O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 16: CHAMADA À EVANGELIZAÇÃO
(Pregada no domingo, 9 de março de 2003 em Locodjro, Abidjan – Costa do Marfim)

1 … Este ministério está em conformidade com vários eventos e fenômenos tanto naturais como políticos. Eu
não falo deles para não nacionalizar muito o que é global. A maior parte dos países africanos tiveram a suas
independências em 1960. E desde as independências até ao ano 2000 isto faz quarenta anos, e nós vemos novas
vagas de governantes falando aqui de «refundação». O homem estava esperando uma refundação de acordo
com o seu gosto, mas outra maneira tem sido imposta sobre ele e desde o ano 2000 até este dia, nós estamos
testemunhando uma destruição da África com a meta de refundá-la. Da mesma maneira, a igreja queria um
despertar, mas de acordo com o seu gosto. Contudo, Deus deve julgar e condenar primeiro a falsidade! Vocês
veem?
2 Regressemos agora a alguns versículos importantes: Romanos 10:13-14 e 1 Coríntios 9:16. E esta pregação é
dirigida diretamente a vós que estão aqui. Saibam que tudo que nós faremos aqui na terra perecerá aqui e não
virá em memória diante de Deus. Somente os atos que estão na ordem da Salvação subsistirão até a eternidade
porque é o vestido da noiva segundo Apocalipse 19:7-8. É para isso que nós temos sido chamados. [Ed: A
congregação diz: « Amém! »].
3 Bem! A expansão do Evangelho que é a Boa Nova da meia noite não é somente uma necessidade, mas uma
obrigação. O óleo na reserva, isso está em memória disso tudo. Cornélio recebeu o Espírito como uma
recompensa pelo seu temor a Deus e pelas suas caridades constantes. Se vocês realmente são nascidos de Deus,
alguma coisa deve ocorrer em vocês estando em contacto com a verdade como a mulher samaritana porque há
uma Vida, uma estimulação que será criada.
4 Todavia, o maior pecado no deserto é descobrir a água e escondê-la das pessoas. Expande essa Mensagem a
fim de que aqueles para quem Ela foi destinada possam recebê-La. Nós não estamos procurando transformar
alguns caranguejos em peixes ou alguns burros selvagens em cordeiros de Deus, mas nós temos a obrigação de
avisá-los sem exceção. Mesmo se eles chamam a isso «julgamento», façam-no! Não se deixam serem
distraídos!
5 No passado, os primeiros cristãos condenaram os fetichistas. E aqueles que eram filhos de Deus
arrependeram-se, queimaram os seus fetiches e aceitaram a verdade, mas os filhos das trevas, a posteridade da
serpente, disseram: «Deus diz para não julgar…». Depois, a partir do século XVI em diante, os protestantes
condenaram a igreja católica. As ovelhas de acordo com João 10 reconheceram a voz do seu Mestre e saíram
para terem a Vida eterna, mas os filhos do diabo, os mesmos velhos demônios disseram: «Deus diz para não
julgar…». Hoje, são os protestantes e os evangélicos que estão a usar este escudo. Vocês veem? Os demônios
não morrem.
6 Não importa o que eles disserem não se distraem! Eles carregam a bíblia como umas carapaças, eles não
sabem nada. Querendo eles ouvir ou não, pregam isso para eles! Eles irão ao inferno, mas eles devem ouvir
isso. Amém. Em Mateus 7:1, é dito: « Não julgueis », mas o que dizer de João 7:24?
7 E se vos acharem de violentos, o que significa: « Raças de víboras! Serpentes sobre a erva! Túmulos
branqueados! »? Sou eu o primeiro pregador sobre a terra que dá nomes aos adversários da verdade? São eles
que não têm o direito de julgar mas para nós, Deus deu-nos o poder para julgá-los de acordo com 1 Coríntios
2:15. Não somente julgá-los, mas para julgar também os anjos caídos que são os seus espíritos santos. [Ed: A
congregação diz: «Amém! »]. Desde Noé, os profetas, Jesus Cristo e os apóstolos, se alguém pode pregar sem
julgar então eu não sei! É Deus quem tem o direito de julgar e Deus deu-me o poder e autoridade em forma
escrita como também a vocês que acreditam nessa Mensagem, para julgá-los! [Ed: A congregação diz: «
Amém! »].
8 Vamos ler 2 Timóteo 2:17. Vocês veem? Nós estamos vivendo num tempo de fraude e de falsificação e a
sabedoria dos homens deu um pequeno aparelho para testar as notas. Alguns têm meio de reconhecer a
verdadeira nota da falsa. Por exemplo, ao olhar ou ao tocar, isso é o que se chama dom espiritual. Mas para os
espíritos, dons e doutrinas, Deus tem dado um meio que não é a Bíblia, mas um profeta mensageiro. [Ed: A
congregação diz: «Amém! »].
9 Nós começamos a ver cada vez mais brochuras de William Branham nas pessoas, porque aquilo já não pode
dar mais Vida eterna. Aquilo foi a verdade de um certo tempo. E eles estão a fazer cada vez mais convertidos.
Por quê? Os abutres, os carniceiros e os corvos estão se reunindo ali, gritando e saltando, enquanto as águias
estão no Clamor da meia noite. A Bíblia diz em Apocalipse 16:13-14 que eles são espíritos de sapos. Os olhos
do sapo estão na sua cabeça. Eles podem ver o que Deus fez no passado, o que Deus fará no futuro, mas não o
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que Deus está fazendo: « Moisés disse! Moisés disse! O Messias virá», contudo, o Messias estava lá! «João
Wesley disse isto, Martinho Lutero disse aquilo, Irmão Branham disse isto…». Vocês veem? Isso é lamentável!
10 Deus tem permitido que vocês vejam a verdade para que vocês possam ser o eco dela! Romanos 10:14 diz: «
como crerão Naquele de quem eles não ouviram dizer? ». Atenção com as preocupações do século presente que
são inimizades contra a Salvação. No final de cada era, o Espírito diz: « aquele que vencer, Eu darei isto! ...».
Se nós temos vencido os pecados da carne, as falsas doutrinas, não devemos perder de vista as preocupações
deste século. Vamos ler Mateus 13:2 e Mateus 25:24-30, vocês veem?
11 É verdade que tendes recebido a Palavra de Vida eterna, mas o que vocês farão com Ela, a fim de que um
dia diante do trono de Deus os filhos do diabo não possam dizer: « eu não sabia de jeito nenhum que havia tal
verdade sobre a terra senão eu teria aceitado Isso! ». Nós devemos saber que Deus espera muito de nós. Sintam
isso nos vossos corações. Não sejam influenciados de jeito nenhum!
12 Se alguém clama ter o Espírito Santo e rejeita esta pregação que eu trago, digam-lhe como um aviso de que
aquilo é mais propriamente um espírito de adivinhação que ele tem, mesmo se ele fala em línguas e ressuscita
os mortos, digam-lhe isto. [Ed: A congregação diz: « Amém! »]. Não os deixem sem ter-lhes dito isso. Digo
bem: não os deixem sem ter-lhes dito isso. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
13 O tempo da intimidação passou. Eles carregam as bíblias em vão, eles são arcos sem flechas.
14 Se notares, em Jeremias 26:7-11, são os profetas e os sacerdotes que são supostos a conhecerem a Palavra de
Deus que pensam que o profeta Jeremias merece a morte enquanto que no versículo 16, o povo vê o contrário.
Vocês veem? É a mesma coisa hoje.
15 Não sejam influenciados por um reverendo, ou um profeta. O Espírito e a Palavra são Um. Eles não recebem
essa Palavra porque não foi Ela que os criou. E eles não O recebem porque eles não têm o Espírito Santo. Eles
vieram à existência como espinhos e abrolhos. Eles não são uma parte da Palavra de Deus, é por isso que eles
não A recebem. Nem todas as aves são águias e não lhes estamos a pedir para se tornarem em águias.
16 Que pregações vocês acham que os profetas do Antigo Testamento aportaram e que lhes custou as suas
vidas? E se nós temos o mesmo Espírito, o que faremos? Vocês veem?
17 Quando eu vejo os branhamistas e os outros a dizerem: « nós temos a palavra », isso me recorda uma festa
de abutres. O que uma águia já não pode comer, é o que os abutres, as aves de rapinas e os carniceiros chamam:
« nós temos a palavra, nós somos versados nas escrituras ». Isso é exatamente o que os moabitas fizeram com
Balaão. E é por isso que eu vos disse para não irem lá. [Ed: A congregação diz: « Amém! »].
18 Muito bem! Vamos regressar agora ao nosso tema; e eu gostaria de tomar o exemplo de Santo Martinho de
Tours, o mensageiro da congregação de Pérgamo. Com 20 anos de idade, jovem soldado, depois do seu
batismo, foi-lhe dado uma licença a seu pedido e nunca mais regressou no seu posto porque ele tinha acabado
de encontrar não uma igreja, mas um homem, o pregador Hilaire de Poitiers. Não podemos encontrar Deus
numa igreja, mas com um homem. E os profetas são homens. Quando você ouve Isaías, Jeremias, Amós,
Habacuque e tudo aquilo, eles não são nomes de igrejas, mas são nomes de profetas.
19 E a palavra de Deus vem ao profeta porque Deus está com seus profetas. E para encontrar Deus, era Hilaire
que Santo Martinho de Tours tinha que encontrar. E quando Hilaire morreu, a cidade de Tours requereu
Martinho como bispo. E aqui está o que a Roma respondeu: «nós não podemos tornar um homem de tão
insignificante aparência, tão mal vestido, tão mal penteado num bispo…». Para concluir que uma pessoa tão
magra é indigna de um tão alto nível! Isto está em, a história da Igreja dos Apóstolos e Mártires, Daniel Rops,
pagina 243.
20 Mas na realidade, Roma sempre tem visto em tais homens que ela não formou como inimigos perigosos.
Mas um fogo que nada poderia extinguir já estava queimando dentro de Santo Martinho de Tours. Ele não
perdeu a coragem. A pé ou por jumenta, de aldeia em aldeia, de casas de campo em casas de campo, dezenas de
congregações nasceram, milagres o acompanharam. A Igreja lhe reconhecerá um lugar igual ao dos apóstolos.
Alguns bispos o chamaram, mas ele não os encontrou até que ele morreu no ano 397. Mais de 4.000 igrejas
paroquiais estavam sob o seu patronato, 485 bairros e aldeias levam o seu nome. É para tal consagração que nós
devemos alcançar. Amém!
21 Para Roma que era suposta conhecer a Palavra de Deus, ele era um homem indigno, mas, todavia, um anjo
de Deus. Vocês veem? Se eu pertencesse às assembleias de deuses, eu nunca seria o que eu sou hoje porque eu
não tenho o ensino médio! Vocês veem? Nós preferimos um homem cheio de Espírito Santo do que um doutor
em teologia. E eu tenho alertado vocês contra a menor teologia, é sobre isso que a Bíblia fala em Mateus 16:512 Isso é o fermento dos fariseus e dos saduceus. [Ed: A congregação diz: « Amém! »]. Mas nós estamos vendo
um despertar lento por causa das preocupações deste século. Mas este despertar alcançará os confins da terra. A
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terra está cheia de tolos e um homem prefere colocar sua riqueza na compra dum carro ou na construção de uma
casa que vai perecer na terra.
22 Depois de todos os exemplos na Bíblia e história da Igreja, não podemos esperar que um anjo desça do Céu
para trazer-nos a comissão. Vocês não fazem isso porque vocês não querem o fazer. Não tentem Deus! E não
digam: « se Deus me dissesse para fazer isso eu o teria feito ». Deus não disse a Martinho de Tours para
demitir-se. E não é Deus que deve dizer-lhes o que têm que fazer.
23 E durante a pregação, pessoas pensaram que Hilaire era um herético, ele tinha que ir ao exílio por um tempo
para salvar a sua vida. E era tal homem que foi o mestre de Santo Martinho de Tours. Vocês veem? Cristãos
colocam casamento, filhos, trabalho antes da obra de Deus. Eles procuram saber o que as suas crianças serão na
terra antes de pensarem acerca do Reino dos Céus e se a entrada no Céu deve lhes impor alguns sacrifícios
como os apóstolos e os santos do passado, então eles não o querem. Eles querem o Céu como um presente de
Natal. Eles querem um cristianismo segundo o modelo humano! Fora do que vocês fazem para a Palavra de
Deus, todo o resto é vaidade e loucura humana. E fora do que um profeta mensageiro revela numa geração, todo
o resto é somente vaidade e loucura humana. [Ed: A congregação diz: « Amém! »].
24 Os colóquios, conferências e seminários são fabricações humanas. Mesmo aquele que não tem nenhum
ministério, homem ou mulher logo que ele recebe esta verdade que os outros não têm, deve em qualquer
momento, em qualquer circunstância e para a mínima ocasião fazê-la conhecer porque as Palavras de Vida
eterna queimam nele. Mesmo quando vocês estão a andar, vocês sentem-se como se estivessem a pregar no seu
coração, a verdade em vocês é uma vida como uma mulher grávida, fazendo-vos uma fonte inesgotável de
Salvação como Jesus disse para a mulher samaritana. [Ed: A congregação diz: « Amém! »].
25 Cada Mensagem que Deus enviou sobre a terra era como a única verdade a qual precisou ir aos confins da
terra: Lutero com a justificação, João Calvino com a predestinação, João Wesley com a santificação, William
Branham com a luz do entardecer, a restauração.
26 E se vocês notarem, quando os judeus matam um profeta e que o tempo deste profeta passa, eles constroem
um monumento em sua memória e o reconhecem. Da mesma maneira, quando Lutero veio, ele foi combatido,
mas quando o seu tempo passou, todo mundo o reconheceu. Foi o caso de João Calvino, João Wesley e agora
para William Branham. [Ed: A congregação diz: « Amém! »].
27 Recebendo a verdade e A manter presa é loucura para essas virgens de Mateus 25 e como pode Deus encher
alguém com o seu Espírito se não é para aportar essa Boa Nova do Reino? Em Atos 4, os apóstolos e os
discípulos pediram por uma quantidade maior do Espírito a fim de iluminar aqueles que estavam na escuridão e
isso lhes foi dado. Mantendo uma tão grande verdade cativa e deixar as pessoas morrerem é loucura. É por isso
que essas virgens falham o rapto e têm que passar pela tribulação. É sobre o qual Mateus 25:14-30 fala; a
parábola dos talentos é a continuação daquela das dez virgens. Ela não se relaciona nem com as igrejas
protestantes e evangélicas, as missões e ministérios, nem aos branhamistas, mas às dez virgens e o que elas
farão com a verdade de Deus que elas receberam. [Ed: A congregação diz: « Amém! »].
28 Por terem agido perversamente ao prenderem a verdade, elas serão salvas mas pela tribulação. De acordo
com Ezequiel 33:1-9, nós temos de expandir essa verdade obrigatoriamente « a fim de advertir o malvado
acerca do seu caminho ». Todas essas igrejas dirigem-se diretamente para o inferno e tu esperarás que te digam
para lhes avisar? A Bíblia diz: « o ímpio morrerá na sua iniquidade; mas o seu sangue eu requererei à sentinela
» mas se você lhe advertir e ele permanecer na sua igreja católica, protestante, evangélica ou branhamista «… e
que ele não se converta do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade; mas tu libertaste a tua alma ». Vocês
veem?
29 De quem está a nossa casa, o nosso ambiente, esses distritos, campos, aldeias, cidades e países e as igrejas a
espera? Cada um de nós prestará conta a Deus um dia. Se nós temos os apóstolos como pais, vamos produzir as
obras dos apóstolos. A parábola dos talentos depende sobre o que cada um de nós fez com a verdade que
recebeu. Vocês veem? Se vocês trabalharem, os dons acompanharão.
30 Imaginem um caminhão e alguém fora gritando: « vocês, passageiros desse caminhão, saibam que esse
veículo não tem um seguro, os seus pneus estão gastos, o travão está quebrado e o condutor não tem carta de
condução! ». Essa é a nossa missão. Vocês veem? O prudente vai tentar verificar severamente o que ele está
dizendo antes do caminhão mover um centímetro enquanto os filhos de diabo replicarão para ele: « és um
polícia? Tu não tens o direito de dizer isso porque tu não és um polícia! ». Vocês veem? As almas não têm o
mesmo preço… as almas dos filhos do diabo não valem nada. Eles podem morrer numa igreja católica,
protestante, evangélica ou branhamista. Eles podem morrer pela política, pelo futebol, eles podem morrer por
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coisas inúteis, eles são filhos do diabo. Eles devem ir para o inferno, mas, no entanto, devem ouvir esta
Mensagem. [Ed: A congregação diz: « Amém! »].
31 Quando nós vemos Mateus 13:22, nós podemos entender facilmente as razões deste comportamento. O
Espírito insiste expressamente a fim de que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Na visão, havia um
eclipse, depois veio a luz. Vocês veem? … quando uma Mensagem desce, a sua luz deve iluminar toda a terra e
isso é o que as virgens sábias entenderam é por isso que uma grande porção de óleo lhes foi dado. Por que
alguém daria uma tal grande quantidade de óleo a alguém que não sabe do seu valor e que não fará alguma
coisa com aquilo? Para quê? Seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, é para fazer algo que Deus dá
o Espiríto ou o óleo.
32 Virgens sábias ou virgens loucas, é do princípio que a separação acontece. Vocês veem? As virgens loucas
não estão somente fora, mas estão sentadas aqui com o seu cortejo de preocupações sobre a cabeça. Quando um
filho de Deus trabalha, a sua preocupação não é o que ele tem sido capaz de ajuntar na sua conta bancária até a
este dia, mas o que ele tem feito para Deus a fim de contribuir para a expansão da Palavra. [Ed: A congregação
diz: « Amém! »]
33 Quando Santo Martinho pediu aquela licença e ele já não voltou ao seu posto para servir o seu país. Logo
que ele começou a pregar nos campos, não havia nenhuma doença ou enfermidade que resistiu a sua oração.
Mortos foram ressuscitados… vocês veem? Ele não aceitou nenhum presente, como o Senhor Jesus o tinha
recomendado. Nós não podemos receber um presente de ninguém porque Deus realizou um milagre na sua vida
através de nós. E nós não nos vemos gastando somas se nós tivéssemos algum para comprar terrenos e construir
lindos templos climatizados com alcatifas enquanto pessoas estão morrendo longe da Palavra. Vocês veem? Os
nossos esforços devem ir primeiro no sentido da expansão da Palavra. Essa foi exatamente a segunda parte da
Palavra que estava descendo sobre as Nuvens.
34 A primeira parte terminou e nós estamos a terminar a última parte. As primeiras Palavras eram Palavras de
julgamento e as segundas disseram à Igreja para mudar a sua vida. Eu estava assim e vi do lado do Oriente
algumas Palavras em francês descendo sobre as Nuvens. Isto é dirigido aos escolhidos e eles acreditarão. Eles
disseram: « Nós não vimos o Anjo e o Cordeiro, porém nós cremos INTEIRAMENTE…». Vocês veem?
35 O rapto não é para corvos, sapos e abutres hipócritas; nem para aqueles que estão com vergonha do
Evangelho. Mesmo vocês, irmãs, testifiquem! [Ed: A congregação diz: « Amém! »].
36 Regressemos agora a Ezequiel 33, da mesma maneira que os nossos pais apostólicos soaram a trombeta,
nesta maneira também, cada um de nós é chamado a fazê-lo. Ser cristão é perceber o valor das almas que estão
perecendo enquanto eles têm o direito de ouvir a verdade para serem salvos. Ser cristão é sentir o peso e a
compaixão pelas almas. Que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça!

