O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 43: O DESVELAMENTO DA SEDUÇÃO FINAL SEGUNDO 1 REIS 19:11-13
(Pregada na manhã de domingo, 13 de fevereiro de 2005, em Locodjro, Abidjan - Costa do Marfim)

1 … As dez virgens levaram as tochas quando Paulo lhes noivou a Cristo. E esta mesma Palavra, esta tocha
mudou de aspecto e faixa em cada era, como o cavalo de Apocalipse 6. Cada mensageiro vem com o Óleo,
mas em cada sono, as luzes se apagam porque o Óleo, o Espírito se move, lhes abandona... no versículo 7,
não é «acordar», mas «levantar», porque as virgens prudentes nunca dormiram.
2 Irmãos, nós queremos a Coluna de fogo e nós a temos, pois, a foto de fogo, por maior que ela seja, não nos
pode aquecer! Nós não queremos testemunhos históricos de curas, milagres e ressurreição. O mundo não
precisa disso. Eu não tenho nenhuma consideração por uma experiência de 40 anos ou 2000 anos
atrás. Hebreus 13:8 ainda está sendo cumprido! O mundo quer um Jesus Cristo vivo. Vocês veem? E nós já
temos testemunhos de curas e de libertações autênticas. Estamos nos dirigindo em direção aos milagres
maiores, até a ressurreição. O que Jesus Cristo fez em carne, Ele é suposto fazê-lo novamente, se é realmente
Ele o Anjo e o Cordeiro de 24 de abril de 1993 ...
3 Tomemos agora as nossas Bíblias em 1 Reis 19:1-13 e ler isto. ... Porque nesta manhã, o profeta que Deus
enviou quer falar a humanidade. Eu queria pregar sobre os versículos 9 a l3, eu quero reler os versículos 1113: «Ao que Deus lhe disse: Vem cá fora, e põe-te no monte perante o Senhor: E eis que o Senhor passou; e
um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não
estava no vento; e depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto; e depois do
terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo; e ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. E
ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma
voz, que dizia: que fazes aqui, Elias?».
4 Bem ... Elias, o profeta de Deus estava no final do seu ministério e como Moisés, Deus o levou para cima
nesta mesma montanha para lhe mostrar as coisas que virão. Quando Elias viu Benny Hinn, David Owuor,
Baruti Kasongo, T.B. Joshua e muitos profetas seduzindo a terra, ele chorou. Em Deuteronómio 34:1-3,
Israel ainda estava do outro lado do Jordão quando Moisés viu em visão Canaã partilhada entre os filhos de
Israel. E Moisés, o profeta de Deus viu em visão, as batalhas vindouras. Moisés viu as guerras, as seduções,
os truques e os danos que os Cananeus iriam impor aos judeus. Moisés também tinha visto os sete sacerdotes
de Josué 6 durante as sete eras da Igreja e o Clamor da meia noite no versículo 5. Moisés tinha visto o seu
Deus guardando Israel através do profeta Josué de acordo com Oséias 12:14: «Mas o Senhor por meio dum
profeta fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele preservado».
5 Assim, em 1 Reis 19, no final do ministério de Elias, Deus o fez subir sobre essa montanha para mostrarlhe as seduções, o grande exército de Deus que estava para vir provar os habitantes da terra. Depois dessa
sedução uma voz suave e secreta seria ouvida.
6 Esta grande sedução havia sido vista pelo próprio Senhor Jesus. No final do ministério do Senhor Jesus, em
Mateus 24, Ele subiu nesta montanha e viu o rapto no capítulo 25. No alto desta montanha, Ele viu os sete
selos e Mateus 24:24 que é 1 Reis 19:11-13. Em Atos 20:17-38, no final do ministério de Paulo, Deus o
elevou ao topo desta montanha e quando ele viu esta sedução, ele chorou. Quando Paulo viu todo o mal que
Benny Hinn, David Owuor, Baruti Kasongo e os profetas com unção fariam para a terra, ele chorou e disse:
Eu sei que após mim virão raposas severas, sem poupar o rebanho. No final do ministério profético de três
anos e meio atribuído para esta Mensagem, este mistério é revelado. Amém!
7 E todos os verdadeiros profetas viram esta grande sedução do fim dos tempos: os profetas de Baal de
jaqueta sentados em alguns tipos de tronos que Acabe havia lhes oferecido e em alguns lugares, as filhas de
Jezabel, a posteridade da serpente estavam sentadas ao lado deles em tronos semelhantes diante de suas
congregações. Eles são aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da Vida do Cordeiro antes da
fundação do mundo.
8 Agora, voltemos para esse texto glorioso de 1 Reis 19:11-13. Vocês veem? Três fases e depois uma voz
secreta, não uma trombeta ou vozes, mas uma Voz! Moisés ouviu-a como um Clamor e é um homem que ia
indica-la, Josué. Jesus Cristo ouviu sob a forma de Clamor neste ministério de Mateus 25:6 e de Apocalipse
12:14.
9 Em Sabino Canyon, William Branham ouviu aquela voz falando com alguém acima dele [Ed: 7º selo,
Ref.191-192 ou Kacou 30]. William Branham disse: «eu olhei e havia do outro lado um lugar pequeno
semelhante a uma caixa. E eu vi que esta luz estava falando com alguém, acima de mim, esta Luz que você vê
ali na foto». Vocês veem? Mas ele não sabia que isto é o que esta Luz disse, que ele ouviu num idioma
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desconhecido. Em 1993, eu ouvi esta voz, mas não vi ninguém, depois, ouvi-a em um idioma desconhecido,
mas vocês ouvem-na diretamente e a compreendem, pois, a promessa era para vocês.
10 O que estava acontecendo com esse vento, esse terremoto, esse incêndio e essa voz secreta em 1 Reis
19? A palavra «sútil» significa «secreto». William Branham disse: «... haverá um Clamor, mas não no
mundo dos incrédulos: isso será um segredo». Brochura «o tempo e o sinal da união» pregada aos 18 de
agosto de 1963, referência 134. Vocês veem? Um segredo. O que é isso? Deus revelou a Elias a grande
sedução que aguardava a sua posteridade espiritual no fim dos tempos. Estes são também os sete selos. E essa
voz estava contida nos sete trovões e devia ser selado até ao tempo do fim para desvelar essa sedução. A
revelação dos sete trovões não pode ser concluída antes de desvelar os branhamistas. Vocês veem? Quando
Martinho Lutero pregou, foram os sete trovões. Quando William Branham pregou, foram os sete trovões. E
serão sempre os sete trovões até que o Senhor Jesus venha.
11 As três fases se relacionam à grande sedução que virá sobre a terra entre o tempo do entardecer e a meia
noite. A revelação diz que Elias, na caverna, ouviu uma voz falando com alguém sobre ele como no 7º
selo. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Esta Voz suave e secreta, é diferente da voz que perguntou a Elias
o que estava fazendo lá. A primeira voz é esta de Mateus 25:6 e Elias saiu. Daniel ouviu também! Quando
Elias ouviu, foi de acordo com Mateus 25:6, mas não lhe foi dado a entender. ... Amém!
12 Agora, eu gostaria de mostrar estes três ataques satânicos vindo do abismo. Primeiro, um vento
impetuoso: são os grandes movimentos espirituais que continuam a assolar o mundo porque o próprio
Espírito vem como um vento impetuoso. Atos 2:2 diz que ele veio do Céu o som dum vento impetuoso. E
vocês veem como estes ventos de unção fendeu e quebrou os montes deste século: os presidentes dos países,
ministros, ricos, prefeitos, deputados, juízes, empresários, reis, príncipes, os homens de renome, ... quebrando
assim os maiores corações de pedra. Vocês veem? Todos foram arrastados para este movimento de milagres
sem Mensagem. Os filhos do diabo revestidos de unção demoníaca e com o Nome de Jesus abalaram as
nações, eles marcaram seu país sem talvez serem de renome mundial. Mas a Bíblia diz que Deus não estava
neste vento.
13 Vocês viram em vigílias e convenções evangélicas, as multidões que entram em colapso sob o vento de
unção demoníaca. Houve aqui, na Costa do Marfim, o movimento de tratores do evangelho... Nenhuma
árvore podia resistir-lhes! Houve lá encantamentos satânicos chamados orações proféticas ou
proclamações. E nós vimos isto.
14 E em 1 Reis 19, Elias ouviu-os a gritar com autoridade ao seu deus Baal e os deuses, demónios e os ídolos
de água, da terra, do céu, de montanhas, do ouro, da prata, de bronze e de pedra afim de que estes lhes
retornassem suas bênçãos.
15 Elias ouviu: «Baal, traz de volta o meu anjo! Rocha, trás de volta as minhas bênçãos! Montanhas, trás de
volta as minhas bênçãos! Céu, lua, terra, eu vou arrancar o meu casamento, eu arranco o meu trabalho, dá
as minhas bênçãos em nome de Baal! Escrevi as bênçãos em minha vida com o sangue de touros! Você
marido de noite, eu puxo suas partes íntimas, ... E você esposa de noite, eu cortei os seus seios ... Satanás, eu
já enviei contra ti os aviões de guerra mais poderosos! Já enviei os mísseis mais poderosos em você e agora
eu enviarei uma bomba atômica em seu acampamento!!! ... A fumaça sobe a partir do seu campo, é o fim ...
Amém!» Vocês veem? Vocês, filhos do diabo, em qual bíblia viste isto? E Elias disse a si: «e não matei todos
eles no ribeiro de Quisom? De onde vem que eu os vejo outra vez?»
16 E Elias disse: «Que as suas almas descansem em paz!» Eles estavam gritando muito forte. Eles bateram
palmas, bateram pés no chão, com suor, estalaram os seus dedos e Elias ouviu-os dizer: «Eu apago as minhas
maldições e então eu mergulhei o meu dedo no sangue do touro e eu escrevo a minha bênção sobre a terra e
no céu. Eu sou abençoado e trabalho em nome de Baal, eu estou em minha casa com meus filhos em nome de
Baal... Em nome de Baal! Em nome de Baal». E hoje, estes demônios estão sobre a terra e ao invés de
invocar Baal, eles invocam Jesus Cristo e os filhos do diabo são seduzidos. Jesus e os apóstolos fizeram essas
encantações? Isso é bruxaria. Irmandades de bruxas, feiticeiros em jaqueta, bem perfumados. Vocês veem
isso?
17 Havia pequenos e grandes, homens e mulheres, pobres e ricos, com suor, batendo os pés no chão, batendo
as mãos, gritando com toda a força de acordo com as doutrinas de Baal que eles aprenderam nos seus
seminários e escolas pastorais. E Elias lembrou-se que ele lhes tinha orientado para gritarem em voz
alta. Leiamos isto: «E aconteceu ao meio-dia, Elias zombava deles dizendo: Clamai em alta voz, porque ele é
um deus; porque ele medita, ou ele foi embora, ou ele está viajando, talvez esteja dormindo, e ele acordará!
E eles clamavam em alta voz, ...». Vocês veem?
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18 Depois destas proclamações encantatórias, eles tomaram o sangue dos touros, e ... A Bíblia diz em 1 Reis
18:28 que eles fizeram sangue derramar sobre eles e Elias ouviu lá fora: «Eu mergulhei no sangue de Jesus,
eu sangro com o sangue de Jesus, eu lavei-me no sangue de touros, eu bebo o sangue de Jesus! Eu coloco o
sangue na minha porta, na minha cama... terra, eu escrevo a minha bênção sobre vós com o sangue de
touros, eu proclamo o meu sucesso no sangue de touros, eu profetizo o sucesso na minha vida». Elias disse:
não matei Baruti Kasongo no ribeiro de Quisom? Não matei todos eles no ribeiro de Quisom?
19 E Elias disse: «Oh misericórdia! Que as vossas almas descansem em paz!» às vezes, uma voz poderia
gritar palavras como: «Nós rezamos e somos respondidos», e a multidão respondia: «Em nome de Baal!... em
nome de Baal! .... em nome de Baal» A voz falou e a multidão respondeu: «em nome de Baal!» de acordo
com as doutrinas de Baal.
20 Dons poderosos de magia, profecia, falar em línguas, discernimento, confirmam esta bruxaria. A tal ponto
que a Bíblia diz que se fosse possível, até os escolhidos seriam seduzidos. Quem podia discernir os espíritos
que atuam em todas estas igrejas, missões e ministérios não era o Espírito Santo? ...
21 Depois disso, um terramoto. Em qual momento? Quando a terra estava crucificando a Mensagem do
entardecer. Ali, estava o eclipse de 24 de abril de 1993. Não são terramotos, mas um terramoto e depois a
escuridão. Como diz Joel 1:4, todos aqueles que não foram seduzidos pelos ventos fortes devem ser
seduzidos pelo terramoto. Se a Mensagem do entardecer é Jesus Cristo, o mundo religioso deverá crucificáLa, e isso é o que os branhamistas não querem aceitar. A Mensagem que Martinho Lutero apresentou foi
crucificada. Mas os luteranos não querem aceitá-lo. A Mensagem que João Wesley tinha apresentado, foi
crucificada. Mas os metodistas não querem aceitá-lo. Mas eles aceitam apenas a crucificação de Jesus Cristo
na carne que João Batista apresentou. Vocês veem? ...
22 Então, depois do terramoto, houve fogo. Vamos ler isto: «... E depois do terramoto, o fogo: o Senhor não
estava no fogo». Este fogo foi para consumir o que foi deixado pela tempestade e pelo terramoto. «... o que
foi deixado pela lagarta, o gafanhoto tem comido, e o que deixou o gafanhoto, o comeu a lagarta e o que a
lagarta deixou, o gafanhoto tem comido» Joel 1:4. E Joel 2:25 diz que é o próprio Deus quem os enviou. 2
Tessalonicenses 2:11-12 diz isso. Vocês veem?
23 O terceiro ataque satânico também foi ao inferno e voltou... Os membros dessas igrejas são os touros
abatidos pelos profetas de Baal. E Elias ouviu: «O fogo!!! O fogo!!! O fogo!!!... Eu te consumo pelo fogo!! O
fogo do espírito santo! ... Eu invoco o fogo! O fogo!!! O fogo!!! O fogo!!!» E afrente desta invasão
demoníaca, estavam os campeões da fé. Alguns que fizeram três ou quatro vezes quarenta dias de jejum,
enquanto outros fizeram setenta ou mesmo cem dias de jejum, os Golias deste século. Os gigantes da
antiguidade! Golias com pés de barro! Vocês veem? Setenta ou cem dias de jejum, eles são
penitências. Vocês veem? E de longe, eu ouvia na revelação: «Hoo-Hoo-ha ha-ha Hoo!» E eles estavam
batendo os pés no chão. Vocês veem? Eram como animais!
24 Elias foi o profeta do fogo. Ele tinha acabado de fazer descer fogo em 1 Reis 18:25-40, mas ele não se
reconheceu nesse movimento de fora do fogo. Em seguida, Elias viu que os gritos ainda se assemelhavam aos
dos profetas de Baal, que ele tinha acabado de matar.
25 Então, Deus revelou-lhe que quando o seu Espírito agiria, na terra, no fim dos tempos, os espíritos dos
profetas de Baal que foram mortos voltariam sobre a terra também ... os Benny Hinn, Morris Cerullo, Chris
Oyakhilome passaram, as igrejas católicas passaram, as igrejas protestantes passaram, as igrejas evangélicas
passaram, as igrejas branhamistas passaram, as igrejas do fogo passaram, os movimentos do fogo passaram,
as missões e os ministérios de fogo passaram, e todos gritando em voz alta: «O fogo do espírito de Baal! O
fogo do espírito santo! O fogo! O fogo! O fogo! Eu invoco o fogo! O fogo! ... » E ao mesmo tempo, Elias viu
milhares de colunas de fogo descendo do céu sobre cada pastor branhamista. E Elias chorou por causa da
grandeza da sedução.
26 Irmãos, aonde eles vão? A Bíblia diz que eles estão indo para o lugar chamado em hebraico Armagedom.
Se vocês entendem, digam: Amém! [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
27 A Bíblia diz que os quatrocentos e cinquenta profetas de Baal invocaram fogo sobre o touro e
profetizaram que o fogo iria descer. Eles não dizem: o fogo de Baal, mas o fogo do espírito santo. Mas estes
são os mesmos espíritos de Baal. Os mesmos demônios. Mais de 2000 anos mais tarde, os gritos de tormento
dos profetas de Baal que Elias abateu se levantaram do inferno até a nós. Quando Elias ouviu sem cessar e de
séculos em séculos... «O fogo! Eu invoco o fogo! O fogo! O fogo! O fogo consome você! O fogo! ...» Elias
disse em seu coração: «Que as vossas almas descansem em paz! » Ele sabe que essas vozes são as vozes dos
profetas de Baal que ele havia degolado. E hoje, isso volta sobre a terra através das igrejas evangélicas, as
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missões e ministérios e os mesmos profetas de Baal estão em casacos hoje no meio de nós e a humanidade
não sabe. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
28 Vocês não são obrigados a acreditar em mim, mas isso é a pura verdade. Porquê? Porque vocês estão
todos marcados com o espírito de Baal.
29 Várias pessoas aqui já foram libertas de espíritos malignos, mas eu alguma vez invoquei o fogo? O Senhor
Jesus Cristo expulsou demônios, libertou alguns malucos, ressuscitou alguns mortos, mas onde vocês viram
que Ele invocou o fogo? E vocês branhamistas que transportam fotos da Coluna de fogo, é o mesmo
demônio! Quando o fogo de Deus caiu em Gênesis, isso consumiu Sodoma e Gomorra. Quando Elias
invocou o fogo em 2 Reis 1, isso consumiu os cinquenta do rei Acazias. E em 1 Reis 18, o fogo consumiu o
holocausto de Elias. Vocês veem?
30 Esta pregação é a pura revelação de Jesus Cristo. Eu não paro de dizer que um filho de Deus tem a
semente de Deus nele. Quando um dia ele ouvir ou ler esta Mensagem, ele bendirá Deus e dirá: «Isto é a
verdade! Oh! Eu poderia ver um pouco disso! Eu já me coloquei essas perguntas... E quando comecei a ler
ou a escutar esta Mensagem, qualquer coisa como escamas caíram do meu espírito!».
31 Mas quando um filho do diabo ver isso, estará indignado. Porquê? Porque isso não é para ele! Vocês
veem? Ele dará isso ao seu pastor.
32 Irmãos! Tomem um filho de Deus, atam-lhe as mãos e os pés e vão colocá-lo na porta do inferno, ele irá
rolar para baixo para ir ao Paraíso. Tomem um filho do diabo, atam-lhe as mãos e pés e vão colocá-lo na
porta do Paraíso e lhe dizem que ele está na porta do Paraíso, mas ele vai voltar para vocês, para dizer: «Mas
onde está a porta do inferno? »... porque a sua profundidade está no inferno!
33 Muitos vieram aqui sem serem evangelizados mas por uma simples pregação desta Mensagem sem
mesmo fazer perguntas. Tudo simplesmente porque é a Palavra que os criou. Tudo depende do que somos
para começar... onde quer que a Mensagem chegue, haverá conversões. E um escolhido que ouvir isso
expandirá isso ao redor dele. Mesmo se a sua família se levantar contra ele. E os escolhidos acreditarão. Deus
o fará de acordo com Atos 13:48! Quanto aos filhos do diabo, nós não temos o poder de transformar
caranguejos em peixes nem abutres em águias. Eles são abutres reunidos em torno dos cadáveres fedorentos,
cheios de vermes. Mas nós somos as águias reunidas em torno da carne fresca que a grande águia de
Apocalipse 12:14 nos deu. Os filhos de Deus acreditam pela fé porque a revelação se aceita pela fé, mas os
filhos do diabo aceitam-na depois de tantas perguntas e argumentos quando a sua inteligência o
compreende. [Ed: A congregação diz: «Amém! »]. Como os judeus, os filhos de Deus acreditam, porque o
profeta o disse! [Ed: A congregação diz: «Amém! »] ...
34 O rapto está à porta. Olham apenas para o Norte. Deus usará de forma milagrosa homens com bom
conhecimento do islão e isso será o fim para as nações. Quando vocês verem o islão abalado por este poder
ao redor do mundo, então esta é a cortina de quase 2000 anos da dispensação das nações. Como Atos 3, esses
numerosos paralíticos, coxos, cegos e enfermos a frente de mesquitas serão curados e mesquitas se tornarão
em templos. Esta é a única coisa que a terra espera e o rapto terá lugar.
35 Contudo, esses soldados romanos dirão de mim: «certamente este Kacou Philippe foi um verdadeiro
profeta de Deus e nós o havíamos perseguido. Ele nos disse essas coisas!» Mateus 27:54. Mas as igrejas,
continuarão com a mesma unção de magia, como se nada tivesse acontecido. Eles continuarão a
evangelizar...
36 Irmãos, como Paulo, eu preguei a revelação de Jesus Cristo. É por estes mistérios que eu recebi uma
chamada misteriosa em 1993. Se alguém pensa que é porque eu sou tão inteligente que eu entendo essas
coisas, isso é problema dele ...
37 Então, nós seremos os juízes de toda esta geração. As numerosas igrejas antes do dilúvio virão diante de
Noé no julgamento. E da mesma maneira que eles foram engolidos pelo dilúvio, é assim que eles irão para o
inferno. Aqueles que cortaram Isaías em pedaços estarão surpresos em ver Isaías como seu juiz. Aqueles que
queimaram João Huss e João Wycliff alegando serem de Jesus estarão surpreendidos ao tê-los como juízes do
seu tempo. Quando os profetas e sacerdotes de Jeremias 26:7-11 serão solicitados nas barras do julgamento,
eles terão na frente deles aquele que eles conheciam bem na terra: Jeremias, o câncer que lhes atormentava
será o juiz deles. Haverá ranger de dentes...
38 Mas quando Moisés regressou do seu ministério, a porta estava fechada. Mas quem fechou a porta? O
próprio Deus! Não é o mensageiro que fecha a porta, mas o próprio Deus! Vocês veem? Quando Noé entrou
na arca, Deus deu um pouco de tempo de graça para a humanidade antes de Ele mesmo fechar a
porta. Gênesis 7:16 diz: «E o Senhor fechou a porta na arca de Noé». Vocês veem? Quando Moisés voltou
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para a casa, Deus esperou alguns dias antes de fechar a porta sobre Moisés e seu grupo. A partir de Josué,
ninguém podia entrar com Moisés.
39 Aqui está uma revelação particular. Todos os que vieram depois disso, Moisés disse-lhes para irem ao que
vendeu o óleo depois dele, isto é, Josué. Deus tem sempre um homem na terra com as chaves do Reino, um
homem em quem devemos crer de acordo com João 6:28-29 que diz que a obra de Deus, é crer em quem Ele
tem enviado. Vocês veem?
40 Um dia, um branhamista me disse que após a morte de William Branham, um dos seus filhos, Joseph ou
Billy Paul realizaram os mesmos milagres como seu pai. Eu perguntei-lhe se isso continuou até hoje, ele
disse, «não». Vocês veem? A porta já está fechada sobre William Branham pelo próprio Deus desde 1993.
41 O próprio Joseph Branham não pode ser salvo no rapto a menos que ele esteja na expectativa do Clamor
da meia noite que o profeta Kacou Philippe prega. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
42 E quando Ewald Frank relata sua experiência de 3 de Janeiro de 1981 sobre o rapto, eu concordo com ele.
Vocês veem? Ele viu uma multidão incalculável de pessoas vestidas de branco, na flor da sua juventude, e
ele, Ewald Frank estava a frente. Vocês veem? Mas ele não diz que viu William Branham ou Paul ou
Neville. É justo! Vocês não podem ser salvos por um profeta em quem vocês não acreditaram enquanto ele
estava na terra ou em um profeta que morreu antes do vosso nascimento. Esta é a revelação infalível de Deus
que não pode falhar nem na terra, nem no Céu.
43 E no julgamento, Paulo veio com o seu grupo. Ele se apresentou e disse: «Senhor, tu me chamaste numa
visão e eu recebi de Ti o que eu preguei... de acordo com Gálatas 1:11-12 ». Se Deus não reconheceu Paulo
estava tudo acabado para aqueles que o seguiram. E vários se aproximavam, Martinho Lutero... João
Calvino... João Wesley... e nós vemos os luteranos que vieram. Eles disseram à Deus: «Oh Deus! Nós
também cremos em Martinho Lutero, teu santo servo!» Mas Lutero exclamou: «Eu Lutero! Eu nunca vos
conheci!! Onde vocês me viram sobre a terra? Em que ano vocês haviam crido em mim?» E esses luteranos
disseram: «Em 1560». Lutero disse: «Em 1560 foi João Calvino! Levam-lhes para João
Calvino» Amém. Mas João Calvino disse: «Senhor, enquanto eu estava na terra, esses se diziam luteranos
quando eu lhes pregava» e Calvino mandou-lhes de volta para Lutero que os condenou. Amém! Como um
dia, eu condenarei os católicos, os protestantes, os evangélicos e os branhamistas em primeiro lugar.
44 Em Lucas 23:7 e 11, Pilatos soube que Jesus era da jurisdição de Herodes, enviou-O a Herodes. O que
acontecerá lá no julgamento do trono branco? Primeiro, os fariseus vieram e em vez de Moisés, viram o
Senhor Jesus Cristo e os apóstolos. Eles estavam apavorados e disseram: «Nós somos de Moisés!» E o Senhor
Jesus disse: «Neste caso, os leva a Moisés». Vocês veem? Moisés perguntou-lhes: «Vocês estavam no
deserto comigo?... Quando Coré e Datã rebelaram-se, vocês estavam do meu lado? Vocês conhecem Arão e
Miriã?» Eles disseram: «Não!» Moisés ficou surpreso e Moisés disse: «Vocês estavam comigo no Egito, mas
vocês só não saíram comigo?» Eles disseram: «Não. Nós vivemos na terra por volta do ano 30 ou ano 40!
Mas éramos leais a você». Moisés disse: «No ano 30, lá é o Senhor Jesus! Mas, porquê vocês dizem que são
de mim?... Idem ao Senhor Jesus! É Ele que estava na terra com os seus apóstolos no ano 30» [Ed: A
congregação diz: «Amém! »].
45 E então os fariseus lembraram-se de que o Senhor Jesus havia dito em João 5:45: «Não penseis que Eu vos
hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais». [Ed: A congregação diz:
«Amém! »]. Wesley poderia dizer aos luteranos que recusaram a sua Mensagem: «Não pense que eu, vos hei
de acusar perante o Pai. Há um que vos acusará, Lutero em quem vós esperais». [Ed: A congregação diz:
«Amém! »]. William Branham poderia dizer aos metodistas: «Não pensem que eu, vos hei de acusar perante
o Pai; há um que vos acusará, Wesley em quem vocês esperam». [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
46 E eu poderia dizer aos branhamistas: «Não pensem que eu, o profeta Kacou Philippe, vos hei de acusar
perante o Pai. Há um que vos acusará, William Branham em quem vocês esperam». [Ed: A congregação diz:
«Amém! »]. Vocês veem? No julgamento, os branhamistas que ouviram e rejeitaram o Clamor da meia noite
vieram e foi o mesmo. Isto é profético! Se você viveu na terra no momento que o profeta Kacou Philippe
estava na terra, saiba que você está sob a jurisdição do profeta Kacou Philippe. Amém!
47 Joel Osteen, T.D. Jakes, Doug Batchelor, Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas
Malafaia, Paula White, Joyce Meyer, Alberto Mottesi, todos vocês estão sob a jurisdição do profeta Kacou
Philippe. Carlos Annacondia, Claudio Freidzon, Dante Gebel e todos aqueles que os seguem estão sob a
jurisdição do profeta Kacou Philippe! Tommy Osborn, Kenneth Hagin, Chris Oyakhilome, David Owuor,
Emmanuel Makandiwa, Uebert Angel, T.B. Joshua, David Oyedepo e todos aqueles que os seguem estão sob
a jurisdição do profeta Kacou Philippe! Benny Hinn, Manasseh Jordan, Jesse Jackson, John Hagee, Pat
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Robertson, Joaquim Gonçalves, Donald Parnell, Alejandro Bullón, Guillermo Maldonado e todos aqueles que
os seguem estão sob a jurisdição do profeta Kacou Philippe.
48 Que vocês sejam católicos, protestantes, evangélicos ou branhamistas ou membro dessas assim chamadas
igrejas reveladas ou restauradas, saiba que se é Deus quem me deu este Evangelho... como Isaías e Jeremias,
aquele que vos condenou na terra desde 2002 será o vosso juiz diante de Deus no Céu. Os fariseus arrastando
longos pergaminhos para as barras disseram: «Nós somos de Moisés, ... eles diriam hoje: Nós somos de
Jesus!» [Ed: A congregação ri]. E Moisés condenou-os de acordo com João 5:45! Quando vocês rejeitam a
Mensagem do vosso tempo, seus jejuns e orações são abominações diante de Deus. Seus dízimos e ofertas
são abominações diante de Deus. O vosso zelo, seus frutos de Gálatas 5:22 são abominações e acima de tudo,
o vosso jesus é Satanás.
49 Irmãos, eu estou com pressa de estar com essas igrejas diante de Deus. Se até mesmo o mais humilde, o
mais santo e o mais espiritual deles ir para o Céu, então Deus não fala comigo. Como no tempo de Noé, o
Deus que eles dizem adorar engolirá a todos. Eles, seus pastores, presidentes, profetas de Baal e seus muitos
espíritos santos irão ao inferno. E que aquele que tem ouvidos para ouvir ouça!

