O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 24: REVELAÇÃO SOBRE A ÁRVORE DA VIDA
(Manhã de domingo 21 de agosto de 2005 em Locodjro, Abidjan – Costa do Marfim)

1 Bem! Esta manhã eu gostaria de indicar mais precisamente o que era a revelação sobre a árvore da Vida e a
árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês veem? Eu quero explicar o que Moisés viu… E do que
Deus falava quando Ele falava à Adão…
2 Primeiro vamos ler Gênesis 3:22-24 «E Jeová Deus disse, eis que, o homem se tem tornado um de Nós,
conhecendo o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda a sua mão, e tome também da árvore da Vida
e coma e viva para sempre…! E O Jeová Deus lançou-o fora do Jardim do Éden, para cultivar a terra da
qual ele foi tomado. E Ele expulsou o homem; e colocou o querubim, e a chama de espada reluzente em
direção a este do Jardim do Éden para guardar o Caminho da Árvore da Vida».
3 Oremos! … Senhor Jesus Cristo abençoa este momento! Pessoas vieram de todos os bairros de Abidjan
para escutar a confirmação do eco que eles receberam! Não há piano aqui, não há tapete aqui, nem coro, nem
ventilador ou ar-condicionado, o lugar é até tão pequeno para nos conter, mas aqui há a Palavra de Deus
prometida para esta hora e faça então com que todos que aqui estão nesta manhã a entendam! Porque Tu tens
o poder para fazê-lo! Amém!
4 Bem! Quando Deus falou para Adão naquele dia, foi em Gênesis 2:16, dizendo-lhe para não comer da
árvore do conhecimento do bem e do mal. A Eva não estava lá, e Adão era o que nós seremos no Milénio.
Todas as coisas eram lindas e harmoniosas. E Adão era Deus e Adão vivia ao mesmo tempo na dimensão
espiritual e física. Adão via com os seus olhos espirituais o que essas duas árvores eram e ele tinha a
interpretação disso, mas depois da queda, querubins foram postos aí com espadas que cercavam isso para
impedi-lo de aproxima-la. Vocês veem? O pecado fez com que Deus começasse a agir com Adão como se
Ele nunca o tivesse conhecido.
5 E a coisa mais lamentável é que dois mil anos mais tarde, esses mesmos querubins não permitiram com que
o profeta Moisés se aproximasse da árvore da Vida nem de vê-la. Moisés ficou tão distante … Bem! Moisés,
o profeta da lei, apareceu com o sangue de touros e bodes sobre ele. Oh pobre Moisés! Ele queria avançar
para ver o que era, mas o querubim gritou para ele com alta Voz: «Para! Para Moisés!!!» E Moisés ficou a
uma distância e chorou. Chorou Moisés quando viu o querubim com a espada rodopiante? Sim irmão
acredite-o simplesmente! Porquê? Porque a humanidade estava destinada a perdição.
6 Mas dois mil anos depois de Moisés, o sacrifício foi feito através de Senhor Jesus… na ilha de Patmos,
João, um bisneto de Adão aproximou-se e quando esses querubins o viram, ele disse: «Eu sou o João, um
bisneto de Adão e eu sou profeta da descendência de Moisés. Eu não venho com o sangue de touros e bodes,
mas com o sangue do Senhor Jesus … [Ed: A congregação diz: «Amém!»] vocês veem? Ele não veio com o
sangue dos cordeiros e dos bodes como os muçulmanos, mas ele vinha com um sangue superior, o sangue de
Deus, o sangue do Cordeiro de Deus. E um dos querubins lhe disse com uma voz de trovão: «Vem e vê!».
[Ed: A congregaão diz: «Amém»]. E João disse: «E ele me mostrou um rio de água da vida, brilhante como
cristal, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua rua, e do rio, deste lado e daquele lado, a
árvore da Vida, produzindo doze frutos, em cada mês, e as folhas da arvóre são para a cura das nações».
Apocalipse 22:1-2. Vocês veem?
7 Essa árvore é O Senhor Jesus Cristo que produziu doze frutos, quer diser os doze apóstolos. Nós podemos
ver isso no princípio, no meio e no fim da Bíblia. E no meio da Bíblia, Judas Iscariotes foi a representação da
árvore do conhecimento do bem e do mal ao lado de Senhor Jesus.
8 Agora observem que João ficou tão próximo da árvore, tão próximo do trono e tão próximo do rio que ele
até mesmo não podesse ver mais os quatros afluentes como Moisés fala em Gênesis 2:10-14, quer dizer os
quatro Evangelhos. Ele foi para além dos quatro afluentes do Evangelho. Eles não são quatro Evangelhos,
mas quatro aspectos do mesmo Evangelho. Moisés ficou tão distante que ele não via se são quatro afluentes a
uma distância fora do altar e do santuário, além, atrás dos querubins ali!
9 Esses quatro afluentes, Adão podia ter acesso a eles, Moisés podia ter acesso a eles, batistas e branhamistas
podiam ter acesso a eles, mesmo os católicos podiam ter acesso a eles. O que é isso? Isso foi o átrio interior,
ao passo que o Éden era a perfeição, eu diria a presença de Deus. Éden era o lugar mais santo. O que Arão
estava a fazer na terra com o sangue de touros e bodes foram apenas para a imagem terrestre a menos que
seja o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que quando Arão entrou no lugar mais santo,
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isso era para os dias por vir quando o sangue de Jesus seria derramado. Vocês entendem isso? Eu tenho a fé
que o mesmo Espírito que está aqui vai pegar os quatro ministérios para explicarem tudo isso. Amém!
10 E agora, vamos considerar esses quatro afluentes; a que Evangelho corresponde cada um desses rios de
Génesis 2:10-14? Vamos ler isso! … «E um rio saiu do Éden, para regar o Jardim; e dali ele foi repartido, e
tornou-se quatro afluentes...». Agora vamos prestar atenção! «O nome do primeiro é Pisom: isto é, aquele
que rodeia toda terra de Havilá, onde está o ouro. E o ouro daquela terra é bom; há ali o obélio e a pedra
sardônica». Esse é o livro de Mateus, esse é o Leão. Amém! «E o nome do segundo rio é Giom: este é o que
rodeia toda a terra de Cuxe». Cuxe, isso é a Etiópia, se trata aqui do Evangelho de Marcos. Amém! «E o
nome do terceiro é Hiddékel: este é o que flui para a Assíria». Assíria é a Babilónia, este é o reino e a face do
homem. Este é o livro de Lucas. Amém! «E o quarto rio, é o Eufrates». E aqui é o Evangelho de João e o
Apocalipse. E quando ele diz: E o quarto rio, é o Eufrates, ele não diz, nada. Vocês véem? Amém!
11 Bem! Vamos regressar a Apocalipse 22:1, João pensou no seu coração: «Se tal é a árvore da Vida, eu
farei melhor em olhar para o outro lado, pois aquela do conhecimento do bem e do mal não deve estar
distante». Sim, aquela árvore poderia estar aí, mas quando o pecado aconteceu, Deus a cortou. A mesma
maneira que Deus cortou a serpente, a sua representação no jardim foi cortada. Quando o pecado aconteceu,
Deus cortou no Éden, aquela árvore que tinha a aparência da árvore natural e que estava perto da árvore de
Apocalipse 22. Mesmo antes de Deus fazer o sacrifício aquela árvore foi cortada. Da mesma maneira, antes
do sacrifício de Jesus ser feito na cruz de Gólgota, Deus cortou o Judas Iscariotes… Vocês veem? Deus não
deixou Judas subsistir ao lado do Senhor Jesus depois da ressurreição. Deus tinha cortado a sua representação
espiritual e simbólica no Céu e agora Deus estava cortando a sua interpretação física na terra.
12 Assim, no jardim, Adão deveria ter a interpretação, a revelação que a árvore do conhecimento do bem e
do mal que estava lá não era uma árvore como aquela de Apocalipse 22:1-2 mas a serpente. Isto é os
dirigentes religiosos. Esta é a árvore da teologia. Vocês entendem isso? Todo dirigente mussulmano, católico,
protestante, evangélico ou branhamista é a arvóre do conhecimento do bem e do mal. Muito bem! É isso aí.
13 O Senhor Jesus Cristo é assim a árvore de Apocalipse 22:1-2 com os doze frutos e cujas folhas são as
virtudes miraculosas para curar as nações. Vocês veem?
14 Agora prestem atenção no que eu direi, pois isso é a revelação espiritual da árvore do conhecimento do
bem e do mal que vocês devem reter: espiritualmente, essas duas árvores eram Deus e Satanás, o Espirito de
Deus e o espirito do diabo. Então árvores que são somente espirituais como nós podemos ver isso em
Apocalipse 22:1-2 cujas interpretações físicas eram de um lado o próprio Adão no seu estado divino antes da
mulher ser mesmo criada e por outro lado a serpente antes da queda. E se o fruto proibido por Deus é o ato
sexual, veja também em qualquer filho do diabo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês irmãs,
guardem-se dessas árvores. Da mesma maneira, vocês irmãos, guardem-se desta arvóre!
15 Vocês dizem: «Irmão Philippe, mulher também?» Sim irmão, quando Deus falou a Adão em Gênesis
2:16, Ele falava da mulher. Por um lado, esta árvore do conhecimento do bem e do mal era a Eva. Quando
você vê essas meninas com a barriga fora, as suas pernas fora, as saias desenhando as suas traseiras, ainda
que ela seja uma irmã, tenha cuidado com ela! Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma
dela! Quando você vê essas meninas com cabelo falso, essas meninas com calças ou seu peito fora, esse é a
árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não come dela até que Deus a cobre com a sombra da Vida
como Maria e a autorize para ti através do dote e da bênção. Tu não terás mais relação sexual antes do
casamento, isto é o dote. Vocês véem?
16 Tomamos agora Apocalipse 12:1 «E um grande sinal foi visto no Céu: uma mulher vestida de sol, e lua
debaixo dos seus pés, e sobre sua cabeça uma coroa com doze estrelas». Essa é a imagem da árvore de
Apocalipse 22 e é a mulher. E vocês irmãs, quando vocês os veem como anjos prontos a comprar a metade
do mundo para ti dizendo coisas como: «Eu quero ter relações sérias contigo …» Cuidado! Este é a árvore
do conhecimento do bem e do mal. Vocês veem?
17 E veja que a Eva, no princípio, foi chamada de Isha, o que significa mulher. Mas quando ela se prostituiu,
o seu nome se tornou Eva, isto é, a mãe de todos os seres vivos, a mãe de todos os filhos de Adão e de todos
os filhos da serpente. Da mesma maneira quando uma igreja se prostitui, vocês verão um nome diferente da
Igreja de Jesus Cristo. À uma certa época do cristianismo, quando a igreja de Jesus Cristo se prostituiu seu
nome foi convertido em católica. Depois quando ela se revelou e se prostituiu para longe, seu nome tornou
em metodista. E quando ela se revelou por um outro mensageiro e que ela se prostituiu depois do mensageiro,
seu nome se torno batista. Voces véem? Pentecostal, adventista, assim por diante.
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18 E se no meio da Bíblia, a árvore da Vida manifestou-se como sendo a Palavra, saiba também que a árvore
do conhecimento do bem e do mal se manifestou como sendo a teologia e esses são seus amantes que são
esses padres e pastores católicos, protestantes, evangélicos e branhamistas, incluindo estas ditas igrejas
reveladas ou restauradas. E o Clamor da meia-noite diz que mesmo se você estiver viajando, você não deve
comer ou beber da taça da sua doutrina. Eles apenas pregam o bem e o mal, quer dizer a moral e a Bíblia diz
que eles são pobres, cegos, miseráveis e nus.
19 E para terminar, eu gostaria de dizer que vocês não podem entender o que eu estou a dizer a menos que
vocês consideram o significado espiritual e físico dessas duas árvores. Por exemplo, em João 12:28-29, é
dito: «… Aí veio, pois, uma voz do Céu, e eu o tenho glorificado e outra vez o glorificarei então, a multidão
que aí estava e ouviu, disseram que um trovão tivesse ocorrido, outros disseram, um anjo falou com Ele».
Bem! O que vocês considerarão? Um trovão ou uma voz? Vocês veem? É isso aí. E no tempo do entardecer,
um dia quando William Branham estava com alguns irmãos para a caça, houve três estrondos de trovões, mas
em vez disso, William Branham escutou três Palavras pronunciadas em voz alta: «julgamento Costa Oeste» e
dois dias depois, um grande terramoto atingiu o Alaska.
20 Assim, vocês devem espiritualmente ver essa árvore de Apocalipse 22 como o rio e os quatro afluentes de
Gênesis 2:10. Vocês dizem: «Irmão Philippe, Gênesis 2:10 fala acerca de um rio espiritual?» Sim irmão,
isso é numa visão de Moisés e observa um pouco e vocês verão que um rio não alimenta afluentes. O lado
natural de Gênesis 2:10 não é possível. Um rio não flui em afluentes, mas afluentes que fluem no rio. Então
espiritualmente é O Senhor Jesus Cristo e os quatro Evangelhos, Senhor Jesus Cristo dando poder e
autoridade aos quatro animais a volta do trono e aos doze apóstolos. Amém!

