O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 92: OS ATOS PROFÉTICOS
(Pregada na noite de quinta-feira, 24 de dezembro de 2009 em Anyama perto de Abidjan – Costa do Marfim)

1 Bem! O novo ano vem, esteja alegre, mas festeja com moderação! Nós não festejamos o Natal e não
magnificamos certa mãe de Jesus Cristo porque nós não somos católicos. Maria nunca pode ser mediadora
entre nós e o Senhor Jesus Cristo. E 1 Reis 2:13-25 é um Ato Profético que o mostra. Adonija, o presidente
nacional da "legião de Maria" tinha solicitado a intercessão da virgem Maria para casar com Abishag.
2 Bem! Eu decidi particularmente que para a construção em Katadji, a congregação da aldeia de GagnyCarrefour não traga mais contribuição. Eles são uma quarentena e além de tudo que fizeram e continuam a
fazer para mim, não me recordo o que um domingo, uma congregação deu para além da sua contribuição para
a casa. E frequentemente, como para este domingo 20 de dezembro, deram mais que todas as seis
congregações de Abidjan juntas! Que Deus abençoe o irmão Anatole e a sua mulher Jeannette, o irmão Julien
e a sua mulher Danielle, o irmão Alfred e todos os demais irmãos desta pequena congregação de GagniCarrefour! [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
3 … Também, ontem, de tarde, o apóstolo Martin informou-me que o pregador Darius tinha sido posto em
observação por orgulho e isto com relação ao seu vestuário, no entanto correto! Eu penso que não me faço
compreender bem. Alguém pode ser muito pobre, mal vestido e ao mesmo tempo muito orgulhoso! Como o
profeta veste-se simplesmente, então todos devem vestir-se de modo que à saída dos cultos tenha-se a
impressão que elas são pessoas ordinárias pobres que saem de um clube de amigos? Eu suponho que para vir
ao culto, vocês vistam o que vocês têm de melhor e que estão vestidos melhor do que se vocês estivessem a ir
ao palácio da presidência para falar com o presidente da República. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
4 Sempre na última pregação, eu falei de certo profeta que prega que é necessário utilizar as versões King
James, Louis Segond e Darby. Ele conhece e lê o Clamor da meia noite. Uma vez, eu tinha falado com ele.
Ele estava orgulhoso e furioso e dizia: «você Kacou Philippe, o teu Batismo para a Restituição é falso,
retorna à Bíblia! Eu te desafio…». E a conversação que tivemos, ele difundiu-a e enviou para vários irmãos.
E anteontem, eu fui ver sobre o seu síte e vi que retirou Louis Segond da lista das bíblias que ele
recomendava. Então comecei a falar com ele e ele disse que havia um grave erro ao nível de Atos 19. E eu
disse-lhe: «Mas no momento em que recomendavas esta bíblia Louis Segond, Atos 19 não existia?» Ele
disse: «É verdade!» E eu disse-lhe: «Mas como a Darby pode estar bem em francês e mal em inglês?». Ele
disse: «Aí, como não compreendo inglês, é necessário que alguém cotado verifique aquilo do inglês!» E eu
disse: «Verificar? Mas em vez de verificar, não achas que a Revelação é melhor? Dado que és Profeta!». Ele
marcou uma pausa e ficou tão suave! E eu comecei a dar-lhe conselhos. Vocês veem? Ele trata de fazer algo
que Deus não lhe deu do Céu antes da fundação do mundo.
5 Nós não acreditamos nas comparações de versiculos, mas na revelação! [Ed: A congregação diz:
«Amém!»]. Se vocês basearem-se nos erros para encontrar a melhor bíblia, vocês verão erros por toda a parte
devido à face de homem dos quatro seres vivos. E se vocês procurarem uma bíblia bem traduzida, saibam que
Satanás fala o hebreu e o grego desde 6000 anos.
6 Há mistérios que nunca compreenderemos, mas acreditamo-los! O mais importante, é acreditar
simplesmente o que o profeta vivo da vossa geração diz! E é a única coisa que Deus reconhece. [Ed: A
congregação diz: «Amém!»]. Antes que tivesse pregado seja como for, a multidão numerosa disse na visão:
«nós não vimos nem ouvimos, porém acreditamos inteiramente»! A multidão não disse: «o que nós
entendemos, o que vimos aos nossos olhos, o que nós contemplamos e o que as nossas mãos tocaram, … nós
anunciamos-vos, para que vocês também tenham comunhão connosco» como diz 1 João 1, mas uma imensa
multidão veio do lado direito e um deles tomou a palavra e disse: «nós não vimos o Anjo e o Cordeiro e não
ouvimos as Palavras que o Cordeiro pronunciou, porém nós O cremos inteiramente». [Ed: A congregação
diz: «Amém!»]. Esta é a fé profética! Acreditando o que eles ainda não têm visto ou ouvido! As virgens
sábias nunca foram abaladas por qualquer vento que seja! Porque a sua fé não se baseia nas obras, mas é na
fé que vem do Céu e fundada sobre a Palavra e é a fé profética.
7 E é nos momentos de profeta que se manifestam os atos e sinais proféticos! E os atos proféticos estão
destinado aos escolhidos … há três grandes dispensações da divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo! Há
três grandes dispensações ou fases da Palavra! Há primeiramente o memorial que é o conjunto dos atos e
palavras proféticas existentes, ou seja, «está escrito», em seguida vem a Palavra falada e por último os atos
proféticos! E todos três são a semente original. A Palavra falada é a semente original. Os atos proféticos são a
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semente original! Mas Deus manifesta-se na segunda ou na terceira dispensação de acordo com a época ou a
pessoa que Ele utiliza! [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
8 Quando vocês tentam mostrar hoje que uma mulher não deve subir no púlpito e que Deus amou tanto o
mundo que Ele deu o Senhor Jesus Cristo, o Seu Filho único… não é por uma revelação, mas isso já está
escrito! E vocês não têm necessidade de um ministério para dizer isso. É justamente uma recordação que vem
de vocês de acordo com o que Deus já tem dito! Vocês extraíram no memorial da Palavra! É um curso de
história. Mas a Palavra viva de Deus é quando dizem coisas vindas de Deus que as pessoas não sabem.
William Branham disse que o Espírito Santo não pode apreender-se de alguém para profetizar o que já está
escrito na Bíblia! Eis uma revelação no seu tempo. Mas repetir isto hoje, é um curso de história. [Ed: A
congregação diz: «Amém!»]. Deus age na segunda e na terceira dispensação e quando o tempo passa, aquilo
retrocede simplesmente na primeira dispensação como um memorial e aquilo é justamente bom para as
crianças na escola dominical.
9 Quando vocês dizem que o batismo é em Nome do Senhor Jesus Cristo por imersão, vocês fazem apenas
reaparecer uma verdade que existe desde 2000 anos. Vocês não precisam de um ministério para dizer isto.
Isto não vos coloca na verdade! Mas quando vocês dizem que o batismo por imersão em nome de Jesus
Cristo é falso se for administrado para o arrependimento ou remissão dos pecados, então estão na revelação
Profética do vosso tempo! Vocês veem?
10 Os falsos espíritos santos nas igrejas, a verdadeira Bíblia a utilizar e coisas semelhantes retorna na ordem
da Palavra falada para o vosso tempo. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
11 E os Atos Proféticos podem referir-se ao profeta mensageiro, os povos e a toda natureza porque foram
criados pela Palavra e tudo que foi criado pela Palavra exprime a Palavra de Deus. Quando Deus criou os
asiáticos amarelos, os europeus brancos, os americanos vermelhos e os africanos negros, eram atos
proféticos. O sol, a lua, as estrelas, as estações, os relevos são Atos Proféticos. E no deserto com Moisés, é
dito em Exodo 15:27 que Israel partiu de Mara e chegou à Elim, onde havia doze fontes de água e setenta
palmeiras! E estas doze fontes e setenta palmeiras são atos proféticos que anunciavam os doze apóstolos e os
setenta discípulos do Senhor Jesus Cristo na terra. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
12 E eu falei aqui das sete montanhas perto de Lima no Estado de Montana nos Estados Unidos, em relação
com o nome de William Branham: são sete montanhas que Deus formou quando criava a terra! Mas fê-lo em
relação com um homem, William Marrion Branham, do qual os três nomes têm sete letras cada um! E aquilo
é representado nesta região semi-montanhosa perto de Lima no Estado de Montana nos Estados Unidos! É a
abordagem do Ministério por vir! E aqui, na Costa do Marfim nasce de uma migração de povos no momento
em que todas as nações estão no lugar! E um homem aparece como um tipo da Costa do Marfim. E por
exemplo, é devido a Mateus 25:6 que as ganesas vieram na Costa do Marfim e vocês sabem que as suas
canções foram apreciadas aqui em Costa do Marfim. São Atos Proféticos. E é mal que faltei de dizer que o
Anjo de 24 de abril de 1993 tinha a minha forma e o meu tamanho! [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
13 Agora é dito que este mensageiro de Mateus 25:6 será um glorioso personagem no seu tempo. Olhem de
mais perto e verão que o que vem após William Branham exprime-se em palavra e em Atos!
14 Agora, para os que não compreendem a última pregação, retêm que há sob os céus, três povos!
Primeiramente os Judeus, em segundo lugar os samaritanos que são Judeus por adopção e por último os
gentios, ou seja, as nações! Sem, Cam e Jafet! Três povos, três dispensações! Uma judaica rebelde
seguidamente uma samaritana de má vida, mas espiritual, em seguida, uma Esposa das nações sem mancha
nem ruga, em seguida, Deus volta para Israel com Elias e Moisés como se vê na visão com as duas pombas!
Jesus tinha dito aos Seus discípulos em Mateus 10:5 para não irem aos Samaritanos e aos homens das nações!
Jesus enviou estes doze e deu-lhes ordens, dizendo: «não vão sobre o caminho das nações, e não entrem em
nenhuma cidade dos Samaritanos». E mais adiante, Ele disse: «eu Sou enviado apenas às ovelhas perdidas
da casa de Israel».
15 A Ásia, a Europa e a América terminam as sete Eras da Igreja! Seguidamente vem uma nova dispensação,
uma dispensação de tipos atrás do livro, reconstituindo todo o plano da Salvação que só os escolhidos
compreendem de acordo com Daniel 12:10! [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. E um branhamista, após ter
lido todas as pregações disse: «Eu desejo encontrá-lo e saberei se és um verdadeiro ou um falso profeta!» E
disse no meu coração: és apenas um mentiroso! Se a Palavra falada, a Palavra que eu preguei durante sete
anos não o convenceu, é impossível que o meu lado humano, por mais Profético que seja, possa convencer-te
porque é Palavra falada que Deus deu à William Branham de quem reclama-se! São branhamistas e não
podem compreender nem aceitar um ato profético! Sois pentecostais com a fé apóstolica; e é evidente que
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vocês nunca compreenderão um ato profético. O que nasceu da Lei não compreende a Graça como diz
Apocalipse 6:9-10!
16 É Deus Ele mesmo que se exprime através de sinais proféticos! Vocês veem? Quando Deus tomou Eva do
lado de Adão, isso é um ato profético! Abraham oferecendo o seu filho único, é um ato profético! Quando tal
e tal coisa chegava à José filho de Jacó, eram Atos Proféticos! Moisés criando a serpente de bronze, Davi que
chora sobre o monte das Oliveiras, eram atos proféticos! Os Judeus que viam estas coisas não podiam
compreender, mas hoje dizemos que estes atos têm um sentido. E não podes entender isto antes de creres no
que Deus está fazendo hoje! Está bem, mas o mais importante é acreditar no que se passa hoje! [Ed: A
congregação diz: «Amém!»].
17 No deserto com Moisés, fora da multidão mista, havia de um lado, os que saíram do Egito e que viveram
cada etapa da caminhada para Canaã. Aqueles sofreram todos os ventos com Coré, Datã e Abirão; a revolta
nas águas de Meribá, a revolta no deserto de Sim, os murmúrios contra a etíope que Moisés tinha tomado
para mulher, o bezerro de ouro com Aarão e muitas mais coisas que não estão escritas na Biblia. E de outro
lado, os que nasceram no deserto, no momento em que quase todas as pregações estavam reunidas no livro de
Moisés. Eles apareceram no deserto como os trabalhadores da décima primeira hora.
18 É com base na visão da sarça ardente ou de 24 de abril de 1993 que os primeiros devem acreditar e agir
numa fé perfeita sem nunca falhar, enquanto que os segundos devem ter a mesma fé e o mesmo
comportamento com base na visão, tudo que está escrito e de todas as experiências que os primeiros viveram!
E está escrito que os trabalhadores que começaram às seis horas e os que começaram às onze horas para
terminar todos ao meio-dia recebem o mesmo salário! Vocês veem?
19 Quando um dia alguém vos dirá: «ó! Eu acredito inteiramente! Lendo, disse «Amém» a cada Pregação de
Moisés! Como os judeus puderam murmurar contra a etíope?». Não diga em você mesmo: «É porque tu não
estavas lá!»! Porque a mesma prova se apresentará também a ti em seu tempo, porque Ele é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. E o que fez para as gerações passadas, Ele faz para esta geração também. [Ed: A
congregação diz: «Amém!»]. Em alguns, Deus pede muitas coisas e a outros Deus só pede pouco. Vejam o
bandido sobre a cruz, justamente uma resposta e é salvo! É tudo o que Deus lhe pedia!
20 É impossível que a Salvação não se passe assim. Está aí a prova de "bac" sem fazer a classe terminal. E é
dito em Mateus 13 que são os Anjos que farão esta separação e só poderão acreditar os que foram destinados
à Vida eterna antes da fundação do mundo! Ao que está sentado sobre o Trono e ao Cordeiro, a Bênção, e a
Honra, e a Glória, e a Força, aos séculos dos séculos! [Ed: A congregação diz: «Amém!»].

