O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 48: SENHOR, ENSINE-NOS A ORAR
(Pregada na manhã de domingo, 12 de junho de 2005 em Locodjro, Abidjan - Costa do Marfim)

1 Alguém veio dizer-me que William Branham teria falado desta ação gloriosa do Anjo da Aliança e do
Cordeiro que teve lugar aos 24 de abril de 1993. William Branham teria dito em 1963, no dia quando ele
pregava sobre o terceiro selo que em 1993 algo se passaria sobre a terra… Ele disse algo como: … « E, vocês
veem, se estamos a três minutos da sua vinda, vocês veem, o que representaria mais ou menos trinta anos
para nós, ou algo como isso, … ». E na brochura Contagem regressiva, referência 103, disse: «Sabem,
quando João Glenn tinha-se instalado lá, esta manhã, ele seguia a contagem regressiva. Vocês veem? E
agora, chega-se onde é dito: « Em três minutos algo vai decolar ». Não sabem o que é. É meia noite menos
três minutos».
2 Irmão, é desde esta semana que eu vi estas referências e quantos aqui se recordam que eu dizia que desde
24 de abril de 1993 que estamos à meia noite? [Ed: Vários dizem Amém! ]. William Branham disse em 1963:
« se estamos a três minutos da sua vinda, vocês veem, o que representaria mais ou menos trinta anos para
nós, ou algo como isso», e 1963 mais 30 anos, isso dá 1993 e em 24 de abril de 1993, o Senhor Jesus Cristo
desceu para a interpretação do idioma desconhecido. Só o Clamor da meia noite fecha a boca dos que dizem
que William Branham profetizou falsamente sobre o regresso do Senhor Jesus Cristo em 1993, eu vi isso
sobre um site na internet …
3 Bem! Tomemos as nossas Bíblias esta manhã em Apocalipse 8:3-5 seguidamente em Lucas 11:1. Eu tomo
Lucas 11: « E como ele estava em oração num certo lugar, aconteceu, depois de terminar, um dos seus
discípulos disse-Lhe: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos».
4 Mesmo os quatro ministérios de Efésios 4:11 têm como missão manter a fé da Igreja esperando um profeta
mensageiro. Só um profeta mensageiro vivo introduz a Igreja numa outra fase. Nunca um pastor, um
apóstolo, um doutor ou outro! Cada período ou etapa do Antigo Testamento ou do Novo Testamento foi
introduzido por um profeta mensageiro: a saída do Egito, desde a entrada à Canaã até ao advento do Messias
foi marcado por profetas mensageiros: Moisés, Josué, Samuel, Jeremias, Habacuque, Ageu, Sofonias, Oseias,
Ezequiel, … e digo-vos que desde o Senhor Jesus Cristo, vários profetas mensageiros foram enviados às
nações, mas não se fez caso deles.
5 Para introduzir a humanidade ao cristianismo, foi um profeta mensageiro, João Batista quem fez isso. Para
desposar Cristo à Igreja, foi necessário Paulo, um profeta mensageiro para fazê-lo. Para a justificação era
necessário um profeta mensageiro, para a santificação era necessário um profeta mensageiro, para introduzir
a Igreja em uma era, era sempre necessário um profeta mensageiro, para a abertura dos selos era necessário
um profeta mensageiro, para o Clamor da meia noite era necessário um profeta mensageiro e para o cantar do
galo haverá um profeta mensageiro na terra depois de mim. Não é a Bíblia, no entanto, completa segundo
vocês, mas um profeta mensageiro vivo! E eu disse-vos que na hora do rapto da Esposa, haverá um profeta
mensageiro sobre a terra. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
6 Bem! Vocês veem? … aqui e por toda a parte onde viajei, uma pergunta foi sempre feita: «Irmão Philippe,
como nós devemos orar? » E eu decidi pregar sobre este assunto e em seguida ter uma sessão de perguntas e
respostas se possível.
7 Bem! Vocês veem? São eles, em Lucas 11, Judeus, filhos de Abraham, criados de acordo com a lei e os
profetas que pedem ao Senhor Jesus, o seu mestre para ensinar-lhes a orar. Mas antes daquilo, Moisés tinhalhes ensinado a orar, os profetas tinham-lhes ensinado a orar, e previamente João Batista tinha ensinado a
oração aos seus discípulos. É a elevação da revelação que ordenava sempre aquilo, vocês veem?
8 Como Judeus podem perguntar como orar enquanto que vários exemplos de orações e Salmos já estavam
contidos no Antigo Testamento? É a humildade e o escopo da revelação do seu tempo que os punham neste
estado e era necessário ser um filho de Deus para aceitar aquilo. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
9 Os fariseus, os saduceus, os helenistas e todos esses, os orgulhosos não tinham nada a aprender e também
as suas orações não eram de acordo com o modelo divino e através disso Deus via que eram os rebeldes que
tinham rejeitado a Mensagem do seu tempo. Cada pessoa está identificada através da sua oração. Um católico
está identificado através da sua oração, um metodista, batista, anabatista, muçulmano, budista … cada pessoa
na terra está identificada através da sua oração. E segundo a sua oração Deus no Céu sabe que você tem
aceitado o profeta vivo do seu tempo. E isso os Judeus sabiam por isso disseram ao Senhor Jesus Cristo que
os ensinasse a orar.
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10 Isaías havia ensinado a oração aos do seu tempo, Jeremias havia ensinado a oração aos do seu tempo,
Amós havia ensinado a oração aos do seu tempo, João Batista havia ensinado a oração aos do seu tempo. E
era claro que os apóstolos peçam também ao Senhor Jesus Cristo, o Profeta do seu tempo que os ensinasse a
orar. Se você orar de acordo com a Mensagem passada, Deus sabe e Satanás também sabe e Deus tem-Se
deslocado, Satanás toma o Seu lugar ali atrás e também reclama todos os atributos de Deus.
11 Por exemplo: o ministério de Rick Joyner chama-se: Morning Star ministry, ou seja, o ministério da
estrela brilhante da manhã ora sabemos que no início da Igreja, Jesus Cristo era a estrela brilhante da manhã.
Mas agora um simples demônio cujo Rick Joyner é o porta-voz chama-se assim e todos sabem por esta
Mensagem que os demônios se chamam também de Jesus Cristo e todos os feiticeiros chegam a ser profetas.
12 Assim, nós temos trazido muito mais precisões que os nossos antecessores. Mas realmente, os discípulos
de João e mais tarde os do Senhor Jesus estavam perturbados pelas novas coisas que escutavam de modo que
não sabiam mais como orar, outros quase não oravam mais! Jesus dizia-lhes que tudo que faziam era a
vontade do diabo e que os seus rabinos eram serpentes. E, por conseguinte quando eles souberam que
passaram tantos anos a fazer a vontade do diabo, o que prova que orando da mesma maneira, não é o mesmo
diabo que se invoca?
13 A única solução, era Lucas 11:1: « Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou aos seus
discípulos ». [Ed: A congregação diz: «Amém! »]. Mas o que os discípulos esqueceram, era o facto de que
agora tinham alterado de mestre e que tinham passado das trevas à luz e que doravante, o facto que tinham
deixado Satanás, o príncipe das trevas para seguir Jesus Cristo, a Luz do mundo, as suas orações eram
recebidas diretamente. Quando você tem aceitado o profeta vivo do seu tempo, a sua oração é recebida
diretamente diante de Deus. [Ed: A congregação diz: «Amém! »]. Mas o que conduziu os discípulos a
colocarem esta pergunta ao Senhor Jesus?
14 Bem! Quando João Batista veio e começou a sua declaração que os fariseus tinham como pai o diabo e
que oravam ao diabo, os seus discípulos diziam-se que, se orando ao Senhor dos exércitos que Moisés lhes
tinha ensinado alguém disse-lhes que é ao diabo que oravam e que era a vontade do diabo que faziam, então
havia uma maneira especial de orar. Vejam o que Jesus disse: « Eu falo do que vi junto de meu Pai; e vós
fazeis o que também, ouvistes de vosso pai » (João 8:38). Ora, o que eles sabem, é que tinha sido Moisés
quem prescreveu tudo que faziam. Mas realmente, não era nada fora do que a sua Mensagem tinha
já prescrito.
15 Doravante, a revelação não dependia mais da aparência da oração. Ora se fosse necessário orar como
tinham o hábito de fazê-lo, eles nunca poderiam igualar aos fariseus. E se hoje tivéssemos que orar como
tínhamos o hábito de fazê-lo, nunca poderíamos igualar aos católicos, protestantes, evangélicos e
branhamistas. Eles podem orar sem parar toda a noite, podem fazer quarenta dias de jejum cada ano e agora
vão até aos setenta dias de jejum ou mesmo cem dias de jejum. Como loucos, eles não têm fome por causa da
possessão. Eles são gladiadores, Golias deste século. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
16 E pelo espírito dos profetas de Baal, toda sua oração é uma repetição de fogo e de sangue sobre os seus
touros, ou seja, o seu fiel. Levantem-se lá e gritem por Baal: « O fogo do Espírito Santo, o fogo, o fogo,
invoco o fogo, o fogo, o fogo, o fogo! … »; exatamente como os seus avós que o profeta Elias tinha degolado
em 1 Reis 18:25-40. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
17 Bem! A Bíblia diz que vários fariseus e saduceus certamente devotos vieram ao batismo de João Batista e
tornaram-se seus discípulos. Sobretudo aqueles que foram perturbados pelos ensinamentos de João Batista e
que pediram a serem ensinados sobre a maneira como deveriam orar. Mas, sobretudo porque estes discípulos
pediram para serem ensinados sobre a oração?
18 É porque tinham recebido uma Mensagem nova que remetia em causa as suas práticas e as suas antigas
crenças. E, por conseguinte, entrando neles mesmos, descobriram que deveriam ser ensinados sobre várias
coisas incluindo a oração. Doravante, tinham compreendido que aquele que invocavam como o Jeová que os
fez saírem do Egito era Satanás! Vocês veem?
19 Doravante, os livros evangélicos dos fariseus e outros eram chamados livros de magia e queimados de
acordo com Atos 19:19. Ora é através destes livros que os rabinos tinham ensinado-lhes a orar. Como vocês
veem hoje e a única coisa que lhes restava era pedir humildemente que ensinassem-lhes a orar e foi o que eles
fizeram. Aquilo mostrava que eles tinham compreendido a profundidade da Mensagem do seu tempo.
20 Bem! Agora, permitam-me também dizer que a oração não é uma recitação de Mateus 6:9-11 ou Salmos.
Vocês veem? Não quero dizer que os católicos podem continuar a sua recitação: « Ave-maria… » ou o credo
dos apóstolos… e os metodistas pai nosso... e os evangélicos invocarem o seu fogo de Baal… Não digam: «
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O Irmão Philippe diz que não temos necessidade de alterar nossa maneira de orar ». Tudo que coletaram
nas igrejas, esqueçam! O que vocês não veem na Bíblia, não o façam! Vocês viram que para expulsar um
demônio alguém invocou o fogo? Vocês veem?
21 É uma prática mística de exorcismo do Oriente, é um encantamento. O Senhor Jesus Cristo libertou
paralíticos, epilépticos, loucos e mostram-me um só versículo onde Ele invocou o fogo! Quando Deus utiliza
o fogo, é para consumir! Vemos isso em Génesis com Sodoma e Gomorra, vemos isso com Elias em 1 Reis
18:25-40 diante dos profetas de Baal e 2 Reis 1:9-12 sobre os cinquentas do rei Acazias.
22 São práticas místicas, ocultas e espiritualistas. E agora todas as igrejas elas mesmas classificaram-se como
filas de ordens místicas. O uso da Bíblia pelas ordens místicas é baseado na recitação dos Salmos. E as
bíblias Louis Segond e King James são favoráveis para estas práticas. E se hoje vocês têm uma bíblia Louis
Segond em casa, é como um canário de fetiches que têm na vossa casa! É justo! [Ed : A congregação diz:
«Amém! »].
23 A oração deve ser uma inspiração, por isso ela necessita primeiramente: sejam cantos de contemplação, ou
a meditação dos Salmos. Há Salmos adequados para cada circunstância. Uma oração não pode alcançar a
Deus a menos que nós a vivamos, ou seja, estar na atmosfera do que estamos a dizer como o vemos em 1
Samuel capítulo 1 com Ana. Mateus 6:9-11 não é uma oração para ser recitada, este não é um encantamento.
24 Assim, antes de começar a oração, devemos estar em espírito e a prova que estamos em espírito é que não
temos desejo de parar a oração, e as palavras e os assuntos vêm deles mesmos e aceleramos
independentemente da nossa vontade com a ajuda e a graça de Deus.
25 A primeira parte da oração consiste em glorificar, magnificar e adorar o nosso Deus também com os
Nomes e atributos da hora. Provérbios 28:9 diz que se alguém desviar a sua orelha para não ouvir a
Mensagem profética do seu tempo, mesmo a sua oração é uma abominação. No tempo de Moisés era: «
Quem desvia a sua orelha para não ouvir a lei, mesmo a sua oração é uma abominação » (Provérbios 28:9).
Vocês veem?
26 Se uma mulher não for sujeita ao seu marido, mesmo a sua oração é uma abominação. Se alguém rejeitar
o Clamor da meia noite mesmo a sua oração é uma abominação. O que isso quer dizer? Se alguém for
católico, protestante, evangélico e branhamista ou um membro do islão ou do judaísmo, mesmo a sua oração
é uma abominação. Se o nome de alguém for Tommy Osborn ou Ewald Frank mesmo a sua oração é uma
abominação. Se tens rejeitado o Evangelho do teu tempo, mesmo a tua oração é uma abominação. [Ed: A
congregação diz: « Amém! »].
27 E tudo isso diz que a nossa oração é aprovada por Deus porque recebemos a Mensagem do nosso tempo.
Assim, quando dizemos: Jesus Cristo, isso mostra por si mesmo que se trata do mesmo Jesus Cristo que
Paulo pregou enquanto que se um branhamista, assembleia de deuses, metodista ou batista disser Jesus
Cristo, Satanás sabe que é dele que ele quer falar.
28 Vocês podem orar a Deus de Abraham, Isaac e de Israel, … mas se rejeitarem Jesus Cristo vivo através da
Mensagem do vosso tempo, só Satanás pode satisfazê-los. [Ed: A congregação diz: « Amém! »]. Agora
observem isto: se vocês têm aceitado a Mensagem do vosso tempo, que sejam iletrados ou não, o verdadeiro
Jesus Cristo reconhece-se através da vossa oração. Vocês veem?
29 Se um fetichista, católico, branhamista, protestante ou evangélico orar e disser: « Deus Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, abençoe esta cerimónia e envia o teu Poder, o teu Espírito Santo sobre mim! », e
a unção apreende-se dele para operar milagres e curas, É O DIABO! [Ed: A congregação diz: « Amém! »].
30 Tudo que nos interessa, é que estes são fetichistas. O canário chama-se Louis Segond e anteriormente os
talismãs estavam amarrados nos lombos, mas agora aquilo é carregado sob o nome de rosário e o Nansidji do
muçulmano chama-se: água benta. Vocês veem? Assim, pouco importa a oração de um branhamista, católico,
protestante ou evangélico é o diabo quem agirá. Se branhamistas que rejeitaram o Clamor da meia noite
disserem: « Glória a Deus! Ontem, vimos a Coluna de Fogo sobre o nosso pastor ou um anjo veio fortificarnos na nossa congregação e fotografámo-lo! » Então esse anjo é Lúcifer. [Ed: A congregação diz: « Amém!
»].
31 Agora observem o mistério de Lucas 11:1-4, os discípulos pedem para serem ensinados sobre a oração e
vemos que Ele não lhes deu uma resposta especial. O que o Senhor disse qualquer rabino, padre ou pastor
Judaico podia ensinar melhor do que aquilo na sua sinagoga. O mistério encontra-se antes na aceitação da
Mensagem do seu tempo senão Jesus os teria ensinado antes deles pedirem, tendo em conta a necessidade da
oração na fé. Hoje, são toneladas de livros sobre a oração mas digo-vos que se acreditarem a Mensagem do
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vosso tempo e forem batizados Nela, vocês falam e isso é suficiente como o Senhor Ele Mesmo o fez. [Ed: A
congregação diz: « Amém! »].
32 Assim, eu gostaria de dizer também que não é no momento da oração que é necessário procurar estar na
atmosfera da oração porque a oração é uma comunhão com Deus e cada ato é no sentido de preparar-nos para
isso. Observem que Deus toma como exemplo de adoradores sobre a terra os pássaros assim como os anjos
no Céu porque estes não cessam de louvar a Deus e acredito que foi a esse respeito que Davi foi citado como
sendo o homem de acordo com o coração de Deus. E percorrendo os Salmos, o reino e a vida de Davi, não se
encontrou um homem que louvou a Deus como Davi, o filho de Jessé. E eu penso que uma boa irmã não
deveria faltar louvor na sua boca. Irmãs, isso vos adorna ainda.
33 E também observarão que se estiverem em espírito para começar, serão conduzidos a magnificar a Deus e
os assuntos de oração virão todos. Chegamos a fase onde não se deve mais cruzar as orações dos domingos
de manhã… E se tiverem o hábito de cantar os louvores de Deus enquanto estiverem a cantar estes louvores,
serão conduzidos a orar e a magnificar a Deus e de exprimir o vosso reconhecimento pelos seus benefícios.
34 O que me interessa, é que magnifiquem a Deus! Exprimam o vosso reconhecimento por tudo que Ele fez e
continua a fazer no visível e no invisível após o qual pedirão tudo o que quiserem. E eu gostaria de pedir
especialmente que orem por mim, por todos os que estão a frente de vocês por uma responsabilidade, por
todos os santos como foi mencionado Epafras em Colossenses 4:12. Se tiverem preguiça de orar por vocês
mesmos então orem por nós.
35 Não se sintam culpados mais por acreditarem que haja uma oração especial a fazer, ela não existe! Ainda
que não digam « Deus de Kacou Philippe », acreditem que a vossa oração está em ordem porque aceitaram a
Mensagem do vosso tempo. [Ed: A congregação diz: « Amém! »]. Observem as orações do Senhor Ele
Mesmo e verão que não há mistério. Quando Ele ora, diz simplesmente « Pai » enquanto que ele mesmo diz
que Satanás também é pai. Vejam a oração de João 12:27-28: « Agora a minha alma está perturbada; e o que
direi? Pai livra-me desta hora; mas é para isso que vim a esta hora. Pai, glorifica o teu Nome. Veio,
portanto uma voz do Céu dizendo: E glorifiquei-O, e glorificá-Lo-ei outra vez ».
36 E sabemos que se for um branhamista, um católico ou evangélico que tivesse orado, o pai do qual fala é o
diabo e a voz que vem do céu é a de um anjo de Satanás. Mesmo se ele se dirigir sinceramente a Deus, seria
Satanás quem responderia. [Ed: A congregação diz: « Amém! »].
37 É similar para a Salvação. A primeira coisa é acreditar no Evangelho do seu tempo e ficar firme diante das
provas sem estar a murmurar e sem estar a desencorajar-se. O que fez o bandido sobre a cruz? Jejuns de
setenta dias? Não! Mas aceitou a verdade do seu tempo. O que fez Cornélio? Além das suas numerosas
esmolas, deveria aceitar a única verdade do seu tempo. E quando o fazem, a vossa oração é recebida
diretamente se a vossa vida for apenas digna da Mensagem. Vocês veem? Podem erguer a mesma oração de
um batista, mas as vossas duas orações terão orientações diferentes. É simplesmente isso. [Ed: A
congregação diz: « Amém! »].
38 Próximo domingo, eu falarei dos dons espirituais, mas saibam de uma coisa: no momento onde todos se
arrependeram das suas crenças, dos seus espíritos e práticas passadas, se um dom espiritual operar aqui,
vocês não veem o diabo através daquilo. Acreditamos que o Espírito Santo manifesta os nove dons de 1
Coríntios 12, o Espírito Santo dá sonhos e visões. Saibam que tudo se passa sob o olhar do Anjo de 24 de
abril de 1993, o Fiel e Verdadeiro que trouxe esta Mensagem de acordo com a promessa de Mateus 25:6 e de
Apocalipse 12:14. E que Deus vos abençoe!

