O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 8: O ENCONTRO ECUMÊNICO
(Pregada no domingo, 12 de janeiro de 2003 em Locodjro, Abidjan – Costa do Marfim)

1 Eu gostaria de falar sobre o encontro ecumênico. Os profetas têm falado e isso aconteceu aos 9 de janeiro
de 2003. Um sinal histórico foi dado. A Bíblia e o alcorão encontraram-se. Os católicos, protestantes,
evangélicos, igrejas reveladas e restauradas, muçulmanos, budistas, mahikaris, rosicristãos, religiões
tradicionais, eckankar, a fé de baha'i, políticos, ordens místicas... todos reuniram-se no palácio de jogos de
Treichville para orar. Para orar a quem? Eu não sei! Isso está para além do meu entendimento. Isso está para
além de uma federação de igrejas. Isso é o que um homem não poderia imaginar.
2 E ao exemplo dos profetas, ao exemplo de todos esses que me procederam nos tempos antigos, eu estava
lá! Eu pensei em encontrar alguns profetas lá, mas não havia algum. Onde estão os homens da verdade nesse
encontro histórico? Eu tinha visto em revelação, alguns trovões e relâmpagos de raiva contra o palácio de
jogos. Depois eu vi um eclipse. Todos os cristãos e muçulmanos e ordens místicas, reuniram-se com o
presidente da República e eles oraram pela paz. Eles oraram para que deus? Eu não sei!
3 E no dia seguinte, eu vi num jornal evangélico, este título blasfemo: «a Bíblia une-se com o alcorão»;
cardeal Bernard Agré, imam Idriss Koudouss, reverendo Ediemou Jacob que é o mais perverso de todos os
fetichistas e nganga da Costa do Marfim, reverendo Benjamin Boni, presidente da igreja metodista... eles
estavam todos lá, na capa do jornal, de mãos dadas. Não tenho dito que Satanás é o deus dessas igrejas, e que
é o morcego que é o seu emblema espiritual? Deus não colocou alguns morcegos no coração de Plateau que é
o coração de Abidjan, o coração da Costa do Marfim?
4 Mas o que é que ocorreu naquele 9 de janeiro? Muito cedo então naquele 9 de janeiro, eu estava lá com os
polícias e gendarmes, e já, a Bíblia levantou-se contra o palácio, eu estava gritando incessantemente pelo
megafone: « é nesta manhã que os inimigos de Deus vão reunir-se neste lugar! » E pessoas pediram-me para
dizer: «os amigos e inimigos de Deus...» mas quando eles viram que eu não os ouvi e que eles não podiam
me influenciar, eles incitaram os polícias e os gendarmes contra mim dizendo: « a sua Palavra nos perturba,
nós não podemos orar com isso atrás de nós! Prendem-no! » Os policias tentaram, mas eu não me rendi.
5 E em volta das 9 horas, um responsável da polícia saiu do palácio para vir me prender sobre a instigação,
mas eu não me rendi. Nós tivemos algumas trocas de palavras e ele entendeu. Eu tinha dito-lhe: «senhor,
você está aqui em favor do seu mestre e eu também, eu estou aqui em favor do meu Mestre ». Depois, outros
dois policiais vieram, mas eu não me vi desistindo antes das 10 horas. Eram 10 horas e 30. E aí, um homem
apresentando-se para mim como sendo o secretário nacional da federação de igrejas veio do palácio em
sotaina preta. Ele já tinha ouvido acerca do profeta Kacou Philippe, mas ele não sabia que era eu. Ele disse:
«desde manhã que você está somente repetindo essa frase. O presidente da República e as autoridades
estarão aqui e isso não dará uma boa imagem para as nossas igrejas». Depois ele pediu para os polícias me
prenderem se eu continuasse. O chefe deles disse aos elementos dele: « Se ele repetir prendem-no ». Eu
disse-lhe: «se eu quiser continuar eu o farei porque a Bíblia não pode submeter-se a uma farda! É você que
me comissionou para estar aqui?» E eu fui rodeado por polícias prontos para me prenderem e eu falei tão
severamente de tal maneira que ele retificou: «não o prende, mas tira-lhe o seu megafone!» Eu não sei
quantas vezes o meu megafone me foi tirado.
6 E naquela manhã, todas as denominações religiosas estavam lá. Na fila, eu vi alguns muçulmanos em bubu,
alguns católicos, alguns eckankars, e assim por diante... e eles estavam todos olhando para mim como se eles
não tivessem ido para orar. Eles estavam olhando para mim como se eu fosse o seu diabo, enquanto eles iam
orar.
7 E as palavras do secretário da federação das igrejas foi como uma transmissão de demônios para os policias
porque eles estavam excitados. E havia militares, gendarmes e policias. E no meio dos militares, havia um
branhamista, o pai do irmão Fabrice. Mas, previamente, eu tinha visto a inscrição de todas essas igrejas no
portão do palácio.
8 Se você é membro de uma igreja que ela própria é um membro de uma federação de igrejas, então, você é
culpado diante de Deus mesmo se você não estava no palácio naquele dia.
9 As igrejas receberam reforços em demônios nesse 9 de janeiro e é por causa do despertar dos santos que já
está em curso, e por este ministério de Mateus 25:6. E já há em nós essa unção que vai provocar este
despertar. E eu vos disse pela Palavra do Senhor que este despertar será oposto pela federação de igrejas, essa
caricatura satânica que é nada exceto uma irmandade de feiticeiros em roupas de ovelhas.
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10 Se notares, o oficial da federação das igrejas e o homem em sotaina preta saíram do palácio, da tumba
com um dilúvio de demônios que eles transmitiram aos policiais. Vejam Mateus 8:28-34, quando o Senhor
Jesus Cristo curou aquele maluco de Gadara, os mesmos demônios entraram nos porcos depois nas águas ...
depois nos pastores... depois nos aldeões que expulsaram o Senhor Jesus.
11 Desde os tempos antigos, todos aqueles que Deus levantou agiram da mesma maneira, mesmo sem meios,
porque a obra de Deus não é sujeita ao dinheiro, e ficar no templo para julgar ou condenar e dizer que vocês
são os melhores, isto não é a obra de Deus, mas outra forma de sedução. Não é o que os profetas, os
apóstolos e o Próprio Senhor Jesus Cristo por meio dos seus ministérios nos ensinaram. A verdade desafia e
impõe-se no campo, não em uma igreja ou em vigílias de orações, mas no campo.
12 Se não têm meios, andam! Eu prego em todos os lugares até hoje, sem receber dinheiro de ninguém
exceto um homem que me comprou um pouco de arroz em casa. Contudo, eu não tenho visto um evangelista,
um profeta dessas igrejas que não tem recebido cheques, casas de campo, veículos e outros. Não cobiçam o
que vocês não têm. Por este Evangelho, eu tenho escolhido o caminho estreito com vocês, então vamos nos
manter firmes! Se o Céu está fechado para eles, não são as suas possessões que acharão o caminho. Se não te
tem sido dado do Céu antes da fundação do mundo, você não pode dar este copo de água de Mateus 25:32-35
a um escolhido. O que tem sido feito a árvore verde será feito a árvore seca. O servo não é maior que o
mestre. Vocês veem?
13 Naquele 9 de janeiro, tendo gritado das 7 às 10 horas, eu desejei o resto da água que eles deitaram fora,
mas se alguém se aventurasse em me dar, a multidão poderia zangar-se com ele. Vocês veem? Eles todos
estavam olhando para mim com ódio como se eles não tivessem ido para orar. Alguns olhares de Caim!
Vocês veem? Havia muçulmanos em bubu, metodistas, católicos, batistas, cujas faces eu reconheci. Meu
cunhado, o marido da minha prima Claudine, que é um pregador metodista, estava na fila. E exatamente atrás
dele, havia um muçulmano em bubu. Vocês veem? Alguns bodes, porcos, galinhas, cães juntos.
14 Irmãos, pregam e não temam esses que se chamam de profetas. Eles são os mesmos espíritos de magias
que se têm estabelecido nas igrejas. A Bíblia predisse isso em Mateus 24:24. [Ed: A congregação diz: Amém!
]. Qual profeta? Qual profeta?
15 De todos os ministérios, o passado do profeta mensageiro é considerado desde o seu nascimento. Mesmo a
vida dum pastor! Alguém que tem um filho fora do casamento ou antes do casamento não pode ser um
pastor. Ele pode fazer a obra de um pastor, mas ele não pode ser um pastor. Evangelista tudo bem, mas não
um pastor ou profeta. É a mesma coisa se a sua mulher não está em sujeição ou se ela tiver um filho fora do
casamento. Vejam Jeremias 1:5, Juízes 13:3-4, Lucas 1:13-15... você não pode ter sido um bandido,
conhecido mulher, consumido bebidas fortes ou fumador e depois ser um pastor ou um profeta de Deus, não
importa as visões que tens. Ele pode fazer a obra de um pastor por um tempo, mas ele não pode ser um
pastor. É isso.
16 E um profeta ou um pastor, requer um testemunho... você é obrigado a preencher algumas obrigações, se
não, fica calado! Vocês veem? Depois de ter ouvido sobre o profeta Kacou Philippe, se vocês se encontram
nestas condições, vocês já não podem ser um pastor nesta Mensagem. Eu não me refiro àqueles que vieram
nesta condição. Mas a partir do momento que vocês ouviram sobre o profeta Kacou Philippe ou se vocês
vieram para esta Mensagem e vocês regressam para o mundo para cometerem aquelas coisas, vocês nunca
mais podem ser um pastor nesta Mensagem. [Ed: A congregação diz: Amém! ].
17 Na mesma maneira, se você for um pastor antes do casamento, a lei diz que o sacerdote terá uma mulher
que não tem sido tocada. Levíticos 21:13-14 / Ezequiel 44:22.
18 O que Deus não te tem dado do Céu, não a cobiça. Lembra-te que no Céu, todos os anjos que tinham
desejado um grande ministério como aquele do Gabriel, foram lançados sobre a terra. Se Deus mandou-te
para um trabalho sobre a terra, Ele manter-te-á no meio dessa decadência. O ministério não é uma questão de
pregar a verdade ou gritar ou pular diante das pessoas, mas também é uma vida.
19 Agora, ouçam esta parábola que o Deus dos Céus direciona para a humanidade. Deus castiga com
cegueira uma aldeia que foi muito infiel com Ele. Mas na sua compaixão, Ele enviou um profeta para eles a
fim de curar-lhes. Mas eles disseram ao profeta: « nós não queremos ver mais porque desde a nossa
cegueira, nós temos tudo gratuitamente e todo mundo tem interesse em nós. Desculpa-nos, todavia, diante de
Deus e o que prova que é Deus que te enviou?». E um dia, a aldeia vizinha trocara ideias e disseram: «nós
cultivamos, nós estamos sofrendo e a terra não nos dá nada. Nós estamos morrendo de fome enquanto que a
aldeia dos cegos tem todas as coisas em abundância. Vamos, vamos os matar e tomar as suas terras e tudo
que tem sido dado a eles». E eles tomaram porretes em pleno meio dia, eles foram ao meio da aldeia dos
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cegos e começaram a gritar: «vindes para nós! Nós viemos com sacos de arroz, algum óleo, algumas roupas.
Nós somos o concilio e a federação das igrejas, nós somos vossos irmãos em Cristo». Depois eles saíram.
Mas, o profeta tendo os vistos, fugiu com a sua família. E os vizinhos em emboscada saíram e começaram a
abatê-los. Alguns gritaram: «tenham piedade! Oh misericórdia! ». Eles estavam gritando com as suas mãos
esticadas afrente como assim! Outros gritavam: « mas o que está acontecendo? Parem-lhes! Parem-lhes!
Parem-lhes! ». Irmãos, foi triste. A aldeia cega foi destruída. Mas na sua angústia, todos eles gritaram: « nós
queremos ver, nós queremos aquele profeta, onde está aquele profeta? Nós queremos ver de novo...».
Mesmo aqueles que não saíram foram mortos. Vocês veem?
20 Como foi no tempo de Noé, assim será para esta geração incrédula e as suas igrejas. Aquele que tem
ouvidos para ouvir ouça.

