O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 33: REVELAÇÃO SOBRE O LIVRO DE ESTER
(Pregada no Domingo, 18 de janeiro de 2004 em Locodjro, Abidjan – Costa do Marfim)

1 Da mesma maneira que pessoas em todos os países se levantam para dizerem que eles são o cumprimento
de Apocalipse 11:3 enquanto eles não são judeus, é desta maneira que vocês encontram em todas nações,
pessoas se auto proclamando de Mateus 25:6, mas Jesus Cristo disse: as Palavras que Eu digo, são Elas que
testificam de Mim. Haverá milhares de mensageiros de Mateus 25:6, mas o verdadeiro se distinguirá deles!
.... Os milagres e curas, todos nós realizamos, mas as suas vidas incluindo os seus passados testificam a de
um mensageiro? Eles receberam um chamado autêntico? Foram eles enviados e comissionados por Deus?
Eles não beberam, fumaram ou se deitaram com mulheres antes dos seus ministérios ou casamentos? A
Bíblia inteira confirma os seus ministérios? O que as suas mensagens dizem? Vocês veem?
2 E é desta maneira que muitos com unções demoníacas, dizem ser o Clamor da meia noite. Mas eu ainda
não encontrei dentre eles um que tenha um chamado, uma comissão e uma mensagem, anunciando o que nós
não conhecemos! Todos eles são serpentes e eles não irão para além dos seus próprios países. Uma vez que
eles são falsos profetas, é somente nas suas terras natal que eles são reconhecidos como sendo profetas. E
pessoas vazias, corrompidas na carne e no espírito, pessoas que sacrificaram as suas almas no altar da
ignorância, do mundanismo e do inferno os seguem.
3 Contudo, deve haver alguns Mateus 25:6 para dizer que nós estamos na meia noite e que o verdadeiro seja
distinguido! E isso deve se estender por toda a terra apesar das batalhas, pois uma Mensagem de Deus nunca
foi aprovada pelos homens.
4 Mas nós vemos em 1 Reis 17 que os branhamistas acreditaram em William Branham por causa dos
milagres. Depois dos corvos batistas e pentecostais, encontramos os branhamistas, essa viúva prostituta e no
versículo 24, quando aquela viúva viu os milagres, ela disse: agora por isso eu vejo que tu és um homem de
Deus e a Palavra de Deus na sua boca é a inteira verdade. Mas em 2 Reis 4, esta Sulamita tinha a revelação
de quem era Eliseu e ela o recebeu antes dos milagres. E nós encontramos novamente esta Sulamita 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 cremos inteiramente... Agora eu vejo pastores branhamistas dizendo: «Nós estamos à
espera de uma vindicação para acreditar». Isso é Mateus 12:38, eles são netos de fariseus. E eu vos digo
estando a terra nas mãos de Satanás, é difícil até para alguns filhos de Deus dirigirem congregações na
ausência do mensageiro… ou que uma congregação esteja na vontade de Deus 7 anos após a morte do profeta
mensageiro.
5 Bem! Vamos ver o livro de Rute antes de Ester! Todos os livros da Bíblia contêm símbolos como o
exemplo do livro de Rute: Naomi é a igreja no tempo dos apóstolos. Quando Deus se separou de Israel e
houve uma fome da Palavra aí, ela foi para as nações. Aí, o seu marido que é um tipo dos apóstolos, morreu.
Os sete mensageiros que são os seus filhos mantiveram a fé dessa viúva fora da qual no fim sairá uma virgem
prudente, Rute e uma virgem tola, Orfa...
6 Vamos tomar o livro de Ester agora…Na 7ª era da Igreja das nações, depois da obra dos sete mensageiros
celestiais que são os sete príncipes. Vocês veem? Ali são sete príncipes que vêm a face do Rei no Céu
(Carsena, Setar, Admata, Társis, Meres, Marsena e Memucan) e sete eunucos sobre a terra que são os
mensageiros terrestres das sete eras da Igreja (Paulo, Irineu, Martinho, Columba, Martinho Lutero, João
Wesley e William Branham). Os eunucos são pelas mulheres, vocês veem? Então o 7º anjo celestial que é o
Espírito de Elias que é Memucan entra em cena para promulgar um decreto que é o Clamor da meia noite.
São sete príncipes no Céu que veem a face do Rei, ou seja, de Deus, e sete eunucos sobre a terra com a
Rainha, a Esposa de Cristo. Mas após isto, após a obra do sétimo eunuco sobre a terra, o rapto não aconteceu.
7 E então, um 8º (Hegai) entrará em cena sobre a terra. Ele vai emitir um Clamor, um decreto. Como em
Mateus 25:6, o decreto chama todas as virgens de todas as províncias da terra. E as sábias se confinam
naquilo que o eunuco diz. Irmãos, não importa as revelações certas e os mistérios verdadeiros que alguém
pregará fora daquilo que agradou a Deus dar através de Hegai, nunca os receba. A Bíblia diz isto porque
haverá. Irmãos, vocês não dirão que não foram advertidos!
8 O decreto de Memucan que é o sétimo anjo celestial é então o Clamor de Mateus 25:6 chamando as virgens
para fora, sob a direção de Hegai, um oitavo eunuco sobre a terra. Isto é Assim diz o Senhor. O versículo 9
diz que Vasti também está exibindo as suas riquezas dizendo: « Nós temos a Mensagem, nós temos Ewald
Frank, nós temos os filhos de Branham... Nós não precisamos de nenhum Clamor da meia noite! Branham
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revelou tudo, nós temos as brochuras. ». Esses sãos os Hamãs na festa de Vasti. A segurança e o erro de
Vasti foi Hamã na sua festa.
9 Mas Memucan [7 letras], o 7º anjo celestial que é o espírito de Elias, continua e as virgens sábias de Mateus
25:6 simplesmente aceitarão… Ester 2:15. Mas!... um pequeno Hegai [5 letras como Kacou: a graça] estava
aí para a circunstância. O decreto não foi previsto, Ester não foi prevista, Hegai não foi previsto, mas foi a
graça que fez isto. Hegai, um oitavo, mas não no número dos sete anjos celestiais, não no número dos sete
eunucos sobre a terra, da mesma maneira David um oitavo não estava no número dos sete. Oh branhamistas
abutres! Porquê não compreendem isto?
10 Observam que para a purificação, Ester é rodeada por sete jovens virgens da casa real, como Hegai foi
rodeado por sete eunucos. Essas são as sete virgens das sete eras e os sete eunucos são os sete mensageiros
terrestre das sete eras da Igreja.
11 Vamos ver a purificação de Ester que é um tipo de Daniel 12:10. Essa purificação deveria durar doze
meses com óleo de mirra, especiarias e perfumes. E o significado dos seus componentes expressa a
profundidade dessa purificação. Mirra e especiarias. Os magos ofereceram mirra no nascimento do Senhor
Jesus para a purificação da Igreja.

