O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 26: DEUS REALMENTE DISSE?
(Pregada na manhã de domingo 23 de maio de 2004 em Locodjro, Abidjan – Costa do Marfim)

1 Pela graça de Deus, os irmãos estão a elaborar um livro de cânticos apropriados para essa Mensagem. O
irmão Boga encarrega-se disso. Isso é essencial. Nós faremos uma seleção para chegar a uma adaptação. Nós
os teremos em casa, não na congregação. Nós não devemos recitar as canções...
2 Bem! Esta manhã eu gostaria de falar do tema: Deus realmente disse? Observem bem Gênesis 3:1-6!
Primeiro, em Gênesis 2:16 e 17, Deus ordenou a Adão para não comer da árvore do conhecimento do bem e
do mal. A Eva não estava lá e foi Adão que pregou isso para ela. Mas quando a serpente veio, é para ela que
ele se dirigiu. A serpente e a Eva conversaram um pouco e abordaram o assunto do pecado de sexo a fim de
cometer adultério com ela. A serpente falou-lhe de relação sexual e eles cometeram adultério, e o sangue
fluiu diante da Eva e trouxe a maldição na terra. Por isso, é o sangue que Abel apresentou e no fim dos
tempos, o Senhor Jesus Cristo apresentou o seu próprio sangue que é o sangue mais precioso, e aquilo apagou
o pecado de todos os escolhidos de geração em geração, assim como os meus, eu o profeta Kacou Philippe,
que vos fala. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
3 Portanto, no princípio, era pelo sexo que a maldição atingiu a terra. E você não tem o direito de dormir com
uma mulher que você não casou junto dos seus pais. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Satanás estava bem
ciente disso, mas vejam a sua reação: Satanás disse: «O que? Deus disse: vocês não comerão?» Deus disse
no versículo 17 de Gênesis 2: «Pois no dia que vocês comerem dela, certamente morrerão». Mas a serpente
disse em Gênesis 3:4 «vocês não morrerão certamente». E isso é o que as pessoas não entendem hoje. Pouco
importa a verdade que pode sair da boca de um líder católico, protestante, evangélico ou branhamista, o
problema é que ele não é o profeta da geração e não é ele que vocês devem ouvir. [Ed: A congregação diz:
«Amém!»]. E este foi o erro da Eva. Finalmente, a Eva duvidou e comeu, e os seus olhos abriram-se e ela
teve muitos sonhos e visões como um profeta, um Deus. E o que aconteceu no princípio, é o que acontecerá
no fim dos tempos.
4 Os filhos de Deus e os filhos do diabo ouvirão novamente Satanás. Eles lerão os livros evangélicos, eles
ouvirão as pregações evangélicas, eles se deixarão impôr as mãos pelos filhos do diabo que atuam nestas
igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branhamistas. E com isso, os seus olhos abrirão e terão muitos
sonhos. Alguns terão três ou mesmo quatro sonhos em uma só noite. Apenas fecham os olhos que eles têm
sonhos.... Vocês veem? Eles têm revelações como profetas. A Bíblia diz que os profetas são Deuses. Os
pagãos não têm sonhos todas as noites, mas qualquer que vai nestas igrejas evangélicas, estas missões e
ministérios, então os seus olhos abrem-se e ele vê muitos sonhos. Apenas fecha os olhos de noite que ele vê
os sonhos. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Isto foi o que aconteceu no princípio e é a obra do diabo.
Deus nunca pode dar sonhos todas as noites. Deus nunca fez isso e Deus nunca o fará.
5 Eu que vos falo, posso passar um ano sem ver um sonho ou uma visão. E na Bíblia, quando um profeta
quer falar, ele diz: no dia da morte de tal rei, o Senhor falou comigo dizendo.... Vocês veem? Mas estes
católicos, protestantes, evangélicos e branhamistas têm sonhos todas as noites. Deus fala com eles todas as
noites. Tudo que vocês veem nestas igrejas evangélicas são demónios de adivinhação que lhes enviará no
inferno. E os sinais são estes sonhos que eles têm todas as noites e que não lhes dizem nada. Por quê? Porque
são filhos do diabo e eles agradam-se com isso. Alguns têm mesmo cadernos de sonhos... vocês veem? Eles
são filhos do diabo. São filhos da perdição; é a sua profundidade. É por isso que aquilo não lhes diz nada.
Mas eles devem vir juntos do profeta vivo do seu tempo para sua purificação para Vida eterna. [Ed: A
congregação diz: «Amém!»].
6 Agora voltemos ao nosso texto. Antes da conversão, Satanás através dos filhos da serpente dizia: «Espere
até o dia em que você terá uma situação estável, tu poderás seguir Deus! Tu és ainda muito jovem» ou
«coloca a tua vida em ordem primeiro! Não te apresses!» Então, após o compromisso, vendo a sua queda,
ele começou a dizer: «O que é que prova que o que ele diz é verdade? O que é que prova que é aí que se
encontra a verdade?».
7 E quando um dia a serpente verá o livro do profeta Kacou Philippe, ela dirá com astúcia e desprezo: «Oh,
eu conheço este livro! Não é de Kacou Philippe?» Então, saiba que é a mesma serpente que seduziu a Eva.
Não estejam distraídos! [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
8 Ela entra em alguns filhos de Belial para dizer: «Que igreja é essa onde confessam publicamente os seus
pecados! Isso é muito vergonhoso! Vai a outro lugar! ... Que igreja é essa que julga as pessoas quando Deus
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disse para não julgar! Como pode uma igreja queimar uma bíblia?... Isso é uma seita». E é sempre do lado
dos fracos que ela passa, e um dia, Satanás desvelar-se-á dizendo através dos bisnetos da serpente «O quê!
Deus na verdade disse que a bíblia Louis Segond não é boa?». E Eva resistiu por um tempo, mas é aí onde a
serpente vai apanhá-la: «Mas se a bíblia Louis Segond não é boa e ele provou isso como você o diz, é por
tudo isso que ela deve ser queimada? Deus disse realmente isso?». E Eva está confusa, a serpente continua:
«Não a queime! Desaconselhando-a simplesmente!».
9 E como no jardim do Éden, Satanás o fará novamente pelos filhos da serpente dizendo-se «cristãos». A
serpente tomará essa Mensagem e dirá: «O que ele diz contém algumas verdades no interior, mas é para tudo
isso, que todo mundo deve deixar a sua igreja para vir a ele? Deus só trabalha através dele e ele não deve
conduzir todo mundo para ele. É a Cristo que é necessário conduzir as pessoas!» Vocês veem? O que ele diz
parece verdade, mas é um assobio de serpente. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Vocês devem deixar as
vossas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branhamistas e vir a esta Mensagem, vir ao lado do
profeta vivo do vosso tempo. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Eva devia ficar ao lado de Adão. E
enquanto a Eva ficou ao lado de Adão, ela não pecou. É a única coisa que vocês devem fazer para ter a Vida
eterna. E é para isto que Deus vos chama. Vocês estão advertidos. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
10 Eles disseram a Noé: «Você quer dizer que você é o único que está na verdade? E Adão, Abel, Enoque e
todos aqueles que morreram antes de você?» eles disseram isso ao Senhor Jesus Cristo, aos profetas, aos
apóstolos e agora é a nós, como se existissem duas verdades. Eles disseram: «Noé! Então sobre toda terra, se
alguém não entrar na sua arca, Deus o engolirá no dilúvio?» eles riram-se e zombaram de Noé. E é a mesma
coisa hoje.
11 Eles riem e zombam nas suas igrejas, nos seus escritórios, nas suas casas. Eles disseram: «Como sobre
toda a face da terra, é somente nele, Kacou Philippe, que nós devemos acreditar para ser salvo? Não! Deus
não pode dizer isso! O Salvador é Jesus Cristo. É ele quem morreu na cruz. É ele quem nos redimiu. Um
pecador como você, Kacou Philippe, é você que vai nos salvar agora? O que isso quer dizer? Deus
realmente disse isso em 24 de de abril de 1993?». Sim senhor, Deus o disse! «Da mesma maneira que Maria
concebeu milagrosamente, sem conhecer um homem, da mesma maneira que Moisés recebeu em detalhes o
que aconteceu na criação, você também tem recebido as Palavras de Vida eterna nestes 24 de abril de 1993
e isto está decretado por Deus. No tempo marcado, você compreenderá e você ensinará o que você não
aprendeu a fim que qualquer que crer, tenha a Vida eterna». [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Deus
disse a Noé. Deus disse a Moisés, Deus disse a todos os profetas em seus tempos.
12 E hoje, Deus disse isso ao profeta Kacou Philippe aos 24 de abril de 1993. E se você é um filho de Deus, é
nele, Kacou Philippe que você deve crer para ser salvo. E se você realmente tem o Espírito Santo, este
Espírito Santo te conduzirá a ele, o profeta do vosso tempo, como um dia, este Espírito Santo conduziu
Cornélio até Pedro que tinha as chaves do Reino dos Céus. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. E se vocês
devem servir Deus, é para ecoar o que o profeta Kacou Philippe, o profeta vivo do vosso tempo diz. E essa é
a única coisa que vocês podem fazer.
13 Porém, Satanás não virá apenas em palavras, mas também em pensamento. Satanás dirá: «Dá um passo
atrás para ver bem!». Satanás procurará levar-te distante da congregação para te apagar. Nunca se renda! Por
nada no mundo, nunca falta a um culto excepto por uma razão justa. Cancela todos compromissos para estar
naquele de Deus. Escolha ficar para adorar a Deus do que ir enterrar um morto. E que o que tem ouvidos para
ouvir, ouça!

