O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE

KACOU 32: PURIFICADOS, BRANQUEADOS E REFINADOS
(Pregada na manhã de Domingo 15 de Agosto de 2004, em Locodjro, Abidjan - Costa do Marfim)

1 Hoje, nós estamos em 15 de agosto, este é o dia de adoração da deusa Maria, um demônio que não é nada,
mas que Astarde, a rainha dos céus de Jeremias 44:17. O 15 de Agosto foi instituído por Jeroboão em 1 Reis
12:32. Mas essa mesma adoração reapareceu no Novo Testamento em Lucas 11:27-28 quando o demônio de
adoração a Maria apareceu pela primeira vez no cristianismo. «Ora, enquanto o Senhor Jesus Cristo dizia
estas coisas, certa mulher dentre a multidão levantou a sua voz e disse-Lhe: Bem-aventurado o ventre que Te
trouxe e os peitos em que Te amamentaste.» E o Senhor Jesus Cristo respondeu: «Antes, bem-aventurados os
que ouvem a Palavra de Deus e A observam». Hoje os bem-aventurados, não são os parentes ou os
conhecidos do profeta Kacou Philippe, mas aqueles que ouvem a sua Mensagem e A põem em prática. [Ed:
A congregação diz: «Amém!»].
2 Bem! O que interessa é o objetivo que a Mensagem pretende atingir. No tempo do entardecer, a Mensagem
desejava o conhecimento dos santos e nós conhecemos os selos, o pecado original e muitos outros mistérios.
Mas na meia noite, esta Mensagem consistirá em transportar a Igreja longe da face da serpente de acordo
com Apocalipse 12:14, mas primeiramente, Ela deve ser separada da serpente e a Bíblia diz em Daniel 12:10
que essa Mensagem fará isso.
3 Daniel 12:10 diz que os escolhidos serão: « purificados, branqueados e refinados ». Contudo, antes do céu
e a terra e as águas serem criados, o Próprio Deus selou e escondeu essa Mensagem, pois, Nela está o
desvelar de Satanás e a purificação dos santos. Tudo o que Deus faz, o diabo imita-o e nós começamos a ver
fotografias de anjos da luz e isso até já faz quatro fotografias que eu vi com os meus próprios olhos. E eu sei
que há dezenas delas em todo mundo. Tudo o que resta, é a confrontação de profetas ou falhando isto, a
perseguição porque os filhos do diabo não podem trazer a Palavra para o combate.
4 Bem! Prestem atenção: no tempo do entardecer, vocês escutaram que os pentecostais tinham o Espírito
Santo, mas hoje não é o caso, nem mesmo os branhamistas. O Espírito pode descansar excepcionalmente em
uma pessoa, mas nenhuma igreja o tem. E qualquer que tem o Espírito nele anseia por essa Mensagem e ele
acreditará o que ele não entende.
5 Fora do que Deus está fazendo aqui, não existe Espírito Santo noutro lugar. E você não pode alegar ter o
Espírito Santo e permanecer numa igreja católica, protestante, evangélica ou branhamista. Se você está
nessas igrejas e sente uma sensação ou unção, saiba que essas são sensações e unções de demônios. Fora da
Mensagem que eu, o profeta Kacou Philippe, prego, não há Salvação em lugar algum, não há Verdade em
lugar algum e não há Espírito Santo em nenhum outro lugar. [Nota: A congregação diz: «Amém!»].
6 Bem! Se você estiver numa igreja até essa Mensagem te alcançar e você tivesse falado em línguas,
profetizado… e você pensava que estava na verdade em uma dessas igrejas, então saiba que não era o
Espírito Santo. Quando a doutrina da sua igreja é falsa, não espere por alguém para vir te dizer que o espírito
santo que você tem não é o verdadeiro Espírito Santo.
7 Bem! O que Daniel 12:10 diz? « Purificados, branqueados e refinados », você não pode ser branqueado a
menos que você seja justificado, isto é, provado inocente. A palavra « purificado » em Daniel 12:10
significa: « separado a fim de ser justificado » porque, em Daniel 12:10 é questão de espíritos maus que
agiram através de você. Assim, « purificado » significa « justificado », porque não foi você, mas um
demônio, um espírito de adivinhação em ti que fez essas coisas. Assim você tem sonhos quase cada noite e
você pensava que era o Espírito Santo enquanto que são espíritos de demônios, espíritos de adivinhação
agindo sobre você.
8 É para esses demônios e espíritos santos católicos, protestantes, evangélicos e branhamistas que Deus criou
o lago ardente de fogo e o inferno. E se você não for liberto desses espíritos antes da sua morte, você irá ao
inferno. Vocês veem? Deus dá o verdadeiro Espírito Santo aos escolhidos que aceitam a Mensagem do seu
tempo para o Paraíso. E também é assim que os filhos do diabo recebem esses espíritos santos católicos,
protestantes, evangélicos e branhamistas para o inferno. O culpado é ele, aquele espírito santo que te dá
sonhos. E é impossível obter libertação exceto nesta Mensagem. Isso é o que Daniel 12:10 diz. Não é um
anjo, um profeta, uma igreja…, mas a interpretação do idioma desconhecido que o fará. [Ed: A congregação
diz: «Amém!»].
9 Branqueados significa « provados inocentes ». Em África quando um feiticeiro é limpo, o povo mete
caulim ou pó branco sobre ele. Todavia, quando um homem é acusado de feitiçaria, não é o próprio pobre
velho homem que não tem passaporte ou visto que matou alguém na Europa, mas é o espírito de feitiçaria
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que habita nele que o fez. Jesus disse: « O meu Pai que está em Mim, é Ele que faz essas coisas ». Lê
Romanos 7:15-25… e você verá isso. E uma vez que o espírito de feitiçaria e o velho homem são um, então
este pecado é atribuído ao velho homem.
10 É verdade que eu serei perseguido, mas o sangue de todos os profetas desde Enoque até a mim, recairá
sobre todos aqueles que me perseguirão. Porquê? Porque eles são os mesmos demônios que perseguiram e
mataram os santos na história da Salvação e que hoje habitam sobre os católicos, protestantes, evangélicos e
branhamistas para perseguirem-me. E o Senhor Jesus Cristo disse que o sangue de Abel e de todos os santos
recairá sobre os religiosos do seu tempo. Enquanto que esses não viveram no tempo de Abel e dos profetas
do Antigo Testamento. Mas logo que o espírito santo evangélico te abandonar, no julgamento Deus até nem
se recordará que pertencias a uma igreja evangélica, isto é, um servo de Satanás. [Ed: A congregação diz:
«Amém!»].
11 Os espíritos ímpios que estão em ti são eles que realizam esses pecados de sexo, adivinhação, feitiçaria,
… porque, o homem que Deus criou na sua imagem nunca desejou ferir ninguém e não pode ferir. O Senhor
Jesus Cristo disse: « As obras que Eu faço, não sou Eu, mas o meu Pai que está em Mim, é Ele que as faz », e
« quem me vê, vê o Pai ».
12 Se vocês entenderem esta Mensagem então vocês entenderam o Clamor de Mateus 25:6. Se alguém não
quer admitir que o espírito santo dos batistas, assembleias de deuses ou pentecostal é falso, deixa-o, mas ele
irá ao inferno. Ele acha que na sua sinceridade, Deus não pode dá-lo um espírito santo falso, mas é para isso
que Ele enviou esta Mensagem para purificar vocês desses falsos espíritos santos católicos, protestantes,
evangélicos e branhamistas.
13 Mas, notem que antes de vocês terem nascidos, esses mesmos espíritos santos estavam aí e usaram os
pregadores de fetiches, milhares de pessoas e a maldição do Céu e da terra desde a rebelião do Lúcifer
segue-os. E se eles entrarem em ti hoje, então você é culpado de toda rebelião contra Deus no Céu, contra
todos os profetas que o Senhor Jesus Cristo enviou sobre a terra e contra o Próprio Senhor Jesus Cristo. Eles
são os mesmos demônios mudando os seus ministérios. E se você morrer com um espírito santo evangélico,
não se surpreenda quando no último julgamento te for dito que você estava lá, nos dias de Acabe ao lado dos
profetas de Baal. … Porquê? Porque os mesmos espíritos santos que agiam lá sobre os profetas de Baal
diante de Elias, eles são os mesmos espíritos santos que agem hoje sobre os líderes católicos, protestantes,
evangélicos e branhamistas. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
14 Agora eu quero trazer um outro ponto importante: vocês podem sentir ou ver como em espírito ou em
visão uma cena em um ou dois segundos. E vocês sentem como se tivessem vivido aquilo antes, mas vocês
nunca viram e nem viveram antes. O que é isso? Isso não é reencarnação, mas antes de vocês, o espírito mau
que está em vós estava em alguém que fez aquilo.
15 Bem! Eu escutei que alguém pode realizar a sua libertação. Isso é pura falsidade. Passa cem dias jejuando;
o demônio vai rir-se de ti. Se isso fosse o caso, o caixão não apontaria para alguns pastores. Recentemente, os
jornais falaram acerca de um pastor que foi apontado por um caixão. São eles na verdade culpados? Sim!
Desde que o espírito de feitiçaria repousa sobre vocês, pouco importa os seus jejuns e orações, o inferno
reivindica por vocês e estão destinados à perdição. E é por isso que Deus enviou esta Mensagem de Daniel
12:10 para a purificação dos santos.
16 Cada um de nós deve olhar para si mesmo através dessa Mensagem e dizer: « Irmão, o espírito que eu
tenho e que eu acreditava ser o Espírito Santo não é Ele de jeito nenhum! » Antes da libertação, a pessoa
deve estar convencida que o espírito que ela tem não é o Espírito Santo. Mas como você pode ter o Espírito
Santo numa igreja católica, protestante, evangélica e branhamista? Como Deus pode enviar o Espírito Santo
sobre uma igreja que rejeitou o profeta vivo do seu tempo? Isso nunca foi possível no tempo dos profetas e
isso não pode ser possível hoje.
17 No tempo do Senhor Jesus Cristo, os fariseus, os saduceus, os helenistas, os zelotes e todos aqueles não
podiam ter o Espírito Santo. Mas para ter o Espírito Santo, era necessário aceitar o Senhor Jesus Cristo, o
profeta vivo do seu tempo. E em Mateus 23:34-35, Ele prometeu enviar profetas em cada geração. Isto é uma
promessa e Ele mantém suas promessas. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
18 Não diga: « Eu tenho o Espírito Santo, mas eu estou possuído de um mau espírito ou de um espírito de
sexo ». Não, você não O tem. Não diga: « eu falo em línguas, eu sinto qualquer coisa, eu sinto uma unção,
então eu tenho o Espírito Santo! » Tudo o que é sobrenatural não é necessariamente Deus. E vocês não
podem falar de Deus antes de acreditar no profeta vivo do vosso tempo.
19 Durante uma jornada, eu escutei a confissão pública de uma irmã que disse ter recebido o espírito santo
numa igreja. E no Clamor da meia noite, ela estava na sua quarta igreja com o mesmo espírito santo e com o
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mesmo dom. Mas a graça de Deus fez com que naquele dia, ela profetizasse com aquele espírito pela última
vez depois de vinte anos. É para essa experiência que essa Mensagem convida a terra inteira. Eu não estou a
dizer que os seus sonhos ou profecias são falsos, eles podem mesmo nunca ter falhado, mas o espírito que o
inspirou a isso não é o Espírito Santo.
20 Como podem rejeitar a falsa igreja e a sua falsa doutrina e manterem o seu espírito santo? Não espere até
que alguém venha dize-lo que você tem um falso espírito santo. Não rejeita a falsa doutrina para manter o
espírito. Mas se você quer manter o seu falso espírito santo, todavia permanece lá, mas o fim é o inferno!
[Ed: A congregação diz: «Amém!»].
21 Mas para também terem o Espírito Santo que é o Espírito desta Mensagem, vocês têm de acreditá-La
inteiramente duma ponta a outra, mesmo o que vocês não entendem; ou o que vocês ainda não escutaram.
Vocês devem acreditar inteiramente. Lembrem-se disso: «Nós não ouvimos as Palavras que o Cordeiro
pronunciou, mas nós A cremos INTEIRAMENTE…» Não acreditam em nada que não seja esta Mensagem e
não duvidem nada desta Mensagem.
22 Agora, deixem-me dizer isto: Deus é soberano. Ele deu uma Mensagem, Ele A defenderá. Não cabe a
mim dize-Lo para defendê-La ou para confirmá-La como Maria tentou em João 2:1-5, mas Ele que deu esta
Mensagem, sabe o que é preciso para os escolhidos acreditarem. E os próprios escolhidos disseram na visão
de 24 de abril de 1993: « Nós não vimos o Anjo e o Cordeiro, nós não ouvimos as Palavras que o Cordeiro
pronunciou, mas nós cremos inteiramente. » O que é isso? É a fé profética para o rapto. [Ed: A congregação
diz: «Amém!»].
23 Deixem-me manter em silêncio para que eu possa ser qualquer coisa. Eu prefiro a defesa de Deus do que a
do homem. Eu prefiro a confirmação de Deus do que a dos homens. Que sejam dois mil protestadores
vigorosos, que eu não seja tentado ou agitado para dizer: Oh Deus! Confirma a tua Palavra! Confirma a tua
Palavra! Confirma a tua Palavra! Porque esta é a fé apostólica e os Judeus morreram com ela no deserto. Se
é isso que Ele disse-me para falar que eu falei, o que mais eu tenho para fazer? As Nuvens do Céu que
transportaram essa Mensagem não estão aqui? Deus não precisa da minha assistência. Os anjos de Deus
descerão e ascenderão sobre os filhos do Reino a fim de salvá-los até a insensata. A Mensagem glorificar-seÁ e vocês A verão, vocês A escutarão e a terra inteira A proclamará.
24 Antes desta Mensagem, os demônios se esconderam por detrás de várias coisas: algumas máscaras,
astrologia, numerologia, livros de magia… e todas às vezes, as Mensagens desde Paulo, as desvelaram. Mas
no fim de todas as coisas, tendo entrado nas igrejas que são os lugares altos de 2 Reis 17:29 a 31 e se
esconderam por trás das bíblias, esses anjos caídos chamados de espíritos santos hoje nunca pensaram que
eles seriam desvelados. Mas os seus lugares de esconderijo foram revelados e queimados; mesmo bíblias
passaram pelo fogo. Não simplesmente as relíquias, mas as bíblias.
25 Mas o seu último reduto, são esses assim chamados cristãos, mas como nós não podemos queimá-los,
Deus planeou um lago ardente de fogo e enxofre para esses católicos, protestantes, evangélicos e
branhamistas incluindo os membros dessas igrejas ditas reveladas ou restauradas que guardarão os seus
espíritos santos até as suas mortes. Repare que Apocalipse 20:13 não fala de pessoas que morreram pela
água, mas são os seus espíritos santos que estavam nas profundezas do abismo e que os tinham enviado lá
quando eles morreram. E em vez de serem instrumentos entre as mãos de Deus, vocês têm sido instrumentos
entre as mãos desses demônios que chamam de espírito santo e eles não irão ao inferno sem vocês.
26 E Satanás fá-los acreditar a esses católicos, protestantes, evangélicos e branhamistas que os seus espíritos
são o Espírito Santo e que irão ao Paraíso com isso. Mas, eu digo-vos que todos esses espíritos que vocês
chamam espírito santo, eles são espíritos de demônios e que vocês irão ao inferno com isso. Todavia,
nenhuma carne pode ser liberta deles exceto pelo Próprio Deus que enviou esta Mensagem que os tem
desvelado. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
27 Meditem em cada elemento desta Mensagem para A entenderem inteiramente e a minha oração é que o
Senhor Jesus Cristo possa revelar-se para todos os seus filhos em todo o mundo. Cerca de 2800 anos atrás,
esses espíritos santos que estão nessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branhamistas eram
chamados de Baal, Belzebu, Hâpi, Osíris, Sabek, Bouto, Dagon, Mamón, Succoth-Benoth, Nergal, Ashima,
Nibkhaz, Tharthak, Adrammelec, … Mas hoje, todos esses anjos caídos são chamados de Jesus cristo.
Belzebu é chamado Jesus cristo. Osíris é chamado Jesus cristo. Sabek é chamado Jesus cristo. Bouto é
chamado Jesus cristo. Dagon é chamado Jesus cristo. Mamón é chamado Jesus cristo. Adrammelec é
chamado Jesus cristo. E todas as igrejas escrevem os seus deuses com « d » em letra maiúscula. Vocês veem?
Mas o idioma desconhecido de Daniel 12:8-10 os desvelou.
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28 Vocês conhecem os mórmons? Qual é o nome da pessoa do homem que apareceu a Joseph Smith com
sinais de pregos em suas mãos e pés? Ele foi chamado de [Jesus cristo]. Qual é o nome do grande mestre da
rosa-cruz que deve ter recebido iniciações no Egipto? Ele se chama [Jesus Cristo].
29 Esta Mensagem é muito profunda. E todos os lugares altos desses deuses hoje são chamados de igrejas.
Ninguém pode vê-los distintamente e ser liberto deles exceto por esta Mensagem de Mateus 25:6 de acordo
com Daniel 12:8 a 10. E o que tem ouvidos para ouvir, ouça.

