O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 1: AQUI ESTÁ A VOZ DE MATEUS 25:6
1 Como os profetas da Bíblia, em abril de 1993, eu, Kacou Philippe, um homem que nunca esteve numa
igreja, eu recebi em visão, a visitação de um Anjo que me comissiona para uma Mensagem destinada a toda
terra em cumprimento de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. Aqui está o relato da minha conversão, assim
como as três grandes visões do chamamento e comissão como eu as recebi:
2 Eu cheguei à conversão aos 24 de abril de 1993, de acordo com Daniel 10:4 à 11, por uma visão na qual eu
vi-me de pé sobre a areia do mar, depois no topo de uma pirâmide alta, depois novamente sobre a areia do
mar em um outro lugar e eu vi um velho camião militar saindo das profundezas do mar e partindo atrás de
mim. Eu virei-me, e eu vi que continha pessoas todas vivas. Elas eram mulheres e uma delas era mestiça.
3 Em seguida, duas pombas vieram em minha direção e depois voltaram sobre as águas. E houve um eclipse,
em seguida um homem com a aparência de uma Nuvem e segurando uma espada desceu do Céu com um
Cordeiro e a terra foi iluminada novamente. Eles pararam sobre as águas e o Cordeiro começou a falar
comigo em um idioma desconhecido. O som da sua voz entrou em mim e eu cai morto. A minha alma saiu
para permanecer sobre as águas com eles enquanto o meu corpo estava deitado sobre a areia do mar. Quando
Ele tinha acabado de falar comigo, a minha alma entrou em mim e eu me tornei vivo novamente, mas eu não
Os vi mais.
4 Em seguida uma multidão de pessoas chegou-se próximo de mim do lado direito e eu perguntei-lhe se elas
tinham visto o Anjo e o Cordeiro. Eles disseram: «não!». E eu disse: «mas, como é que vocês não viram o
Anjo e o Cordeiro e todas as coisas que Eles fizeram?» Eles responderam: «nós não vimos o Anjo e o
Cordeiro e não ouvimos as Palavras que o Cordeiro pronunciou, mas nós O cremos inteiramente porque o
que Deus deu e que o diabo tirou, tem sido restituído a ti». Eu olhei para cima e eu vi uma escada posta entre
o céu e a terra sobre as águas e anjos subiam e desciam. E a visão terminou e eu senti o que eu sei agora ser o
Espírito Santo e eu chorei e acreditei em Deus naquele momento.
5 No dia seguinte por volta das 15 horas, enquanto eu estava sentado com a minha família, eu fui
transportado novamente em visão para um país todo deserto e eu vi em direção à Leste, Palavras que desciam
do Céu transportadas sobre Nuvens. É após estas duas visões que eu me levantei para ir à igreja pela
primeiríssima vez.
6 Em uma terceira visão, estávamos sentados numa sala de exame final da 12ª classe e o examinador estava
distribuindo os enunciados de prova. Eu disse-me: «mas o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho um bom
nível escolar e o que eu vou escrever?». E mais tarde, foi dito a mim: «da mesma maneira que Maria
concebeu milagrosamente, sem conhecer homem algum, a mesma maneira que Moisés recebeu em detalhes o
que aconteceu na criação, tu também, tens recebido as Palavras de Vida eterna nestes 24 de abril de 1993 e
está decretado por Deus. No tempo determinado, entenderás e ensinarás o que não aprendeste, para que
qualquer que creia tenha Vida eterna».
AGORA! O QUE DIZ ESTA MENSAGEM?

7 Esta Mensagem diz que nós não estamos mais no tempo do entardecer, mas à meia noite. Todavia, é a
mesma era e o mesmo Espírito de Elias, mas uma «Nova» Mensagem a qual é um escopo elevado daquele do
tempo do entardecer. Zacarias 14:7 é, portanto, diferente de Mateus 25:6.
8 Esta Mensagem diz que o concilio mundial de igrejas, o concilio ecuménico de igrejas, as associações,
uniões, federações e confederações de igrejas… as igrejas católicas, as igrejas ortodoxas, as igrejas
metodistas, Eckankar, a seita Horus, as igrejas luteranas, as igrejas anglicanas, mahikari, as igrejas batistas, a
rosa-cruz, as igrejas nazarenas, a cientologia, o esoterismo, as igrejas anabatistas, o vodu, as igrejas
adventistas, os companheiros de Jesus, a missão Emaús, a vida profunda, as testemunhas de Jeová, as
testemunhas de Jesus, as igrejas quadrangulares.
9 Os maçónicos, as igrejas pentecostais, a adoração dos deuses Incas, as igrejas protestantes, krishna, a igreja
de Cristo, a meditação transcendental, o Gral, os espiritualistas, as igrejas evangélicas, os mórmon, guru
marajá, e todas as igrejas chamadas reveladas ou restauradas… campos de oração, os mosteiros, os
conventos, as missões e ministérios incluindo os branhamistas, isto é, aqueles que ainda seguem a Mensagem
de William Branham, mesmo na sua pureza, são purgatórios e redes de Satanás para enviar a humanidade
para o inferno e que os espíritos que atuam nessas igrejas não são o Espírito Santo, mas demônios de
sedução. Esses são os mesmos demônios que estavam nos rios, riachos, mascaras, vodu, florestas e bosques
sagrados, costumes e tradições e que levantaram os fetichistas tradicionais.
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10 Esta Mensagem diz que o islão, o cristianismo e o judaísmo são os três espiritos de sapo em Apocalipse
16:13. Estas três religiões alegam que são de Abrãao. Estas três religiões creem em Moisés. Estas três
religiões não creem nos profetas vivos, mas cada uma alega-se de um profeta que ela não conheceu. Cada
uma dela tem o seu próprio livro santo. E todas as três esperam pelo Messias. São os três espíritos de sapo em
Apocalipse 16:13. Esta Mensagem diz que esses são os mesmos demónios que levantaram Elvis Presley, Bob
Marley, James Brown, Madonna, Papa Wemba que levantaram hoje estes grupos e cantores cristãos como
Tabitha Lemaire, Don Moen, Exo Eclats, Yolanda Adams e Celine Dion.
11 Esta Mensagem diz que Caim, Joel Osteen, T.D. Jakes, Doug Batchelor, David Owur, Emmanuel
Makandiwa, Uebert Angel, T.B. Joshua e Manasseh Jordan são a encarnação de Satanás. Esta Mensagem diz
que Jesse Jackson, John Hagee, Pat Robertson, Joaquim Gonçalves, Donald Parnell, Alejandro Bullón,
Guillermo Maldonado e Alberto Mottesi são a encarnação de Satanás. Esta Mensagem diz que Cláudio
Freidzon, Dante Gebel, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Paula White e Joyce Meyer são a
encarnação de Satanás. Esta Mensagem diz que Chris Oyakhilome, David Oyedepo, Tommy Osborn,
Kenneth Hagin, Morris Cerullo, Yongi Cho, Win Worley e Rebecca Brown são a encarnação de Satanás.
12 Esta Mensagem diz que Billy Graham, Luís Palau, Frank Alexander, D. Owens, S. Swingfield, L. Allison,
Ewald Frank, Baruti Kasongo, José Coleman, Billy Paul e José Branham são a encarnação de Satanás. Esta
Mensagem diz que Christian Bernard, Jim Lassiter, DK Olukoya, Zachariah Adetola e Charles Talingano são
a encarnação de Satanás. Esta Mensagem diz que Benny Hinn, Reinhard Bonnke, ... Kacou Severin, Faustin
Shungu, Mamadou Karambiri, Charles Ndifon, Martin Mutyebelé, Derek Prince, Andre Larrue, Yvan
Castanou e Shora Kuetu são a encarnação de Satanás. Esta Mensagem diz que Konrad Raiser, Setri Nyomi,
Paul Ayoh, George Freeman, Cecil Robeck, Theodor Angelou, Hamsa Eichler, Bet Beach, Ricardo di Segni,
Samuel-René Sirat, Nichiko Niwano, Henri Viaud-Murat, rabino Schneider e David Rosen… são a
encarnação de Satanás.
13 Todos aqueles que seguem ou que trabalham no mesmo espírito como eles e todos os profetas que viajam
pelos países são mágicos, adivinhos e feiticeiros, estrelas errantes, ao serviço de Satanás para seduzir os
habitantes da terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da Vida do Cordeiro antes da fundação
do mundo como no tempo de Noé. E que o ministério deles é o da serpente segundo Gênesis 3 e Mateus
24:24. O ministério deles é o da rã segundo Apocalipse 16:13-14. É Deus Ele Mesmo quem os ergueu como
um exército contra os seus inimigos segundo 1 Reis 22:19-23 e 2 Tessalonicenses 2:9-12. E todos os seus
milagres incluindo aqueles dos branhamistas, almejam em seduzir e impedir os escolhidos de sair do Egito e
em endurecer o coração do faraó e dos seus reis.
14 Esta Mensagem diz que as igrejas protestantes, evangélicas, incluindo igrejas chamadas reveladas ou
restauradas e as missões e ministérios são a imagem da besta, ou seja, do catolicismo e receberam a marca
dela, o espírito dela que eles chamam «espírito santo». Mesmo se eles falam em línguas, batizam em Nome
de Jesus Cristo, ressuscitam os mortos e pregam toda Bíblia, os espíritos que estão os animando e o que eles
chamam «espírito santo» são o espírito de piton, o espírito de adivinhação. Esta Mensagem diz que um
batismo para restituição é necessário para todos os habitantes da terra.
15 Esta Mensagem diz que as bíblias Louis Segond, Tob, Martin, Crampon, Thompson, Scofield, Ostervald,
Colombe, Semeur, King James, Tradução do novo mundo e afilhados, incluindo todas as versões revistas e
revisadas são canários de fetiches. E que as livrarias chamadas cristãs são a imagem das livrarias de ciências
ocultas, esotéricas, místicas e adivinhações. E que as rádios e TVs das igrejas protestantes e evangélicas
como o exemplo de LMTV e BENIE TV são esgotos de todos os tipos de corrupção e impurezas diante de
Deus.
16 Esta Mensagem condena qualquer forma de escola pastoral. Esta Mensagem condena a teologia. «Teo»
significa deus, «logia» significa estudo. A teologia é, portanto, uma ciência que tem origem no inferno. Nós
não podemos nem estudar Deus, nem a sua Palavra. É Deus Ele mesmo quem revela a sua Palavra ou que Se
revela a quem Ele quer. Esta Mensagem condena a confissão auricular, à um padre ou a um pastor, e diz que
toda confissão deve ser pública, diante da congregação.
17 Esta Mensagem diz que as únicas e exclusivas regras e regulamentos da Igreja é a Bíblia e o que o profeta
vivo diz. E que a Igreja não pode submeter-se ao Estado e, portanto, nós não podemos reconhecer a
autoridade de um ministro de culto sobre nós.
18 Esta Mensagem diz que todos os concílios, todas as uniões e federações de igrejas ao nível nacional ou
internacional, são dragões, caricaturas satânicas trabalhando pela causa de Satanás.
19 Na terça-feira, 12 de agosto de 2003, eu, Profeta Kacou Philippe, queimei uma grande quantidade de
livros, tratados e cassetes evangélicos alguns dos quais eram as bíblias Tob, Louis Segond, Martin, Ostervald,
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King James e livros dos imperadores Billy Graham, Ewald Frank, Benny Hinn, Reinhard Bonnke, Tommy
Osborn, e as cassetes vídeos do filme «Jesus de Nazaré», rosários, alguns diplomas de teologia e de vários
treinos bíblicos, cartões de batismo, cassetes de cantores religiosos e pagãos… esses documentos são tragos
por aqueles que creem no Clamor da meia noite que eu prego, de acordo com Atos 19:19. Desde então, os
fiéis fazem o mesmo, queimando essas coisas.
20 É esta Mensagem que irá até aos confins da terra e é esta Mensagem que trará o ajuntamento, a
perseguição e o rapto dos escolhidos.
21 Além disso, esta Mensagem revela os últimos mistérios e o cumprimento das últimas promessas de Deus
para a Igreja das nações, promessas que estão contidas no Antigo e Novo Testamento e a compreensão e
aceitação da qual são dadas aos escolhidos, de acordo com Daniel 12:8-10 que diz que: «muitos serão
purificados, branqueados e refinados; e nenhum dos perversos entenderá». E Atos 13:48 diz: «… e creram
todos quantos foram predestinados para a Vida eterna».
22 E todo homem tem de entender que ninguém pode se levantar por si mesmo e queimar dezenas de bíblias,
condenar fortemente todas essas igrejas, seus líderes e seus fiéis com a autoridade que pertence a Deus
somente. Em tal caso, não importa quem impedi-lo-á, você é obrigado a tentar saber o que está a acontecer,
porque no julgamento, cada pessoa responderá por si mesma.
23 E desde 2003, este capítulo é o folheto distribuído durante as evangelizações, com os nomes dos pastores
e profetas das nações. É considerado como a passagem do mar Vermelho para entrar nesta Mensagem.
Somente Moisés e os judeus poderão passar pela mão poderosa de Deus. E em agosto de 2006, o Espírito
tinha dito a mim, o Profeta Kacou Philippe: «ponha esta primeira pregação no tamanho das escrituras da
Bíblia e o número de páginas que encontrares, é o comprimento e o número de páginas para a Mensagem
que tem sido confiada a você».
24 E por causa desta Mensagem, em 2016, à instigação de muitos líderes religiosos, eu, Kacou Philippe,
escravo de Jesus Cristo, eu fui perseguido e aprisionado. Eu tinha passado cinco dias e cinco noites sentado
numa cadeira no local das informações nacionais da Costa do Marfim. Eu tinha passado dois dias e duas
noites no porão da sede da polícia de Abidjan e três meses no MACA, a maior prisão de Abidjan. Como
foram tratados os profetas da Bíblia e o meu Senhor Jesus Cristo, assim trataram-me. E aquele que tem
ouvido para ouvir, ouça.

