O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 23: A REVELAÇÃO SOBRE O PECADO ORIGINAL
(Pregada na manhã de domingo, 16 de maio de 2004 em Locodjro, Abidjan – Costa do Marfim)

1 Desde o tempo do entardecer, o pecado original não é mais um mistério por isso é que eu não entrarei em
detalhes. Falo a fim de informar os que não sabem...
2 A Árvore da Vida é o Senhor Jesus Cristo que se movia sobre a face das águas e que falava para Adão.
Gênesis 1:2. Ele cobriu Adão que podia nomear os animais e ter domínio sobre toda a criação. Assim, Adão
foi ordenado a Vida eterna. Em seguida nós vemos a árvore do conhecimento do bem e do mal que é Lúcifer,
que foi expulso do Céu de acordo com Apocalipse 12:7. Um estava influenciando Adão enquanto o outro
estava influenciando a serpente.
3 Na expressão profética, uma árvore simboliza uma pessoa Daniel 4:20, Mateus 3:10.
4 A serpente era a mais alta semelhança do homem, mais do que o chimpanzé. No princípio, a serpente não
rastejava, ela falava com Adão e a Eva, mas foi a maldição que tirou os seus pés e as suas mãos de acordo
com Gênesis 3:14. Ela era muito bela como Ezequiel 28:11-15 o diz. Mas a Omnipotência de Deus a
transformou naquilo que ela usou para pecar, o sexo. Mas vocês devem saber que no momento do adultério, a
serpente tinha completamente a sua forma humana.
5 Assim, a serpente, esse réptil que rasteja no mato, é o pai de Caim como eu sou o pai da minha filha Graça;
Osso por osso, carne por carne. Esse réptil que vocês podem ver no mato é o ancestral de todos esses que
essa Mensagem condena e que não se arrependerão. [Ed: A congregação diz: «Amém! »]. Eu desafio os
cientistas para levarem a cabo um teste de DNA e me dizerem que o que eu estou a dizer é falso! Eu tenho
dito que se uma cobra é morta, os membros dessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branhamistas
incluindo todas as igrejas ditas reveladas ou restauradas deveriam ter um pensamento piedoso para esta
cobra.
6 Vocês sabem que em África, muitas tribos não comem certos animais porque lhes foi dito que, no passado,
os seus ancestrais, durante tal coisa, se transformaram ou foram transformados naquele animal e isso é
verdade… ele é um animal, mas é o ancestral de uma tribo de homens. Isso é o que aconteceu no jardim do
Éden. A meia noite, é justo que um branhamista se curve diante do cadáver de uma jiboia ou uma píton…
7 Bem! O fruto proibido, é o ato sexual. Gênesis 3 e Provérbios 30:20 são idênticos. Eva cometeu adultério
com a serpente. Deus disse a Eva que ela geraria filhos com muito sofrimento porque, como a serpente, foi
pelo sexo que ela pecou. Mas concernente o homem, é a terra que é amaldiçoada e, cardos, espinhos, ervas
daninhas começaram a crescer.
8 A Bíblia diz que Adão e a Eva estavam nus e não o sabiam, mas foi o ato sexual que fê-los ver aquilo.
Nenhuma fruta, nenhuma maçã, nenhuma laranja, nenhuma manga… pode fazer isso, de outra maneira se
distribuiriam essas frutas para essas jovems raparigas em minissaias para que elas se possam vestir bem. [Ed:
A congregação diz: «Amém! »].
9 Também, nem é questão de árvores naturais no jardim do Éden, mas pessoas. Quando João Batista diz que
toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo, não é questão de árvore natural. E a
Árvore da Vida aparece em Apocalipse 22:1-2 e é o Senhor Jesus Cristo e os 12 apóstolos. Assim,
Apocalipse 22:1-2 é a restauração do Éden. Moisés, não tendo o sangue de Jesus sobre ele, não poderia se
chegar perto o suficiente para ver o Trono nem até mesmo a Árvore da Vida como João o descreve em
Apocalipse 22:1-2. Moisés esteve em pé ha uma distância e não conseguiu descrever os quatro ramos do rio
de Apocalipse 22:1. Eu virei com isso em uma Pregação.
10 Assim, no princípio, Satanás expulso do Céu e vagando no jardim, entrou na serpente e fê-la falar em
linguagem para a mulher. Igualmente, nos tempos do fim, espíritos de pítons vagando nas igrejas, entraram
nos filhos do diabo para seduzir a humanidade. Depois, a Eva, que é todas as igrejas católicas, protestantes,
evangélicas e as missões e ministérios, incluindo todos os branhamistas, procurarão seduzir o Adão, isto é, os
filhos de Deus que alcançaram a meia noite, mas desta vez o diabo falhará. [Ed: A congregação diz: «Amém!
»]. Nós nunca aceitaremos as suas convenções ou colaborações porque nós sabemos quem os guia.
11 Bem! Eva usa a palavra «seduzida» em Gênesis 3:13, é, todavia, questão de ato sexual. E a Eva concebeu
da cobra e de Adão, dois gémeos. Sim, Caim e Abel eram gémeos. O que a Bíblia diz: «E o homem conheceu
a Eva sua esposa; e ela concebeu, e gerou Caim, e disse, eu tenho adquirido um homem com Jeová. E ela
gerou MAIS ADIANTE o seu irmão Abel. E Abel era pastor, mas Caim era lavrador ». (Gênesis 4:1-2).
Vocês veem? A Bíblia diz que Adão conheceu a Eva e ela concebeu e gerou Caim e Abel ao mesmo tempo.
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A segunda vez que Adão conheceu a sua esposa foi em Gênesis 4:25 « E Adão conheceu a sua esposa
novamente, e ela gerou um filho, e chamou o seu nome Sete; ... »
12 Irmãos, no princípio, as relações sexuais não eram o que nós vemos. O homem poderia ter relações
sexuais com a sua esposa num dado dia do ano. Vocês veem? E notem que quando uma mulher dá á luz,
primeiro ela não tem menstruação. Normalmente, devemos ter as primeiras relações sexuais com ela, após o
parto, somente depois da sua primeira menstruação. Mas isto não deve vir à confissão se vocês não fazem
isso. E isto é o que eu faço. E em direção ao rapto, os escolhidos viverão completamente isso. Eles passarão
meses ao lado da sua própria esposa sem qualquer desejo sexual, depois eles não sentirão mais desejo sexual.
Vocês veem? Isso assim será enquanto os filhos do diabo vão enrolar-se na homosexualidade e legalizar isso.
A Bíblia diz: "E Adão conheceu a Eva e ela concebeu e gerou…. E Adão conheceu a Eva e ela concebeu e
gerou.". Vocês veem? E antes do rapto, assim isso será de novo.
13 E vocês não devem ficar surpreendidos que a Eva tenha concebido e gerado filhos da serpente e de Adão
ao mesmo tempo. A ciência diz que isso é possível. Eu gostaria de falar de um caso excepcional que
aconteceu a uma mulher na Noruega em 1964. Eu vou ler em um documentário aqui. Eu leio: [há uma
afinidade entre o homem e o animal: uma célula embrionária de um feto animal retirado e injetado numa
mulher, depois as células da tiroide animal irão para a tiroide humana; as células dos rins irão diretamente
aos rins humano, uma faculdade os aceita e os conduz. O animal é assim destruído, mas a afinidade
permanece. Assim, em 1964, uma mulher norueguesa concebeu do seu marido branco e do seu amante
negro. As concepções estavam separadas por três semanas. E ela gerou gémeos: um dos bebes era
perfeitamente branco e enquanto o outro era mestiço.
14 Bem! A serpente teve então os seus descendentes de acordo com Gênesis 3:l5, João 8:44 e l João 3:1l-12.
Caim é filho da serpente. Já havia cobras que rastejavam no mato, mas aquela serpente que dormiu com a
Eva tornou-se um réptil depois da maldição. Vocês veem? É Abel e Sete quem são filhos de Adão. Senão,
Caim embora ele fosse gémeo com Abel não é filho de Adão. Se ele fosse filho de Adão, acima de tudo,
sendo o primeiro a sair, pelo direito de primogenitura o seu nome seria citado em Gênesis 5:1-3, o seu nome
seria citado em 1 Crônicas 1:1, o seu nome seria citado em Lucas 3:38... Vocês veem? [Ed: A congregação
diz: «Amém! »]. E um filho de Adão não falará a Deus como Caim em Gênesis 4:9: "Sou eu guarda do meu
irmão?". Deus tinha tomado uma forma humana para falar com Caim e Caim respondeu-lhe de acordo com a
sua semente. Caim não sabia que era Deus que falava-lhe como hoje também os filhos da serpente naquelas
igrejas não sabem que é a voz de Deus que fala-lhes através do profeta Kacou Philippe. Vocês veem?
Observe que foi depois disso tudo que Adão chamou a sua esposa de Eva de acordo com Gênesis 3:20. E
porque isso: «... porque ela é a mãe de todos os seres viventes ». Adão não é o pai de todos os seres viventes,
mas Eva é a mãe de todos os seres viventes, aquilo é para dizer que a mãe dos filhos de Deus e a mãe dos
filhos do Diabo. Vocês veem?
15 E hoje, em quase todos os países, uma mulher concebeu de um animal, e o Deus que enviou a sida para
julgar os habitantes da terra é justo. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
16 No princípio foi o sexo que introduziu a maldição na terra e no fim é o mesmo sexo que destruirá a terra.
Na origem do roubo e da droga, … está o sexo. Na origem do sida, aquecimento da atmosfera… está o sexo.
Na origem da teologia e das igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branhamistas, está o sexo. Na
origem dos cimitéiros e dos hospitais, está o sexo. Na origem de todos os sofrimentos da terra, está o sexo. E
será sempre o sexo até o fim do mundo. [Ed: A congregação diz: «Amém! »].
17 Bem! Como terceiro ponto, eu gostaria de abordar sobre um outro assunto: onde Caim encontrou a sua
esposa? A resposta é que Adão e a Eva tiveram muitas filhas e foram elas que Caim e Sete escolheram como
esposas porque antes da lei isso era possível. Amém! Antes da lei, não era pecado; Abraham casou com a sua
própria irmã, Sara. Rebeca é prima de Isaac… vocês veem?
18 Agora, notem que há um mistério na morte de Abel, foi Deus que removeu Abel porque ele era o fruto do
pecado entre Adão e a Eva e não era normal que a raça humana resultasse do fruto de um pecado, mesmo se
ele é o verdadeiro filho de Adão, isto é, filho de Deus. Portanto, Deus fez o sacrifício e em seguida Sete veio
ao nascimento.
19 Bem! Eu gostaria de salientar outro ponto: a serpente foi criada com a sua fêmea, mas a maldição também
atingiu a sua fêmea e a sua posteridade. E foi também a maldição que atingiu as espécies de cobras. Embora a
maldição que deveria cair sobre o homem foi para a terra, o homem ele mesmo não foi poupado. Diversidade
de raças, grupos sanguíneos, etc… veja um alemão: alto, ruivo, olhos azuis e um pigmeu negro do Gabão ou
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um Esquimó… e que tal da serpente? Olha para esses diferentes tipos de igrejas e os seus venenos que é a
teologia. Vocês veem?
20 Para terminar, eu quero dizer isso: quando Abel e Caim se levantaram lá para dar as ofertas, aquilo era a
mais perfeita representação do mundo religioso atual. Abel era o pai de todos aqueles que andariam pela
divina revelação e, para a sua oferta Deus o tinha revelado que o pecado original era um pecado de sexo e
que havia sangue. Portanto, é o sangue que devia responder. Mas Caim suportando as suas teses de maçãs,
dizendo que Adão e a Eva tinham comido maçãs naturais, ofereceu maçãs para Deus. Mais de 2000 anos
antes que Moisés viesse a escrever Deuteronómio 12:6, Deus revelou a Abel o que ele deveria oferecer e isso,
numa Visão. Vocês veem? Abel ofereceu os primogénitos do seu gado e Deus aprovou aquilo.
21 Primeiramente, Deus havia revelado tudo a ele em visão. Vocês veem? O que ele fazia diante de Caim era
somente uma encenação da revelação que Deus havia dado-lhe. E o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 16:
«Eu edificarei a Minha Igreja sobre a revelação espiritual». Ele disse: não é a carne e o sangue que
revelaram isso a ti, tu não aprendeste isso num livro ou numa escola pastoral, mas é o meu pai que está nos
Céus que revelou isso a ti. E sobre esta revelação espiritual, Eu edificarei a minha Igreja». [Ed: A
congregação diz: «Amém! »].
22 E hoje, tudo o que nós estamos fazendo, tudo o que eu estou pregando, tudo aquilo, o Deus poderoso, o
mesmo Deus de Abel já o revelou em 24 de abril de 1993. É somente uma encenação. Vocês veem? Os filhos
do diabo não entendem, mas os filhos de Deus entendem aquilo. Amém! Se vocês não estavam no número da
multidão de 24 de abril de 1993, vocês não podem acreditar nesta Mensagem e Atos 13:48 diz que Paulo
pregava, e todos aqueles que estavam ordenados para vida eterna acreditaram. E antes de ser manifestado na
terra, Esta Multidão gritou na visão de 24 de abril de 1993, «nós não vimos o Anjo e o Cordeiro e não
ouvimos as Palavras que o Cordeiro pronunciou, mas nós O cremos inteiramente...» [Ed: A congregação
diz: «Amém! »]. Na realidade, aquilo aconteceu na mente de Deus antes da fundação do mundo. Vocês
veem? Não é aquele que deseja ou que é sábio ou inteligente, mas aquele que foi escolhido antes da fundação
do mundo na mente de Deus.
23 Não importa onde estás agora, em África, na Ásia, na Europa, na América, não podem existir suficientes
demónios para te impedirem de escutar esta Mensagem e de aceitá-La. E você não morrerá antes de escutáLa e aceitá-La… Deus conhece exatamente quantos tchadianos, quantos zimbabuenses, ganenses,
mauricianos e portugueses estavam na multidão numerosa de 24 de abril de 1993. E que o que tem ouvidos
para ouvir, ouça!

