O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 45: O LUGAR DOS QUATRO MINISTÉRIOS DE EFÉSIOS 4:11
(Pregada no domingo 5 de dezembro de 2004 em Locodjoro, Abidjan - Costa do Marfim)
Concernente aos quatro ministérios, ver também Kc.50

1 Fazem bem em enviar pregações através do mundo e congratulo-me pelas reações que nos chegam. Recebi
chamadas telefónicas, cartas e e-mails vindo da África, América, Alemanha, Peru, França… e alguns dizem
ter recebido aquilo de amigos Alemãos, Franceses, Benineses e outros. A minha oração é que esta Mensagem
seja traduzida em outras línguas.
2 Bem! Instituindo a confissão pública, cortamos num só golpe a santificação carnal. Excedemos do golpe
todas as exortações para santificação. Não temos necessidade de vir pregar mensagens evangélicas aqui.
Cada confissão é uma mensagem para todo mundo. Cada um está sobre as suas guardas. Vocês veem o
quanto esta doutrina é preciosa? E devido aos reis, os príncipes, os presidentes e os seus ministros, Satanás
retirou-a da Igreja, mas Deus restituiu-a. Amém!
3 Há uma só Mensagem sobre a terra, trazida por um profeta mensageiro vivo e esta Mensagem é sustentada,
explicada e levada pelos quatro ministérios trabalhando no interior e fora da Igreja. E é a única coisa que
Deus pode confirmar. Todas as Mensagens precedentes estão sem valor. São os quatro ministérios que
clarificam, aprofundam e tornam a Mensagem mais bíblica. E se um destes ministérios trouxer ou
procurar trazer uma coisa nova, é um fogo estranho e é o inimigo do interior.
4 Por exemplo, se ele disser: « Adão não tem umbigo se não teria nascido de uma mulher» ou então «O
Reino de Deus não é o Reino dos Céus» ou então ainda «O livro da Vida é diferente do livro da Vida do
Cordeiro»… eu não sou obrigado a falar em tais debates. O que não faz parte da Mensagem não deve ser
pregado aqui. Se o profeta mensageiro vivo for a boca de Deus, os quatro ministérios devem ser a boca do
profeta mensageiro vivo.
5 Se a congregação não compreender uma pregação, ela tem o direito de pedir, com sabedoria, uma sessão de
perguntas e respostas no fim da pregação. Vocês veem? Não somos uma igreja evangélica ou branhamista
onde, numa convenção, um pregador pode vir estender os seus conhecimentos e ir-se sem ser preocupado.
Sede o eco do profeta como ele mesmo é a boca de Deus. É necessário que haja o Espírito da Mensagem em
cada pregação. Vocês veem?
6 Agora vamos chegar aos quatro ministérios de Efésios 4:11. Arão é o tipo dos quatro ministérios de Efésios
4:11 que é o tipo do sacerdócio do Antigo Testamento. Compreendem porque no fim foi Josué e não Arão?
Êxodo 33:11 diz: Moisés, servo do Senhor … Josué Servo de Moisés. Vocês veem? E Josué recebeu o direito
de primogenitura a frente de Arão como Timóteo recebeu-o na frente de Barnabé. E como Timóteo, em 1
Coríntios 4:17, F.F Bothworth era enviado a frente de William Branham, anunciando William Branham e
preparando as pessoas para a bênção. E Timóteo junto de Paulo, devia dar testemunho de Paulo sem ter
vergonha. 2 Timóteo 1:8. Vocês veem?
7 Todo ministério de Efésios 4:11 é a boca do profeta mensageiro vivo do seu tempo, como ele mesmo o
profeta mensageiro é a boca de Deus para o seu tempo.
8 Bem! Sendo guardiões da Palavra, sede cordeiros para Deus, mas leões para o inimigo, que seja do interior
ou da parte externa. Vocês devem dizer o que a Mensagem do vosso tempo diz e esperar o que Deus pode
fazer de vocês. Se o diabo, pelos seus filhos, chega a tocar esta Palavra, tudo que fazemos é dedicado ao
fracasso. Assim os quatro ministérios de Efésios 4:11 são os guardiões da Mensagem do seu tempo. Como os
quatro animais aí em Apocalipse guardam o trono de Deus.
9 Também, não devem dizer: «Tal fulano fez isto na Bíblia ou na história da Igreja e Deus atribuiu-lhe
aquilo, por conseguinte fá-lo-ei também». Eu posso administrar-me um remédio que curou alguém que tinha
a mesma doença que eu há um ano? Não irmão! Sabiam que a vitoriosa penicilina de todas as doenças, há
sessenta anos, tem-se tornado sem efeito hoje? Não podendo mais curar o mesmo que curava há cinquenta
anos? Vocês veem? Os médicos não prescrevem mais penicilina. Não imitem nada! Se pensarem que lendo a
Bíblia ou a história da perseguição aquilo os prepara à perseguição, parem isso! A única força, base e apoio, é
o profeta e a Mensagem do vosso tempo.
10 É similar para o plano da Salvação: uma geração vem com o seu espírito de sedução e de coisas novas que
não existiam há quarenta anos e não é a Bíblia, mas um novo profeta mensageiro que Deus envia sobre a
terra para vencer aquilo.
11 É como estes dois pastores evangélicos que apoiavam que um pregador pode aproximar a sua mulher no
sábado a noite e subir no púlpito domingo de manhã para pregar. Eu disse a ele que isso era do diabo. Vocês
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veem? O pregador não santifica a congregação, tanto pela Palavra como pela sua vida como Cristo e a Igreja?
Vocês veem? Eu não acredito mesmo que apenas um imam ou um feiticeiro tradicional possa agir assim à
véspera da sexta-feira… o pregador, como o cantor, deve ser irrepreensível tanto pela Palavra como pela sua
vida. Se tiverem o menor problema espiritual, o temor de Deus e o seu amor para com os irmãos e irmãs
ordenam que não façam um passo a mais.
12 A completa libertação e a completa vitória precedem a bonita voz do cantor e a pregação pura. É por isso
que, mesmo os apóstolos podiam ir pregar no exterior, mas não no interior antes do batismo do Espírito
Santo… Não podem dizer: Quando fizer a obra, eu tomarei consciência e eu porei a minha vida em ordem, eu
terei mais temor a Deus! Sejam primeiro vencedores, mesmo o batedor de tantã. Se alguém constituir-se
inimigo do interior, Deus não lhe perdoará aquilo.
13 Bem… agora eu quereria dizer que a revelação não é uma preciosa descoberta, de comparações de
versículos bíblicos ou uma inspiração do passado ou história. O que procuras fora da Mensagem profética do
teu tempo, é o que te destruirá, quão precioso seja. Muitos enganos virão e é necessário vencer. Deus
considerou esta Mensagem suficiente. E todos os mistérios que A cercaram valem ser reconhecidos como um
atributo da Palavra.
14 Por exemplo, Mateus 25:6 não figurando nas duas primeiras pregações, eu tentei enxertar aquilo mas tive
esta inspiração dizendo: «Nenhuma planta ou fruto é distinguida logo que cresce. Por si mesma, rejeita o que
a envolve. Tu não tens nada a ver ». Imediatamente veio-me o exemplo da laranjeira, o limoeiro,
mandarineiro e toranjeira. «Nenhuma planta ou fruto é distinguida enquanto cresce».
15 Frequentemente preguei ou escrevi sob a forma de ditado aprendendo eu mesmo ao mesmo minuto o que
escrevo, afastando assim a sabedoria e a inteligência humana. Vocês veem? Quantas vezes pensei que esta
rainha, a rainha de Séba, partiu da África para ver o rei Salomão podia ter uma relação com o Clamor da
meia noite e que irmãos atraíram a minha atenção para isso? Mas, sempre espero o que Ele me dirá. Amém!
Por exemplo, quando escrevia: «… o cinto de ouro nos lombos…», não sabia que esta frase terminar-se-ia
por: «…é o sacerdócio de Melquisedeque ». Deus é minha testemunha, eu sabia apenas de acordo com
Efésios 6:14-17 que o cinto é a verdade. Eu nunca recebi uma inspiração falsa, fui eu quem procurou
antes alterá-la porque não a compreendia e eu fui impedido. Por exemplo, o facto de que Caim pode pôr ao
mundo um filho de Deus. O Santo Anjo, o Espírito Santo de 24 de abril de 1993 não vela aquilo? […]
16 A perfeição está tão próxima que o homem não a controla mais. Por exemplo, se Deus realmente disse que
Ewald Frank deve distribuir as brochuras, ele devia atar-se a aquilo unicamente e não produzir suas próprias
brochuras. Se o meu pai que vai viajar dizer-me: Coma em tal mulher até eu regressar, não direi após a sua
partida que por causa da distância, eu irei antes comer em outra mulher. Quando era pequeno, meu pai ia ao
campo, entregava-me aos seus trabalhadores Burkinabés sabendo que estes comem serpentes. Mas embora
pequeno, velei nunca comer aquilo.
17 Eu gostaria de sublinhar também que se um ministro da Palavra pregar e se a sua pregação não for contra
a Palavra, ninguém pode vir retomar, reexplicar ou comentar a sua pregação como os branhamistas o fazem.
18 Bem! Eu desejo também trazer uma precisão: vários irmãos puseram-me perguntas sobre os ministérios e
a vida passada do ministro da Palavra de acordo com uma das minhas pregações [Ed: Kc. 8]. Exceto à minha
Palavra, mantenham-se com o que eu disse: eu falei apenas do profeta e do pastor, os outros ministérios não
são referidos. Do mesmo modo, se alguém for já pastor antes da recepção da Mensagem, permanecerá pastor,
se quizê-lo. Vocês veem? É isso.
19 Bem! Agora eu desejo falar da oração, do batismo e terminar. Eu vi irmãos a caçarem demônios,
enviando-os para as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branhamistas. Isto não é falso, mas enviam
antes para o abismo e os lugares áridos. E isso devido às crianças de Deus que estão ainda cativas nestas
igrejas. E quando oram, não invocam um Deus histórico, mas o Deus vivo, o Deus do profeta Kacou Philippe
porque, Ele é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. Se invocarmos o Deus de Elias, de Daniel, devemos
afirmar que Ele é o Deus vivo do nosso tempo, ou seja, o Deus do profeta Kacou Philippe. Tudo deve ter uma
marca da Mensagem do nosso tempo: a oração, os cantos… não de Jesus de Nazaré porque o Jesus de Nazaré
que responde hoje é um demônio. Foi Jesus de Nazaré numa carne humana há 2000 anos. São as estátuas e os
ídolos que não se deslocam! E os deuses destas igrejas são de Nazaré e chamam-se todos Jesus Cristo de
Nazaré. Vocês veem? Mas, Ele é o Deus vivo hoje, o Deus do nosso tempo, o Deus do profeta Kacou
Philippe.
20 Por isso, eu pregarei sobre o assunto: «Senhor, ensina-nos a orar» porque um dia, os Judeus, filhos de
Abraham, Moisés e Davi, vertidos na lei e nos profetas diziam a João Batista que lhes ensinasse a orar depois
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um pouco mais tarde, outros diziam a Jesus: «Senhor, ensina-nos a orar». Hoje quem Ele é? Jesus Cristo, a
Palavra de Deus, o Fiel e Verdadeiro, o Clamor da meia noite, o Deus de Elias, de Daniel e dos apóstolos que
eu sirvo …
21 Saibam que todos os batismos, mesmo nos branhamistas são falsos. Um dia, recebendo um novo
convertido no seu escritório, um pastor branhamista perguntou-lhe se o batismo que ele tinha recebido fosse
por imersão em Nome do Senhor Jesus Cristo? Ele disse: « Sim! ». E este pastor branhamista tinha-lhe dito
que este batismo é válido. Enquanto que é um batismo recebido em uma igreja evangélica. Vocês veem? No
tempo de João Batista, todos os batismos eram falsos exceto o de João Batista. No tempo de Paulo, todos os
batismos eram falsos exceto o de Paulo e Paulo rebatizou mesmo os discípulos de João Batista como Apolo.
E hoje no tempo do profeta Kacou Philippe, todos os batismos das igrejas católicas, protestantes, evangélicas
e branhamistas são falsos exceto o batismo do profeta Kacou Philippe. Se não entendes, ore para que Deus te
revele. Não há dois Deuses, não há duas verdades, não há dois batismos, não há dois profetas mensageiros
vivos sobre a terra. [Ed: A congregação diz: « Amém! »].
22 William Branham disse: « Para os que são do « só Jesus», eu não tenho nada contra eles, mas o seu
batismo é falso, porque batizam para a regeneração». [ Brochura: «Porque eu sou contra as religiões
organizadas» página 18 referência103]. Vocês veem? Nós batizamos para uma Mensagem. E aquele que hoje
tem uma Mensagem, é o profeta Kacou Philippe. Essas pessoas batizam em nome do Senhor Jesus Cristo por
imersão; mas William Branham disse que o seu batismo é falso porque eles batizam para a regeneração.
Vocês veem? João Batista batizou para o arrependimento, os apóstolos para a remissão dos pecados… e hoje,
é para a restituição. Mas vocês, batizam por qual Mensagem? Vocês, evangélicos, vocês batizam por qual
Mensagem? Vocês, católicos, protestantes, branhamistas, vocês batizam por qual Mensagem? Vocês veem?
23 Como os católicos, as pessoas pensam que o batismo é simplesmente enterro e a ressurreição ou um
simples compromisso. Não é isto. Vocês veem? É como o óleo das dez virgens de Mateus 25. Que seja o óleo
de palma, o óleo de coco, o óleo de azeitona, o óleo de amendoim… pouco importa. Mesmo no seio dos
branhamistas, não sabem por que batizam. Desde que for por imersão em Nome do Senhor Jesus Cristo, para
eles, é o essencial. Por quê? Porque estão nas trevas.
24 Um branhamista disse: «Irmão Branham não disse que batizava para a restauração». Vocês veem? Como
no tempo de Branham, pode-se falar de batismo de restauração para pessoas que não acreditam mesmo que o
batismo deve fazer-se em Nome do Senhor Jesus Cristo? Vocês veem? Houve um tempo onde a humanidade
devia aceitar que o batismo era por imersão depois um tempo onde a humanidade devia aceitar que o batismo
era em Nome do Senhor Jesus Cristo e era o tempo de William Branham depois agora Deus, na Sua
progressão da revelação, indica à meia noite que o batismo é em relação à uma Mensagem! Vocês não são
obrigados a acreditar, mas é a verdade, é a revelação da hora. Vocês veem?
25 Esta Mensagem estará completa apenas pela ação indispensável dos quatro ministérios da Palavra que
explicar-vos-ão isso. É necessário que isto seja explicado e é o que esperamos.
26 Quando eu prego, isso é ainda difícil de entender, mas quando eles pregarem, você e eu compreenderemos
exatamente o que Deus quis dizer-nos. O profeta mensageiro vivo é a boca de Deus e os quatro ministérios de
Efésios 4:11 são a boca do profeta mensageiro. Vocês veem? E o mesmo profeta mensageiro que é a boca e o
porta voz de Deus, deve ser o porta voz dos homens junto de Deus como o mostra 2 Reis 19:1-4. Vocês
veem?
27 Bem! Os quatro ministérios de Efésios 4:11 farão isso. E haverá cada vez menos perguntas e respostas.
Devemos velar a ter profetas, apóstolos, doutores e evangelistas. Eu desejaria também que, se possível, todos
façam primeiro a obra de evangelista. Como os Irmãos Justin e muitos outros que são modelos.
28 Façam barreira à qualquer forma de ditadura. Por toda a parte aonde esta Mensagem chegará, ninguém
deve servir-se dela para colonizar os seus irmãos como Mukuna Tshipuya o fez no Congo-Kinshasa com a
Mensagem de William Branham. Eu soube que ele morreu num estado de paralisia e de sofrimento. Um
servo de Deus não deve meter medo e quando ele vem na frente dos seus irmãos, primeiro, haverá uma
alegria, uma espécie de sede de vê-lo e escutar a sua voz antes mesmo da pregação que ele dará…
29 Eu sou como conduzido a dizer que esta obra se expandirá por todo o mundo e você irá longe para
anunciar esta Mensagem. Não traem! Se vos for proposto a fazer o que não se acorda com esta Mensagem,
não o façam! Sei que há ainda milhares de boas coisas, mas se Deus não as deu, não as procuram. Guardaivos porque a astúcia levantar-se-á. E se ela se levantar, vocês sabem o que têm a fazer. Para mim,
recomendo-vos unicamente à graça de Deus que tem o poder para guardar-nos e conduzir-nos até à perfeição.

O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
30 Também, não é a minha Mensagem, mas a Mensagem de Deus que é viva e que decide toda coisa. Assim,
ninguém tem que me consultar para abrir uma congregação desta Mensagem. Se vocês forem conduzidos a
fazê-lo, façam-no!
31 E nós sabemos que somente o profeta mensageiro pode fazer avançar o povo se ele estiver vivo. É ele
quem Deus envia para deslocar o povo. Para sair do Egito, foi um profeta mensageiro. Para passar o Jordão e
entrar em Canaã, foi um profeta mensageiro. De Canaã até à chegada do Messias, foram os diferentes
profetas mensageiros do Antigo Testamento que fizeram avançar o povo. Não os sacerdotes, ou seja, os
ministérios de Efésios 4:11. Vocês veem? Os sacerdotes mantêm a fé do povo, mas os sacerdotes e o povo
permanecem ali onde o profeta mensageiro os deixou … até Deus enviar outro mensageiro.
32 Cada profeta do Antigo Testamento conduzia o povo a uma melhor fase em relação ao advento do
Messias. Moisés disse que Deus suscitaria um profeta como ele, Isaías revelou coisas que os sacerdotes
simplesmente deviam recordar ao povo. Jeremias revelou coisas que os sacerdotes deviam recordar ao povo.
Ageu revelou coisas que os sacerdotes simplesmente deviam recordar ao povo. Sofonias revelou coisas que
os sacerdotes simplesmente deviam recordar ao povo…
33 É por isso que escutas: o livro do profeta tal, o livro do profeta tal, o livro do profeta tal … nunca o livro
do sacerdote tal mesmo se for superintendente. Por quê? Porque a Palavra de Deus vem apenas ao profeta
mensageiro vivo sobre a terra. É o diabo quem fez que hoje um pastor escrevesse um livro, um doutor
escrevesse um livro… vocês veem? Tenho demasiadas coisas a dizer.
34 Os quatro ministérios são indispensáveis, mas nos limites. Eles são inatos, não se pode designá-los por
voto. Não podem produzi-los de uma escola pastoral. E notam que somente o profeta mensageiro tem direitos
reservados só a Deus. O profeta mensageiro é o legislador da Palavra de Deus sobre a terra. Vocês veem?
35 Eu ainda não tenho carro, nem casaco, nem poltrona, eu estou sempre sentado na congregação como
qualquer irmão, mas eu sou menos profeta que se tivesse um casaco? Os profetas do Antigo Testamento que
nos ensinaram que o ouro e o dinheiro pertencem à Deus não se vestiam de peles de animais? Os profetas de
hoje têm uma melhor compreensão disso? Vocês veem? […]
36 Bem! Eu queria dizer coisas ligeiramente duras… Deus pode dizer: tinha dito que as coisas seriam assim,
mas dado que fizeste aquilo, agora decido isso. «Moisés disse isto, mas agora eu digo que é aquilo». Paulo
disse isto, mas agora digo que é aquilo. William Branham disse isto, mas agora digo que é aquilo. Vocês
veem? Deus pode dizer ao profeta Oseias que tome para mulher uma prostituta. Ele é soberano e Ele delega
esta soberania ao profeta mensageiro. Está aí o direito e a herança do profeta mensageiro. E em virtude desta
delegação de soberania, o profeta mensageiro pode pronunciar um divórcio e mesmo dar direito à irmã de se
casar novamente e o Céu tem de reconhecer aquilo. Vocês veem?
37 O juiz pode condenar alguém à morte ou à perpetuidade com uma forte multa. Mas o presidente da
República pode agracia-lo e no momento, este homem retornará calmamente à casa. Vocês veem? Ora, isto
não é nada ao lado do poder que tem o profeta mensageiro. Vocês veem? «E dar-lhe-ei as chaves do Reino
dos Céus; e tudo que ligardes sobre a terra será ligado nos Céus; e tudo que desligardes sobre a terra será
desligado nos Céus». Sabem que o profeta mensageiro é o legislador da Palavra? E se eu o for, então,
acreditam simplesmente! Que Deus vos abençoe!
38 Bem! Eu teria gostado que a Mensagem atingisse igrejas, cidades e países após três anos e meio, ou
seja, depois dos 18 de dezembro de 2005, mas as coisas vão mais rapidamente do que eu previ. Que a
vontade de Deus seja feita. De 8 de julho de 2002 a 18 de dezembro de 2005, isso faz os 1260 dias, os « Um
tempo, tempos e metade de um tempo » de Apocalipse 12:14. Que Deus vos abençoe! Seu amor está aqui e
seu amor rodeia-nos. Cantemos um bom velho canto, cantemos agora…

