O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 27: A PASSAGEM DOS FILHOS DO DIABO PELO DILÚVIO
(Pregada na manhã de domingo aos 12 de setembro de 2004 em Locodjro, Abidjan – Costa do Marfim)

1 No fim desta pregação, nós teremos uma fase de perguntas e respostas. Tomemos as nossas Bíblias em
Gênesis 7:1-4…
2 Eu desejo falar acerca de um tema importante: como os filhos do diabo que nós vemos em Gênesis 4:17-24
passaram pelo dilúvio no tempo de Noé? Se alguém já pregou essa revelação, eu nunca a li, nem a ouvi, mas
como das outras vezes, isso me foi revelado aos 31 de agosto de 2004. Antes disso, eu pensava que, um dos
filhos de Noé era do diabo, especialmente Cã, ou seja, uma das três mulheres carregou um filho adulterino.
Eu pensava que, como pelo adultério de Eva, os filhos do diabo entraram no mundo, fosse da mesma maneira
com as noras de Noé. Mas pela graça de Deus eu nunca falei dessas coisas.
3 Eu também escutei que poderia ser uma das três mulheres dos filhos de Noé que seria do diabo. Mas isto
não pode ser possível porque um filho do diabo não podia entrar na arca. Eu também escutei que no dilúvio
todos os filhos de Caim foram destruídos, foi espiritualmente que isso aconteceu. O mais precioso dessas
coisas foi que, como pelo adultério, os filhos do diabo entraram no mundo, uma das três noras de Noé estaria
concebida de um filho do diabo pelo adultério.
4 Todas essas declarações têm valor, mas não dizem realmente o que é. Elas são falsas.
5 Se todos os filhos de Caim fossem destruídos então o mundo seria um paraíso no primeiro momento depois
do dilúvio pelo menos. Mas nós vemos que depois do dilúvio, o mundo foi rapidamente corrompido, que já
no capítulo 11, Deus confundiu as suas línguas. Agora, não pode ser questão de espíritos que quer dizer, os
anjos porque um anjo não pode ter relação sexual com uma mulher, de outra forma Satanás o faria sem usar a
serpente para a Eva. E se um espírito mau fez isso depois do dilúvio, quem ele usou se não é a serpente que
perdeu o seu primeiro estado?
6 As pessoas têm simplesmente falado antes do tempo onde Deus Ele mesmo deveria dar esta revelação.
7 Assim, naquele dia, eu estava sentado… Um momento! Espere, eu vou vos explicar como eu recebo essas
revelações. Não em sonho, não em oração, não em procura…, mas quando eu estou ocupado com alguma
coisa.
8 Se um profeta me diz: «Irmão Philippe, aleluia! Eu questionei o Senhor acerca de tal mistério e ele revelou
para mim numa visão gloriosa! », eu não acreditarei naquela revelação! Um profeta deve respeitar a
soberania de Deus. É Deus que deve escolher o tempo, a circunstância, a pessoa a quem Ele deve revelar um
mistério ainda escondido para a humanidade. O profeta deve simplesmente se santificar e esperar
simplesmente isto.
9 Por exemplo, aos 31 de agosto eu limpava simplesmente o meu telemóvel sem pensar, eu senti o Espírito
descendo levemente sobre mim… em duas ou três ocasiões, eu não senti mais nada, então quinze a trinta
minutos depois, eu sabia o que eu não sabia uma hora antes. E quando isso acontece, eu estou sempre sozinho
e muitos dias antes disso, eu estou em uma boa disposição de homem, quer dizer que eu não me aproximo da
minha própria mulher.
10 Em Êxodo 19, quando Deus tinha de descer na montanha, os judeus não deviam aproximar-se das suas
próprias mulheres. E quando os judeus deviam passar o Jordão com Josué, não se aproximaram das suas
próprias mulheres. E quando David e o seu grupo deviam comer o pão de proposição em sua fuga, não
deviam aproximar-se das suas próprias mulheres. E um filho de Deus sabe isto.
11 Mas olhem os filhos do diabo! Um filho do diabo pode dormir com a sua mulher no sábado de noite e ir à
igreja no domingo de manhã, louvar e cantar e pregar, e a unção do espírito santo descer sobre ele. O que é
isto? É uma unção diabólica. É um espírito de demónio e os seus jesus são demônios. Eu vos digo em Nome
do Senhor Jesus Cristo em virtude da visão que eu recebi aos 24 de abril de 1993.
12 Estas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branhamistas são do diabo. Deixem estes lugares!
Fujam o inferno! Se vocês são filhos de Deus, o vosso lugar não é aí. Deus nos deu o sexo e nos autorizou a
nos reproduzirmos pelo sexo, mas saibam que isto não estava na vontade perfeita de Deus. E durante estes
três anos onde esta Mensagem é distribuída, tem sido assim; tanto que eu passei doze meses inteiros e
consecutivos sem me aproximar da minha própria mulher.
13 Bem! O que aconteceu então? Quem era então do diabo na arca de Noé? Nós estamos aproximando pouco
a pouco… No Céu, há os anjos que não progridem. Eles são tanto de Deus, ou do diabo. É por isso que o
nosso espírito tem apenas um sentido que é: ou a fé que é de Deus ou a incredulidade ou a dúvida que é do
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diabo; ao passo que o corpo tem cinco sentidos: o paladar, o tacto, a visão, o olfato e a audição. A alma
também tem cinco sentidos: a imaginação, a razão, o sentimento, a consciência e a memória. Mas quanto ao
[E]spírito, Ele é de Deus e Ele tem a fé ou ele é do diabo e ele não acredita no que Deus fez.
14 Mas na terra, havia filhos do diabo antes do dilúvio e se existem alguns , então a cadeia não foi quebrada e
é isso. Eu falo acerca da cadeia carnal.
15 E aqui está a revelação deste tema: no jardim do Éden, havia duas sementes que saíram de Eva: Sete para
substituir Abel e Caim, eles próprios descendentes de Adão e da serpente respetivamente. Adão é a semente
pura e a serpente é a semente impura. A Eva é uma semente pura também. Também, todos os filhos de Adão
e a Eva eram de sementes puras, portanto de Deus. Mas todo cruzamento da semente pura e a impura é uma
semente híbrida...Mas a semente híbrida tem milhares de sementes puras e impuras nos seus lombos. Se a
semente vinda da mulher é pura e a que vem do homem é pura, isso dá um filho de Deus; mas impuro com
impuro dá um filho do diabo então puro com impuro dão impuro, deste modo, um filho do diabo.
16 E nota que depois da hibridação, um filho do diabo e uma filha do diabo podem dar um filho de Deus uma
vez que ambos têm também sementes puras mesmo se é só em pequeno número e um filho de Deus e uma
filha de Deus podem também trazer um filho do diabo no mundo. Também, os impuros são mais numerosos
dentro dos lombos por causa da incessante guerra entre eles. Como Esaú e Jacob. Também, como Abel e
Caim, são os impuros que eliminam os puros. Se Deus não destruísse a terra, não existiria filho de Deus.
Vocês veem que já dos seis bilhões de homens, havia apenas oito no tempo de Noé. É a mesma guerra que
teve lugar no Céu entre Miguel e os anjos de Satanás que continua na terra. É a mesma guerra entre Esaú e
Jacob no ventre de Rebeca, entre Abel e Caim até hoje e que irá até a guerra do Armagedom.
17 E quando Deus envia a pura semente da Palavra na terra, Satanás tenta hibridá-la para apropriar-se.
18 No jardim, o Espírito de Deus e o espírito do diabo agiam em Adão e a serpente respetivamente. Assim,
Adão, Eva, Abel e Sete e as filhas de Adão e Eva que não se uniram com Caim e a sua posteridade eram
inteiramente puras e foram salvos. Depois dessa geração, incerteza para o homem começou porque Caim e os
seus filhos multiplicaram em grande número pela poligamia, a fornicação, o adultério por meio das suas
vastas riquezas e foram eles que comandaram a terra e que votaram as leis. Assim, 1600 anos depois, de
acordo com Gênesis 6:11-12, a terra foi corrompida.
19 Mas a graça de Deus fez com que naquele tempo houvesse um sinal. Uma semente pura cruzou com uma
semente pura e isso deu Noé, depois houve a mesma coisa algures e aquilo deu uma mulher e Deus fez com
que eles se encontrassem e tiveram três filhos que poderiam ser impuros, mas que eram puros. Cã era um
filho de Deus, eu digo isso em Nome do Senhor. E as suas três mulheres eram também filhas de Deus. Sem
era um filho de Deus. Cã era um filho de Deus. Jafé era um filho de Deus. Todos eram filhos e filhas de Deus
na arca. [Ed: A congregação diz: «Amém! »] Assim, na arca de Noé não havia filhos ou filhas do diabo. É
porque as noras de Noé eram filhas de Deus, elas acreditaram e entraram na arca, mas de acordo com Gênesis
19:14, os genros de Ló não acreditaram em Ló. Contudo, nos lombos de todos os oito havia sementes puras e
impuras, mas com um domínio das sementes impuras. E por exemplo, dos doze filhos que Jafé e sua esposa
tiveram, dois podiam ser de Deus e os outros do diabo.
20 Assim, se Deus permitisse que Noé fosse para além dos seus três filhos, ele faria filhos e filhas do diabo,
porque em 1660 anos, houve dezenas de hibridações na sua linha de descendentes. A evidência é que houve
alguns Nimrod e Judas Iscariotes na terra. E se o dilúvio não viesse, não haveria mais filhos de Deus na terra.
E isso também se aplica a Mateus 13:24-30. Façam uma plantação de café, apenas plantem café, mas
abrolhos e espinhos e insetos surgirão um dia ou outro, prevalecerão sobre a cafeeira e aquele campo se
tornará novamente naquela floresta que você cortou.
21 O que eu estou a pregar esta manhã, Noé viu isso, mas não o entendeu. Mas de acordo com Atos 3:21, isso
deveria ser conhecido no tempo do restabelecimento de todas as coisas.
22 Bem! Agora segue isto. Quando o galo branco e a galinha branca que restavam de sua espécie se puseram
a se multiplicar na terra, … quando os primeiros pintinhos depois do dilúvio saíram dos seus ovos, Noé viu
que havia pintinhos brancos, pintinhos pintados, pintinhos pretos, … a ovelha de Noé fez o mesmo!... Cã
trouxe ao mundo um filho parecido com o irmão de Noé que foi morto no dilúvio. Noé viu que o dilúvio
tinha destruído as pessoas, mas não as sementes. Se todos os albinos, crianças como grandes, morressem um
dia, nunca haveria mais albinos na terra? Haveria! Vocês veem que eu gaguejo, equanto que o meu pai e a
minha mãe não gaguejam. Se Deus quisesse destruir todos aqueles que gaguejam na terra na juventude do
meu pai e a minha mãe, eles permaneceriam vivos e não haveria nenhum homem que gagueja na terra. Mas
depois daquela destruição, aqui está Kacou Philippe que gagueja. Isso é o que se passou no dilúvio.
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23 De maneira fácil, se os filhos do diabo estão na terra depois do dilúvio, então o único meio era que eles
estivessem na arca. Mas onde estavam escondidos? Estavam escondidos nos lombos de Noé e os filhos de
Noé. [Ed: A congregação diz: «Amém! »]. E eu estou de vigia para ver o que a minha filha Grace que agora
tem onze meses, minha única filha. Mas eu acredito que ela será uma irmã maravilhosa.
24 Irmãos, não eram cristãos verdadeiros filhos de Deus que fugiram as perseguições romanas, que foram
povoar os Estados Unidos? De onde vêm então esses demónios em carne, que andam nas ruas de Hollywood?
Vocês americanos, como podem imaginar que um Bin Laden pode existir depois do dilúvio? Esse é o
mistério.
25 Bem! Caim tem semente pura e impura porque ele também é filho da Eva e poderá então de forma
misteriosa gerar um filho de Deus. E essa filha de Adão e Eva, que será a esposa de Caim deve arrepender-se
de ter sido a mulher de Caim, e deve purificar-se para ser salva. Os seus filhos são híbridos, mas poderiam
por sua vez produzir filhos de Deus.
26 Agora, consideremos o caso de Jacob que é profético. Jacob teve doze filhos dentre os quais somente um,
era do diabo, Dã que tinha uma cobra como emblema de acordo com Gênesis 49:17, pois Jesus Cristo teria
doze filhos dentre os quais somente um, Judas Iscariotes seria do diabo. Para tal, Jacob precisou de quatro
esposas e Deus direcionou as sementes. E o nome de Dã foi apagado das doze tribos de acordo com
Apocalipse 7 como aquele de Judas Iscariotes.
27 Assim, depois do dilúvio, o único humano na terra que não teve nenhuma semente impura nos seus
lombos foi o Senhor Jesus. Assim, escutem isso agora: nós sabemos que José não é pai biológico do Senhor
Jesus, mas também eu vos digo que o óvulo a partir do qual o corpo de Jesus Cristo foi formado não veio de
Maria porque Maria tinha sementes impuras dentro dela e é absolutamente impossível que a Maria pudesse
produzir um filho não tendo semente impura nos seus lombos.
28 O batismo do Espírito Santo não tira esse estado de nós, mas nos conduz a saída que é o corpo celestial
que o Senhor Jesus tomou na sua ressurreição, e Ele não permitiu que a Maria Madalena O tocasse. João
20:17. Elias e Moisés já têm revestido e nós vimos isto na montanha de tranfiguração. Mas nós o esperamos
com Pedro, Paulo, João Wesley, William Branham, … lá, nós seremos como os anjos sem nenhuma semente
impura em nós. E com o corpo celestial, nós não seremos capazes de comer arroz e outros até depois do
casamento, nós desceremos na terra no Milénio como em Gênesis 18 em envelopes como esses corpos que
podem comer novamente, mas também podendo desaparecer, aparecer como deuses.
29 Assim, de acordo com a revelação que foi dada a mim, desta maneira os filhos do diabo passaram pelo
dilúvio. Assim, 300 anos depois do dilúvio, quando Noé viu alguns homens com desenhos nos seus bíceps,
poligamia, mulheres com calças, escolas pastorais, mulheres pregando nas igrejas apesar das suas
mestruações, Noé não entendeu e ele disse: «Deus não destruiu esses? De onde vém que ainda existem
alguns? Certamente as minhas noras são do diabo porque eu posso ver ainda algumas mulheres em
menstruações pregando! » Deus disse-lhe: «Noé! Noé! Não é isso! Mas essas coisas estão guardadas e
seladas até ao tempo do fim». E Noé bendisse a Deus.
30 E nesse tempo do fim, quando a terra foi corrompida como no tempo de Noé, Deus lembrou-se e enviou
um homem com o ministério de Noé a quem a promessa da revelação tinha sido dada para que aquele que
crer tivesse a Vida eterna.
31 Pouco importa quantos mortos ressuscitaste, que o teu nome seja Tommy Osborn, Billy Graham, Ewald
Frank ou outro, tu és obrigado a entrar na arca de Noé para ter a Vida eterna. E de geração em geração, Deus
tem enviado sempre um Noé na terra, um profeta mensageiro único em sua geração. E a sua Mensagem é a
arca em que devemos entrar para ter a Vida eterna. E hoje, vocês escutam a Mensagem para o vosso tempo.
E é a mesma Mensagem ofensiva, abusiva e bárbara que ele pregou e que todo mundo rejeitou; uma
Mensagem que ele não foi procurar em qualquer lugar, mas que o anjo o tinha dado.
32 No tempo em que Noé pregava na terra você não poderia ser salvo fora da Mensagem de Noé. No tempo
em que Moisés estava na terra você não poderia ser salvo fora de Moisés. No tempo em que o Senhor Jesus
Cristo pregava na terra, você não poderia ser salvo fora da Mensagem do Senhor Jesus Cristo. No tempo em
que Martinho Lutero, João Wesley, Ulrico Zuínglio, João Calvino, William Branham pregavam na terra,
você não poderia ser salvo fora das suas Mensagens.
33 E hoje, vocês não podem ser salvos fora da Mensagem do profeta Kacou Philippe. Porquê? Porque o
Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que Ele fez para as gerações passadas, Ele o
fará sempre. É por um profeta vivo no vosso tempo que devem crer para ser salvos e é a prova do vosso
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tempo. Vocês devem vencer as igrejas e os sedutores do vosso tempo e aceitarem somente o único profeta
que a humanidade combate para alcançarem a Vida eterna. E que o que tem ouvidos para ouvir, ouça.

