O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 21: A PREDESTINAÇÃO
(Pregada no domingo 1 de fevereiro de 2004 em Locodjro, Abidjan – Costa do Marfim)

1 Nós não somos temporais mais eternos. Antes de haver um anjo ou uma estrela no céu, um átomo de pedra
sobre a terra, vocês e eu estávamos aí, já redimidos de acordo com Efésios 1:4. Mas os nossos corpos foram
criados no dia que Deus criou Adão. Adão gerou Sete, Sete gerou Enoque, Enoque gerou Cainan, Cainan
gerou Mahalalel… E isto continuou até ao meu avô que gerou o meu pai. Vocês e eu estávamos nos rins de
Adão ao passo que os filhos do diabo estavam nos rins da serpente que andava e falava como o homem no
jardim do Éden. Deus tomou água, potássio, óleo, magnésio, ferro… Deus tomou dezoito elementos e criou o
nosso corpo.
2 Mas o nosso Espírito que está aceitando o Clamor da meia noite já estava lá antes da fundação do mundo.
Nosso espírito já estava lá quando Deus criava os nossos corpos. E então é pela predestinação que alguém
aceita o Evangelho do seu tempo de acordo com Atos 13:48 e Romanos 8:29-30 ou que alguém aceita a
sedução de acordo com Apocalipse 13:8.
3 Quando Noé pregava a condenação e o julgamento sobre os sistemas religiosos do seu tempo e que os
filhos do diabo rangeram os seus dentes, gritando: «Noé! Nós nunca aceitaremos a tua Mensagem, nós
permaneceremos nas nossas igrejas, missões e ministérios. Nós utilizaremos sempre as nossas bíblias Louis
Segond, Thompson, Scofiel que tu queimas. Nós também encontramos alguns erros na versão Darby que
você utiliza… nós nos repousamos em Enoque, nosso pai que foi arrebatado…». Vocês veem? «Nós nos
repousamos em Jesus Cristo crucificado, nós temos Moisés, Tommy Osborn, Billy Graham, William
Branham…». Eles falavam de Enoque enquanto que, Enoque não estava mais na terra. E hoje, eles falam de
William Branham enquanto que William Branham se encontra no cemitério de Jeffersonville.
4 Mas se hoje vocês têm crido em Kacou Philippe, o profeta prometido para o vosso tempo, é porque vocês
têm manifestado esta semente no pensamento de Deus antes da fundação do mundo. [Ed: A congregação diz:
«Amem! »]. Quando Moisés atravessou o mar Vermelho com os judeus, nós estávamos lá gritando de alegria,
mas nós ainda não tínhamos corpos. Quando Jeremias, Isaías, Ezequiel, Amós, … estavam profetizando
contra os sistemas religiosos dos seus tempos, nós estávamos lá gritando: « Amém! Amém! Amém!
». Quando o Senhor Jesus Cristo gritou dizendo: « Raças de víboras, serpentes sobre a relva, sepulcros
branqueados, loucos! … », vocês e eu estávamos lá gritando de alegria: «Aleluia! Hosana! ». Quando
Martinho Lutero estava condenando a igreja católica, quando João Calvino estava condenando os luteranos,
quando William Branham condenava os sistemas religiosos do seu tempo lá nos Estados Unidos, vocês e eu
estávamos lá dizendo « Amém! » a cada sua Palavra. Mas, nós não podemos ser salvos com todos estes
profetas até William Branham, porque não somos da mesma geração. Nós não estávamos na terra com eles,
nós não tínhamos crido neles enquanto eles estavam vivos na terra. [Ed: A congregação diz: «Amem! »]
5 Desde antes da fundação do mundo, cada mensageiro estava com o seu grupo no pensamento de Deus.
Quando Moisés atravessou o mar Vermelho, Elias também atravessou com as suas sete mil almas. Isaías
também atravessou com os seus. Jeremias também atravessou com os seus. Amós atravessou com os seus.
Habacuque atravessou com os seus… O Senhor Jesus Cristo, e os doze apóstolos e todos aqueles que tinham
crido em seu tempo, passou com o seu grupo. William Branham, e todos os que haviam acreditado nele
enquanto ele estava vivo na terra, passou com o seu grupo. E Kacou Philippe passou também com todos
aqueles que estão acreditando nele hoje. [Ed: A congregação diz: «Amem! »]. E aos 24 de abril de 1993 antes
que o Anjo e o Cordeiro descessem, vocês e eu estávamos juntos. Vamos ler isso: « E eu, Daniel, eu vi
sozinho a visão, e os homens que estavam comigo não viram a visão, mas um grande tremor caiu sobre eles,
e eles fugiram para se esconder ». Isso se passou também em Êxodo 19 e eles disseram a Moisés: « Que
Deus te fale e que tu, nos reportes». Vocês veem?
6 Na visão de 24 de abril de 1993, eu não os perguntei quem eles eram ou de onde eles vinham, pois eles
estavam comigo, mas é a grandeza da visão que fez eles correrem para se esconder. Quando eu estava em
Espírito na visão, eu tinha então pensado assim que eles estavam lá. Daniel 10:7 diz o que aconteceu em 24
de abril de 1993. E o próprio Deus teve alegria conosco antes da fundação do mundo. [Ed: A congregação
diz: «Amem! »]. E eu Kacou Philippe, eu tinha alegria com vocês antes da fundação do mundo. E da mesma
maneira que os apóstolos se sentarão em doze tronos para julgar os que estavam na terra durante o ministério
do Senhor Jesus, desta mesma maneira, vocês e eu, também julgaremos os que vivem hoje na terra. Vocês
veem? [Kc.117v29] [Kc.129v3] [Kc.136v31]
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7 Antes que Judas Iscariotes nascesse, ele estava predestinado a entregar o Senhor Jesus Cristo e para ir ao
inferno. O Senhor disse: «um de vocês é um demônio». E atos 13:47 diz que a Palavra de Deus avançava
entre as nações e aqueles que estavam destinados para Vida eterna creram. Isso depende da soberania de
Deus. Antes que Jacob e Esaú nascessem, se batiam no ventre da Rebeca. Por quê? Porque Deus os havia
predestinado a ser Israel e os Árabes na terra. Deus disse à Ismael, o pai dos árabes e dos muçulmanos, que
ele será burro selvagem e que a mão de todos estará contra ele e sua mão estará contra todos. Sua posteridade
seria de pessoas que colocam bomba, algumas espécies de animais sem coração. E do mesmo, Deus sabia que
os filhos do diabo se reagrupariam nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branhamistas para ir ao
inferno segundo Mateus 13:24-30. Quanto a vós, Deus já tinha vos predestinado para crerem em mim antes
da fundação do mundo. [Ed: A congregação diz: «Amem! »]. E primeiramente, a visão de 24 de abril de 1993
teve lugar no Céu antes da fundação do mundo no pensamento de Deus. Depois ela teve lugar na terra em 24
de abril de 1993 do nosso tempo. Antes de me ter visto e entendido, vocês tinham crido em mim e isto está se
cumprindo agora, enquanto que os outros estão destinados a me odiar e a me perseguir. [Kc.19v42]
8 E hoje, enquanto o Clamor da meia noite soa, todos os santos incluindo aqueles que dormem dizem
«Amém! » a cada Palavra. A Bíblia diz em Apocalipse 17 e Apocalipse 13 que aqueles cujos nomes não
foram escritos no livro da Vida do Cordeiro antes da fundação do mundo permanecerão nessas igrejas
católicas, protestantes, evangélicas, e branhamistas, incluindo o islão e o judaísmo. Eles permanecerão nas
suas missões e ministérios, mas os escolhidos aceitarão a Palavra de Deus não pela sabedoria e pelo
conhecimento da Bíblia ou pela inteligência, mas pela predestinação. Atos 13:48 diz: «… e creram todos
quanto haviam sido destinados para a Vida eterna». Não os vigilantes ou os atentos, mas os predestinados.
Não é Deus que faz os membros destas igrejas me rejeitarem, mas Deus sabe que eles me rejeitarão.
9 Quando o Clamor da meia noite soou antes da fundação do mundo no pensamento de Deus, nós aceitamos
e os nossos nomes foram escritos em memória diante de Deus com o sangue do Cordeiro. E em 24 de abril de
1993, de acordo com Mateus 25:6, quando o Clamor soou na terra, os nossos nomes foram pronunciados de
acordo com Apocalipse 2:17. A Mensagem de um profeta é o registro dos nomes dos escolhidos da sua
geração. E a morte de um profeta vem depois da chamada do último escolhido do seu lote. Elias e Moisés não
morrerão antes da chamada do 144,000° escolhido [Ed: A congregação diz: "Amém!"]. E tendo escutado o
Clamor da meia noite na terra, nós temos respondido presente ao chamado para o casamento. Há uma
predestinação. E João Calvino pregou isto e ele chamou isto a dupla predestinação, isto é, uma predestinação
para a Vida eterna e uma predestinação para a perdição. [Kc.120v26] [Kc.130v4]
10 E se um filho do diabo escuta isso, ele dirá: « Mas se Deus tem já escolhido alguns e condenado outros,
porque ir à igreja? » Irmãos, não sejam distraídos, Deus é onisciente e soberano. Isto é como um concurso
para entrar na função pública onde o Estado precisa de dez pessoas e vocês estão numa lista de duzentos
candidatos. Irmãos, é porque cento e noventa candidatos serão eliminados que vocês não farão? Vão e façamno com fé! Se um anjo da luz viesse me dizer que eu não serei salvo, eu direi que Deus escreveu o meu nome
na lista dos filhos de Israel como Rute e Raabe! Estas são as filhas das nações, mas elas são hoje judias. E
estas são as bisavós do Senhor Jesus Cristo. O que é impossível aos homens, é possível a Deus. E é porque
vosso nome está escrito no livro da Vida do Cordeiro que vocês têm crido na Mensagem do profeta vivo do
vosso tempo. [Ed: A congregação diz: «Amem! »]. E tudo o que vocês devem fazer, é assegurar que o vosso
nome não seja apagado como Judas Iscariotes.
11 Nesta Mensagem há alguns irmãos que me disseram: «Irmão Philippe, eu acreditava na poligamia, eu
cria que o lenço era o véu, eu também cria que o dízimo foi abolido, mas quando eu cri nessa Mensagem, eu
nem tentei saber, eu nunca expus nenhuma questão acerca dessas coisas… eu enterrei todas aquelas antigas
crenças conformando-me naquilo que a Mensagem do meu tempo diz…». Amém. Irmãos, que Deus vos
abençoe! E assim, pessoas de todas as igrejas e religiões encontraram-se nesta Mensagem porque antes da
fundação do mundo, Deus tinha decidido isso.
12 Bem! Regressemos à Gênesis… Quando Noé morreu, ele foi pregar na morada dos mortos, os filhos de
Caim rejeitaram, mas os de Sete aceitaram. Quando Jeremias foi morto pelos religiosos do seu tempo, ele foi
pregar a aqueles que não acreditaram em Noé, mas a pesar dos tormentos, eles rejeitaram Jeremias, nenhum
deles puderam se arrepender. Quando Isaías foi serrado em pedaços pelos sacerdotes e o povo, quando cada
profeta mensageiro, de acordo com Mateus 23:35 morria, ele foi lá para levar o seu Evangelho na morada dos
mortos. E todos aqueles que rejeitaram a Mensagem do profeta vivo do seu tempo quando eles estavam
vivos, rejeitaram igualmente alí. E aqueles que apedrejaram e perseguiram os profetas durante a sua vida,
procuram apedreja-los e persegui-los a pesar dos seus tormentos, mas aqueles que acreditaram na sua
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Mensagem em sua vida alegraram-se. Quando Job viu o Senhor Jesus Cristo, ele gritou: « Eu não disse que
os meus olhos verão o meu Redentor! ». Job clamou, Job saltou de alegria, Job regozijou-se. Vocês veem?
Tanto que ao mesmo momento, os filhos do diabo no tempo de Noé, estavam a ranger os dentes contra o
Senhor Jesus Cristo. Hoje, enquanto que o Clamor da meia noite de Mateus 25:6 ressou na terra, o mesmo
ocorre como no tempo de Noé, do Senhor Jesus Cristo e de cada profeta.
13 E o Senhor Jesus Cristo disse: «O que aconteceu nos dias de Noé também acontecerá», claro, com a
presença de um Noé na terra. O diabo está a multiplicar as igrejas, realizando prodígios para distrair os filhos
do diabo e guia-los longe do que Deus está fazendo, e aqueles que creem são salvos. O Senhor Jesus Cristo
disse que se esses dias não fossem encurtados, nenhuma carne seria salva. Mas vê todas essas igrejas
católicas, protestantes, evangélicas, branhamistas, as missões , ministérios e suas conversões, mas eu vos
digo que tudo isto é a sedução de Satanás. Eles irão todos ao inferno. A Salvação não está numa igreja, ao
lado de um apóstolo, evangelista, profeta de igreja, doutor e outros, mas ao lado do profeta mensageiro vivo
da geração. [Ed: A congregação diz: «Amem! »]. [Kc.3v26]
14 Observe que de acordo com os dias de Noé, serão salvos muito poucos. E o grupo de Mateus 25:31 à 41
refere-se a aqueles que fizeram bem a alguns discípulos que trouxeram a verdade sublime e que foram
odiados perseguidos e levados diante dos tribunais pelo mundo religioso. Isso é ainda mais claro em Mateus
10:41 e 42. Fora disso é uma falsa interpretação. Vocês veem que mesmo aí não é um ato fácil uma vez que
nós condenamos todo o mundo. Como dar un copo de água a qualquer um que condena todo mundo? Então,
se vocês vão oferecer toneladas de arroz aos prisioneiros batistas, e pensam que isso se refere a Mateus 25:34
a 40, isso é uma falsa interpretação. Isto se refere antes para as pessoas que fizeram o bem aos profetas ou
discípulos perseguidos pelos religiosos do seu tempo. Antes da fundação do mundo, estavam destinados a
fazer isto. E que o que tem ouvidos para ouvir ouça!

