelas, mas eu vi a partir de
alguns quilómetros de distância, uma enorme montanha, cujo topo estava no céu. Era a única daquele tipo e
não havia uma semelhante. E no topo, brilhou uma luz como uma pedra de cristal e o topo da montanha era
branco como a neve por causa da luz da pedra de cristal, enquanto o resto era uma sombra gigante. Em
seguida, a pedra brilhante deixou a montanha e vinha para mim na mesma altura e vi que era um cavalo
branco tendo duas asas com as quais ele estava voando. E quando eu vi que a luz brilhante era um cavalo,
ele parou, levantou as patas dianteiras como um cavaleiro e retornou à sua posição e logo uma voz do Céu
clamou: «Desça e caminhe até a esta luz, porque esta é a luz do dia!» E eu acordei. E nós estávamos em
oração num domingo de manhã em 2004 no princípio do meu ministério quando este irmão veio a
congregação. Ninguém havia o convidado, mas ele havia visto o lugar no sonho e ele veio sozinho.
31 Ele teve esse sonho no ano de 1997 e me disse aos 11 de novembro de 2004. Ele era pentecostal, até que
ele veio aqui em abril ou maio de 2004, sem alguém convidar-lhe ou conversar com ele sobre o Clamor da
meia noite. Acho que vocês entendem esta revelação. Colocamo-nos de pé agora para a oração.

