O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 41: O MISTÉRIO DAS QUATRO BESTAS QUE TU VISTE
(Pregada na manhã de domingo 21 de janeiro de 2007 em Anyama, perto de Abidjan - Costa do Marfim)

1 Estamos a assistir outra fase da astúcia de Satanás. Inicialmente, Satanás disse que Mateus 25:6 foi uma
simples parábola, mas quando o vencemos, ele disse: «É verdade, deve ser uma Mensagem, mas não é você
Kacou Philippe porque tu testemunhas de ti mesmo, tu te autoproclamas de profeta, teu testemunho não é
verdadeiro». E depois disso, ele disse que um profeta não poderia vir da África e que um negro não poderia
ser um profeta mensageiro. E depois disso Satanás disse que o Clamor da meia noite, é o Próprio Senhor
clamando por meio de vários servos de Deus e Ele enviou uma multidão de mensageiros de Mateus 25:6 e
que aqui na Costa do Marfim há cerca de 10 agora. E por último, agora são três pessoas, incluindo dois
profetas que afirmam que: «Kacou Philippe deve ser realmente o profeta mensageiro de Mateus 25:6, mas
simplesmente o seu tempo passou porque ele não está mais na fase de Clamor, mas na fase do Óleo. As
virgens acabaram com o Clamor, elas devem procurar o Óleo em reserva. O ministério de Hegai está
terminado! Deus terminou de falar por Kacou Philippe! O que ele diz agora, não é nada mais que
repetições. Temos de tomar o que está no livro e avançar para o Noivo! Se vocês desejarem ouvir Kacou
Philippe de novo, ele vos pregará a sua pessoa». Vocês veem?
2 E não é fácil para nós ouvir essas coisas de alguém que acredita que a Mensagem é verdadeira. Mas não
seremos incomodados, é uma fraqueza. Somente permita a aqueles que têm tais pensamentos saber que este é
um velho demônio. Quando Coré, Datã e Abirão tinham o desejo de aparecer, isso é o que disseram de
Moisés, especialmente quando Moisés tomou uma mulher etíope. Mas irmãos, sejam serenos! Um homem só
pode receber o que lhe foi dado do Céu e se alguém deve estar no lugar de Davi, não será nem Absalão nem
Adonias. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
3 Bem! Mais uma vez, eu direi coisas estranhas nesta manhã e se alguém já disse isso em algum lugar, eu não
sei. E se um irmão ou uma irmã não entender esta Mensagem, ele tem a humildade de pedir a um irmão ou ao
seu pastor.
4 Leiamos agora Daniel 2:35, ... no final da interpretação da visão que Deus deu a Nabucodonosor. Quando
essa pedra atingiu a estátua e a esmagou, a Bíblia diz que... leremos isso agora: «...então foi juntamente
esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no
estio, e o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles; a pedra, porém, que feriu a estátua se
tornou uma grande montanha e encheu toda a terra então foram moídos juntos ferro, barro, bronze, prata e
ouro, e eles se tornaram como a palha o intervalo de verão, e o vento os levou, e não se achou lugar para
eles, e a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra
». Amém! Prestem bem atenção à última parte deste versículo: «... e a pedra que feriu a estátua se tornou
uma grande montanha que encheu toda a terra».
5 Eu desejo pregar esta manhã sobre o tema: «O ministério das quatro bestas que tu viste». Eu falarei
também de dois outros capítulos no livro de Daniel. Primeiro Daniel 7, onde se fala dessas quatro bestas
selvagens que são: o leão, o urso, o leopardo e uma quarta besta sem nome. E este sonho de Daniel está no
meio entre aquele da enorme estátua que foi esmagada e aquele do capítulo 8. Onde se fala de um carneiro,
que é a segunda besta, porque é o império Medo e Pérsia e como o diz Daniel 8:20 e depois um bode que é a
terceira besta que quer dizer o Java, que é o império Mundial Grego.
6 Mas antes disso, o que é esta pedra que quebrou a estátua? É desta pedra que gostaria de falar
primeiramente. De onde vem esta pedra? Desde quando é que esta pedra deixou o Céu? Para quê foi
destinada essa pedra? Aqui em Daniel 2, esta pedra entrou em cena, quando o tempo da corrupção atribuída a
esta enorme estátua foi terminada, isto é, depois que os quatro grandes impérios foram manifestados na
terra!
7 E depois que a enorme estátua, que é o símbolo deles, foi quebrado, a Bíblia diz que esta pedra branca
tornou-se uma grande montanha, ela estava coberta com uma montanha que havia procedido dela, e tornou-se
enorme e encheu toda a superfície da terra. Amém! E essa montanha tornou-se a matriz da pedra branca. E
não existia nada na terra, exceto a pedra branca e a montanha que há dentro dela. Assim, esta pedra tem-se
mantida a mesma pedra da revelação profética que ela era, mas desta vez ela foi colocada em uma
montanha. Amém!
8 Mas, aqui, o profeta Daniel disse que a cabeça de ouro foi o império babilónico, Nabucodonosor, que era o
líder. E o peito e os braços de prata são o império Medo e Pérsia. E a barriga e as coxas de bronze são o
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império Mundial Grego. E ambos os pés são o império Romano. Estes são eventos cujo cumprimento já
havia começado na terra.
9 Mas, quanto a grande visão que Daniel teve no capítulo 8, a Bíblia diz que lá, esta grande visão que é de
certa forma a do capítulo 7, cujas figuras foram imagens existentes como em Apocalipse, onde foi o caso de
algumas sete Mensagens às sete congregações da Ásia que terão seu cumprimento profético no final do
tempo. Lá, por essas cartas às sete congregações que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia
e Laodicéia, a Bíblia nem mesmo o anunciou, mas vimos que eles continham sinais proféticos para a Igreja
das nações. Mas quanto às quatro bestas de Daniel 7 e às outras quatro bestas de Daniel 8, a Bíblia diz que o
seu cumprimento é para o tempo do fim. Amém!
10 Leiamos isto em Daniel 8:15-17: «Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me
apresentou como que uma semelhança de homem. E eu ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a
qual gritou, e disse: Gabriel, faz com que este homem entenda a visão. Veio, pois, perto de onde eu estava; e
vindo ele, fiquei amedrontado, e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende filho do homem, pois
esta visão se refere ao tempo do fim» Amém!
11 Ele disse: filho do homem, ou seja, profeta, apenas entende que a visão é para o fim dos tempos. Assim, as
quatro bestas de Daniel 7 e Daniel 8 não são nem o império babilónico, nem o império Medo e Persa, nem o
império mundial grego, nem a Roma pagã, mas seu cumprimento é para o tempo do fim! Amém! Daniel
7:17-18 diz: «Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os
santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, sim, para todo o sempre». Vocês
veem?
12 Quer seja ao capítulo 7 como ao capítulo 8 de Daniel, nós podemos notar que logo após as quatro bestas,
os santos que entram em cena recebem a realeza e o domínio para sempre, e aos séculos dos séculos. Amém!
13 Mas a coisa mais importante que eu gostaria de observar é que o cumprimento dessas visões é para o
tempo do fim. Assim, não é no tempo de Nabucodonosor ou no Antigo Testamento que devemos buscar o
cumprimento dessas visões, mas, no fim dos tempos. E é a manifestação do Senhor Jesus Cristo na carne para
a nossa redenção que marca e que anuncia o início do fim dos tempos. E é a partir do Senhor Jesus Cristo que
a manifestação da primeira besta de Daniel 7 e Daniel 8 devem ser vistas.
14 Bem! Quantos sabem e acreditam que a Babilónia que Apocalipse 17 e 18 falam não é a Babilónia de
Ninrod em Gênesis, nem a Babilónia de Nabucodonosor no meio da Bíblia, mas que se trata da igreja católica
romana. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. E a Bíblia diz que esta primeira besta foi posta sobre os seus
pés como um homem e que um coração de homem foi dado a ela e ela se comportou como uma nação, como
um Estado, tendo um estatuto de um Estado com embaixadores. [Ed: A congregação diz: «Amém! » ]. E se
vocês acreditam que a igreja católica é a primeira besta de Daniel 7 e 8 ou seja, a imagem da Babilónia no
final deste tempo, então não é atrás da igreja católica o que quer dizer, antes da igreja católica que as outras
três bestas devem ser procuradas. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
15 E se esta primeira besta para o fim dos tempos é religiosa, então as outras três bestas o são igualmente! E
se essa besta no final do tempo é uma igreja-império, então as outras três bestas que virão depois delas
também serão igrejas-impérios! [Ed: A congregação diz: «Amém! »]. E depois dos versículos 15, 16 e 17 de
Daniel 8, o versículo 26 diz: «E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a
visão porque se refere a muitos dias». Amém! E a história da Igreja e do Clamor da meia noite, revelam
quatro fases, quatro estágios do cristianismo. Vocês veem?
16 Quatro impérios religiosos cujo catolicismo é o primeiro e outros três impérios religiosos que são o
resultado da besta protestantismo cujos chifres principais são: a igreja luterana, a igreja calvinista, a igreja
zwingliana, a igreja anglicana, a igreja metodista, a igreja anabatista e o início da igreja batista. E esse
protestantismo selvagem é o carneiro de Daniel 7. E o carneiro é a versão avançada do cordeiro e os
sacerdotes já não têm necessidade para o sacrifício de um cheiro agradável a Jeová. E o carneiro é, portanto,
uma progressão do cordeiro, ele é a posteridade do cordeiro, isto é, a posteridade daqueles que saíram sob o
bezerro de Apocalipse 4:7. O carneiro é a forma avançada e agora selvagem de verdadeiros cordeiros de
Deus que foram Martinho Lutero, João Calvino, João Huss, John Wycliffe, João Wesley, ... e todos aqueles
que acreditaram neles e que foram seus discípulos! Mesmo se os metodistas e luteranos hoje não o saibam, a
sua fé professa que a vontade de Deus é crer naquele que Ele enviou, mas é apenas uma fé velha como o
carneiro diante do cordeiro. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
17 E depois do carneiro vem o bode que é o conjunto dos movimentos evangélicos, o conjunto das igrejas
evangélicas, os animais selvagens, os puros filhos do diabo. O que eles acreditam nunca foi uma fé na
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Palavra de Deus. Aqueles que seus pais nunca foram autênticos mensageiros de Deus. Eles são
bodes. Animais puramente selvagens. Eles nasceram da teologia e da adivinhação, e cresceram sob o poder
dos demônios que sempre acreditaram ser o verdadeiro Espírito Santo e que não são. Isto é o que são todas
estas igrejas evangélicas ou de caráter evangélicos ou também descendentes da obra de um homem atuando
fora do Clamor da meia noite.
18 Quando alguém diz: «Eu sou da igreja quadrangular», então ele é um bode! «Eu sou do ministério
MEROS, MIEVA, MEDA, MIEVI ou tal ministério evangélico, profético ou internacional...», então é um
bode! «Eu sou mórmon, eu sou testemunha de Jeová...», então é um bode! «Eu sou do ministério evangélico
tal...», então é um bode! Se alguém estiver na vossa frente, não importa o que ele é para vós, na carne,
quando disser: «Eu sou da igreja evangélica isto ou aquilo», em seguida, irmãos, saibam que vocês têm um
bode peludo na vossa frente! [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
19 Tudo o que eles têm, é um zelo e um poder demoníaco! É isso que o bode fez e nunca houve uma besta
tão poderosa como o bode! E durante muitos anos, enquanto o irmão Joseph estava na igreja batista, obras e
missões, enquanto que a sua esperança para a Salvação repousava sobre aquela igreja que ele estimava mais
do que qualquer outra igreja, ele viu em pleno culto uma visão... ele disse: «enquanto eu estava sentado na
igreja, eu vi que os bodes guardavam a entrada da igreja. Olhei do outro lado e da mesma forma os bodes
guardavam as portas da igreja».
20 Todo homem dirá que Tommy Osborn, Benny Hinn, Reinhard Bonnke, Morris Cerrulo, Yongi Cho,
Watchman Nee, ou Billy Graham são mais espirituais do que um metodista vulgar, mas aos olhos de Deus
não é assim. E no Antigo Testamento, quando os bodes eram oferecidos em sacrifício entre os bezerros e
carneiros, não era para uma oferta agradável a Jeová, mas era sobretudo para expiação porque as pessoas
agiam como bodes e além disso, este sacrifício simbolizava a posteridade dos bodes entre as pessoas. [Ed: A
congregação diz: «Amém! »].
21 Bem! Vejamos agora o protestantismo! Então percebam algo muito importante: Primeiro, no capítulo 7 de
Daniel, a Bíblia fala antes de um leão que é o império babilónico, isto é, o catolicismo e depois de um urso
que é o protestantismo, depois de um leopardo que é a união dos movimentos evangélicos com a força e o
poder pelo qual ela vai conquistar a terra e depois de uma quarta besta sem nome que é a união dos
branhamistas e essa quarta besta proferiu grandes coisas e um dos seus chifres tinha olhos de homem, isto é,
muito conhecimento segundo o que é predito em Daniel 12:4. Amém!
22 Vocês e eu não sabíamos porquê a Mensagem foi dirigida contra os branhamistas, mas hoje, nós
compreendemos que tinha que ser assim porque a cabeça de ouro sendo o império babilônico católico de
Apocalipse 17, os pés de ferro e argila tinham que ser a besta sem nome e era esta besta sem nome que a
pedra tinha que golpear primeiro. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
23 E depois desta quarta besta, não virá nem besta, nem a corrupção e os santos dos lugares mais altos,
assentados nos lugares celestiais acima de todas as teologias, todas as seduções e acima de todos os espíritos
santos das igrejas, ... possuirão o Reino para sempre. Lá estes santos possuirão a terra para sempre e aos
séculos dos séculos, porque neles está agora a interpretação da pedra branca que golpeou esta enorme religião
chamada cristianismo. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
24 E no tempo do profeta William Branham, um proeminente pastor chamado Júnior Jackson teve um sonho
de primeira importância... eu vou ler isso em “Senhor é este o tempo”: «… A água, corrente, causou erosão,
se formou alguma classe de registro sobre as rochas, e você estava de pé ali interpretando aquela leitura
naquelas pedras… nós estávamos lá juntos, escutando você interpretar essa escritura misteriosa que se
encontrava nas pedras desta montanha ... então você recolheu algo do ar, algo como uma ferramenta ou
alavanca… como você fez isso, eu não o sei… você golpeou o cume da montanha e a desgastou ao redor, e
separou a parte de cima dela. Era em forma de pirâmide. E você cortou completamente o cume dela…
debaixo daquilo havia uma pedra branca, granito, e você disse… observe isto!». Amém!
25 E ainda no sonho, William Branham disse a todos os pregadores para se aproximarem e quando eles
estavam todos reunidos, William Branham lhes disse para manterem seus olhos sobre essa pedra branca sem
caráter, inscrição ou escritura sobre ela. E Júnior Jackson disse que enquanto os pregadores observavam,
William Branham escorregou de lado e partiu para o Oeste. E então os pregadores começaram a ir cada um
em sua direção, ele disse que alguns foram nessa direção, outros naquela direção. E outros em uma outra
direção. E isso é o que realmente aconteceu no cristianismo. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
26 Agora, por quê William Branham cortou o topo desta pirâmide? Devido a essa enorme estátua erigida
novamente sob o nome de cristianismo. E William Branham simplesmente cortou o topo e viu a pedra
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branca, sem inscrição, mas quanto à interpretação, este é um outro personagem que viria depois dele. [Ed: A
congregação diz: «Amém! »]. Porquê Deus não permitiu que William Branham interpretasse esta pedra
branca que é o idioma desconhecido? Isto é porque a sua posteridade viria a ser a quarta besta que é o
branhamismo. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
27 Bem! Observam sempre esse capítulo 8 de Daniel, a Bíblia fala de um carneiro, que é uma segunda besta,
em seguida um bode que é a terceira besta e ainda duma quarta besta sem nome, tendo muito conhecimento e
entendedor de enigmas, ou seja, mistérios.
28 Mas lembre-se que o animal mais poderoso é a terceira besta que é o bode, isto é a união das igrejas
evangélicas. E aqui está o que a Bíblia diz sobre essa terceira besta de Daniel 8: «E eu pensei, e eis um bode
do Ocidente sobre a face de toda a terra…» vocês veem? Esta besta vem do Ocidente, ou seja, a América, é
da América que o movimento evangélico partiu. Bem! Eu repito... «E, estando eu considerando, eis que um
bode vinha do Ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão e aquele bode tinha um chifre
notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante
do rio e correu contra ele no furor da sua força. Vi-o chegar perto do carneiro; e, movido de cólera contra
ele, o feriu, e lhe quebrou os dois chifres; não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou
por terra e o pisou aos pés; também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode, pois, se
engrandeceu sobre maneira; e estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar outros
quatro também notáveis nasceram para os quatro ventos do céu. Ainda de um deles saiu um chifre pequeno,
o qual cresceu muito para o Sul, e para o Oriente, e para a terra formosa». Amém! Vocês veem?
29 Esta besta é o movimento evangélico e qual é o católico que pode estar diante desta besta? Qual é a
metodista, luterana e nazarena que pode resistir à este movimento que diante dele se destacam gigantes como
Tommy Osborn, Benny Hinn, Reinhard Bonnke, Morris Cerrulo, Yongi Cho, Watchman Nee, Billy
Graham... e esses são os transgressores que enchem a medida diante da face do Deus Todo Poderoso. [Ed: A
congregação diz: «Amém! »].
30 E eu ouvi que num estádio, a unção era tão forte em Morris Cerrullo que ninguém podia se aproximar dele
dentro dum raio de cinco metros. E isso foi dito dum deles que, estando sentado num avião, uma unção de
convicção de pecado desceu e vários pecadores que estavam nas cidades em que o avião passou
arrependeram-se de seus pecados. Vocês veem? Alguns homens arrependeram-se de seus pecados, mas eu
digo-vos que são truques de Satanás e são unções demoníacas. [Ed: A congregação diz: «Amém! »]. Nem
antes, nem depois do Senhor, mesmo, um império pagão não teve tanta influência sobre a humanidade. E a
Bíblia diz que o domínio foi dado a ela e de facto, esse domínio nunca foi tirado dela mesmo diante da face
da quarta besta, que é o branhamismo!
31 Quanto a quarta besta sem asas e sem nome, ela não teve nenhuma influência fora dos seus olhos sobre
seu chifre e seus dentes de ferro para moer todo católico, protestante ou evangélico que cairia em suas mãos e
a Bíblia diz que ela tinha unhas de bronze. Isto é o que os branhamistas são! Vocês veem? Daniel 7:23
diz: «Ele diz o seguinte: O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os
reinos». E o branhamismo, esta quarta besta certamente tinha dentes de ferro e uma boca que proferia
grandes coisas, mas a Bíblia nada diz se o império branhamista tem qualquer influência sobre as três
primeiras bestas que são as igrejas católicas, o protestantismo e a união das igrejas evangélicas. E o que
fazem os pés de ferro e de argila na frente das coxas de bronze? E o que é notável, a Bíblia diz que esta
quarta besta sem nome não tinha uma vida longa, quando de repente a pedra branca a golpeou e quebrou as
suas mãos. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
32 E depois desta quarta besta vem o povo santo. A Bíblia diz: «Essas grandes bestas, que são quatro, são
quatro reinos, que surgirão da terra; e os santos dos lugares mais altos receberão o Reino, e possuirão o
Reino para sempre e de séculos em séculos». Em Palavras, esses santos esmagarão e dominarão os católicos,
protestantes, evangélicos e branhamistas para sempre e aos séculos dos séculos. A Bíblia diz em Daniel
2:44: «Mas, nos dias desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído; nem
passará a soberania deste reino a outro povo; mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá
para sempre». [Ed: A congregação diz: «Amém! »]. Vocês veem?
33 Nos dias em que estas quatro bestas serão manifestadas sobre a terra, o próprio Deus do Céu estabelecerá
um Reino da Palavra na terra e este reinado nunca passará para um outro povo. [Ed: A congregação diz:
«Amém! »]. Isto será um retorno à direção de Deus por um profeta mensageiro vivo. Este povo marchará
sempre com um profeta vivo e quando seu profeta deixará a terra, ele clamará a Deus e Deus enviará um
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outro profeta. Os católicos, protestantes, evangélicos e branhamistas marcharão pelos homens, mas o povo de
Deus marchará sempre por um profeta mensageiro vivo sobre a terra. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
34 A Bíblia não diz que ele vai subir ou que Deus suscitará, mas que o Deus dos Céus es-ta-be-le-ce-rá um
reinado na terra. Aquilo será sua própria realeza. Para nunca um espírito santo católico, protestante,
evangélico ou branhamista os seduzir! [Ed: A congregação diz: «Amém! »]. Nunca, seja para um casamento
ou um morto, eles não atravessarão a porta de uma igreja católica, protestante, evangélica ou
branhamista. [Ed: A congregação diz: «Amém! »]. Eles nunca lerão um livro evangélico ou uma versão falsa
da Bíblia! Eles nunca irão ouvir a gravação duma canção, um testemunho ou duma pregação evangélica. [Ed:
A congregação diz: «Amém! »].
35 Aqui na terra, nós podemos comer com eles, dormir com eles, tomar o mesmo veículo com eles, mas a
hora vem quando eles não nos verão mais, pois a separação que a Palavra traz é uma separação eterna. E sob
virtude de Apocalipse 12:14, a separação da alma já aconteceu e aguardamos apenas a separação do corpo.
[Ed: A congregação diz: «Amém! »].
36 No princípio, Deus dirigiu o seu povo por um profeta. Moisés foi profeta, Josué foi profeta. Eles foram
sempre profetas até Samuel e Israel queria um homem, um pastor, um reverendo, um bispo e Deus deu-lhe
isto. Mas no fim dos tempos, o povo de Deus, o povo dos lugares mais altos recebeu um profeta de Deus e
este povo jamais pedirá para marchar sem um profeta mensageiro sobre a terra. Jamais um apóstolo lhes
conduzirá, jamais um profeta de igreja lhes conduzirá, jamais um evangelista ou um doutor ou um pastor lhes
conduzirá. Mas eles marcharão sempre por um profeta mensageiro vivo tendo uma chamada profética, tendo
uma comissão profética, tendo uma mensagem profética. Assim esta é a verdadeira vontade de Deus. [Ed: A
congregação diz: «Amém! »].
37 E por um profeta, Deus fez sair Israel fora do Egito e por um profeta Israel foi guardada. Jeosafá tinha esta
revelação e ele disse a Israel: «Oh tu Israel, confia tu em Deus e confia tu nos seus profetas». [Ed: A
congregação diz: «Amém! »]. A Bíblia é o livro dos livros dos profetas. Por causa dos escolhidos que Deus
sempre envia profetas sobre a terra e pelos escolhidos, Deus enviará sempre profetas sobre a terra até que o
rapto aconteça. E aquele que pode compreender compreenda.

