O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 36: AS VISÕES DO RIO QUEBAR E DO PATMOS
(Pregada na manhã de domingo 18 de julho de 2004 em Locodjro, Abidjan - Costa do Marfim)

1 Se este ensinamento já existe em algum lugar, eu não sei. Eu não li nem escutei isto e eu também acho que
é, nesses casos, que uma experiência genuína de um ministério deve ser vista por menor que seja.
2 Ezequiel, Daniel e Apocalipse mostram o mesmo Espírito e sua interpretação só pode ser o ápice da
revelação. Se isto é realmente uma revelação. Pois muito do que as pessoas chamam de revelações hoje são
apenas descobertas valiosas e comparações de versículos. E como Ester, tudo isso que eles mostram não tem
importância para nós. Nós só aceitamos aquilo que agrada a Deus nos dar por Hegai, o Eunuco do Rei. E nós
aceitaremos o que agrada a Deus para nos revelar por quem Ele escolheu em sua soberania de acordo com
Ester 2:15.
3 Um dia, quando colocarmos o imortal, conheceremos a eternidade e tudo que procede disso como
colocando o carnal conhecemos as coisas terrenas, ignorando as coisas espirituais, como se não tivéssemos
sido criaturas da eternidade mesmo vendo a face de Deus. [...]
4 O cumprimento do plano da Salvação é como um rolo já escrito em detalhes e que Deus revela e cuja
revelação acabará em um determinado tempo e minuto, como também o seu cumprimento.
5 Bem ... Ezequiel estava em espírito como João e viu o que Moisés viu em Êxodo 19. Mas isso não é o que
Elias tinha visto em 1 Reis 19:12. Ezequiel viu de longe, no versículo 4, cada elemento do capítulo 1. Até
mesmo Aquele que está sentado no trono nos versículos 26 e 27 é o latão brilhante no versículo 4, as duas
asas aqui são uma Mensagem com base na Antiga e Nova Aliança, asa esquerda e asa direita. A Antiga
Aliança e a Nova Aliança. Elas tocam e concordam como os quatro Evangelhos.
6 Assim, não é questão de barulho ou som, mas de vozes como Apocalipse 8:13 que diz: «...as outras vozes
de trombeta». E isso Louis Segond não o diz. E os querubins ficaram sem voltar-se um para o outro. Cada
um exerce o seu ministério e sua Mensagem com seus estilos, orientações e revelações. Porque eles não
podem agir da mesma maneira e ver como o outro trabalhou caso contrário haveria desequilíbrio. Vocês
veem? Lutero tendo o rosto de homem não poderia ver o batismo ... No entanto ele é um querubim. É por
isso que ele não se transformou em Paulo, a face dum leão, ele administrava um batismo trinitário.
7 Mas em Ezequiel 1 a ordem de animais não é a de Apocalipse 4:7. Todavia, a de Apocalipse 4:7 é a de
Êxodo que corresponde ao leão, em seguida Levíticos que corresponde ao bezerro, em seguida Números que
corresponde à face de homem e finalmente Deuteronómio que corresponde à águia. Gênesis é o livro da
genealogia de Adão como Mateus capítulo 1 é o livro da genealogia do Senhor Jesus. Esta é também a ordem
de Mateus, Marcos, Lucas e João. A águia é a revelação da Palavra. Em Apocalipse 4:7, é primeiramente
questão de Serafins, mas são os mesmos animais em Gênesis 3:24, Isaías 6:1-7 e Ezequiel 1 e 10. Eles
simplesmente mudaram os seus ministérios... É como os sete Espíritos de Deus, são os mesmos que foram
enviados para as sete congregações e depois para soar as sete trombetas e, em seguida, derramar as sete
taças. Os mesmos sete Espíritos de Deus mudando de ministério. É a mesma coisa para os vinte e quatro
tronos e o trono. É por isso que a voz de Apocalipse 19:5 é a dos vinte e quatro anciãos. Vocês veem?
8 E Apocalipse 15:5 fala dum certo templo do tabernáculo do testemunho. Vocês devem saber que as sete
congregações são também sete templos que têm a sua representação no Céu e podem fundir-se em um só
templo. E nós vemos querubins manifestados de várias formas e aqui com seis asas, ou seja, três atributos de
querubins tendo asas e um quarto atributo sem asas. Seis asas, que são três anjos, três querubins e uma cara
cujo corpo não tem asas. Amém!
9 Agora, observem todo o Antigo Testamento: De Gênesis a 2 Samuel, é o leão. De 1 Reis para Neemias, é o
bezerro com os numerosos sacrifícios de reis. De Ester a Eclesiastes, é a face de homem. Olhe para
Provérbios e Eclesiastes, é a sabedoria do homem da parte de Deus. Vocês veem? E o livro dos Cântico dos
Cânticos é a ponte entre a face de homem e a face da águia. E a partir de Cântico dos Cânticos a Malaquias,
há uma sucessão de dezassete livros proféticos com os nomes dos profetas e representando o período da face
de águia. O que é isso? De uma ponta a outra do Antigo Testamento, é o Espírito profético escrevendo da
parte de Deus, estando sob a influência do Espírito do animal da era. E a Bíblia diz em Apocalipse 22:6 este é
o Espírito do profeta que Ele é Deus. Amém!
10 Em Apocalipse 14:6-10, existem apenas três anjos, mas devem ver as sete eras da Igreja com os seus sete
anjos celestiais. O versículo 6 corresponde a o apóstolo Paulo que revela a face de leão, Lutero no versículo 8
e Espírito de Elias nos versículos 9 á 10. Depois do versículo 14 a 19, nós vemos novamente as sete eras da
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Igreja, mas apenas dois anjos ou entre eles, há cinco outros anjos. Amém! Sempre em Apocalipse 14, no
versículo 18, o Espírito de Elias como nos versículos 9 e 10, disse a Deus: «Lance-me, envia-me, coloca-me
na terra ...» É ele mesmo o Espírito de Elias, a foice afiada. Amém! Vocês vêem que quando Paulo aparece
no versículo 14, ainda não há uvas na terra, que quer dizer igrejas das nações, mas no fim dos tempos,
quando o Espírito de Elias veio há milhares das quais devem ser subtraídas as uvas boas e queimar todos
esses cachos de acordo com Mateus 13:24-30.
11 A compreensão literal dessas coisas é possível? Não! Qual é a obra de safira debaixo dos pés do Senhor
Jesus em Êxodo 24:10? É o trono em Ezequiel 1:26 e Ezequiel 10:1. E em alguns casos, inquirimo-nos como
compreender Apocalipse 15:1, que é um parágrafo inteiro como Apocalipse 20:11. No versículo 1, os sete
anjos foram instruídos, foram empossados, receberam das mãos de quatro Serafins as sete pragas. O cinto de
ouro aos lombos, é o sacerdócio de Melquisedeque, o cinturão de ouro no peito é o juramento para missão e a
magistratura suprema. Esta é uma vista do julgamento divino e da sua execução. Mas em Apocalipse 20,
quando nós tivermos os cintos de ouro sobre o peito, João não o viu. Mas quem vai julgar no Céu? Os
profetas! Os profetas são os juízes das nações e com eles seus seguidores para julgar. Cada profeta para o seu
tempo. Amém!
12 Vocês se lembram da experiência que eu tive em 1993, como eu fui manifestado em três formas, todavia
sou uma única pessoa. Então, na realidade, trata-se de um único animal. Ezequiel 10:20 diz: «... este foi o
animal que eu tinha visto...», e é singular e é o mesmo para todas as quatro rodas que são uma roda. Os
quatro querubins são a Igreja viva, bem como todas as quatro rodas. Vocês veem? Quatro em um! E em
Apocalipse 6, no início do império das trevas, nós vemos quatro cavalos para esse império. Amém! Mas,
inicialmente, eles eram um no Céu, como eles eram um na terra de acordo com Gênesis 1:2. E eles foram um
além da cortina segundo 1 Samuel 28. Mas Deus fez a separação no Céu, e Deus fez a separação na terra, e
de acordo com Lucas 16:26, Deus fez a separação no outro lado da cortina. E um dia, eu vou pregar sobre
isso.
13 Bem! Agora, eu começarei a dar a revelação que eu recebi. Amém! A Bíblia diz que o trono é da
semelhança de uma pedra de safira, e os quatro animais da semelhança de uma pedra de crisólita. Antes de
verificar no meu dicionário, eu disse a mim mesmo que a safira era para ser azul e a crisólita de cor verde. E
o meu pequeno dicionário cujas páginas estão se perdendo deu-me isto: safira (pedra-preciosa, azul
translúcida), crisólita (pedra semipreciosa, amarelo-esverdeado). A safira no Céu e a crisólita na terra. Eu
havia esquecido que existem nações desérticas, porque o amarelo é o deserto. E é o mesmo para o arco-íris
devido às suas sete cores simbólicas. Então safira é o céu e crisólita é a terra, a Igreja viva na terra. À meia
noite, em Daniel 10:5-6, o corpo é como a crisólita, e a Igreja é formada. Amém!
14 Os quatro animais eram semelhantes ao latão resplandecente, as rodas também. Estas faíscas não são
devidas as impurezas, mas dos poderes opostos dos quatro atributos quando eles se roçam no Querubim, por
causa da sua natureza de leão, de bezerro, de homem e de águia. Amém! O relâmpago anuncia a Onipotência
e os trovões são a voz de Deus e tudo isso pode proceder dos quatro animais. Se uma instalação elétrica
produz uma faísca, isso não é devido as impurezas, é porque os poderes opostos se tocaram. Vocês vêem?
15 Vocês percebem que aquele que está sentado no trono é de bronze, os animais e as rodas também. Este é o
julgamento divino, [...] quanto ao mar de cristal, ele é transparente e puro no versículo 22 e de bronze,
misturado com fogo no versículo 27. Em Apocalipse 4:6, ele é como cristal, mas misturado com fogo quando
há julgamento como em Apocalipse 15:2 ou Daniel 7:9-10. Este é o mar de cristal. Amém!
16 Consideremos novamente essas pedras. A safira é a pedra celestial, a do Noivo, e a crisólita é a pedra da
Igreja-Esposa, amarelo-esverdeado. O verde simboliza a vida. Em Apocalipse 4:3, a jaspe é a pedra de
nascimento de Rúben, o primeiro filho de Jacó e o sardius ou sárdio é a pedra de Benjamin. Mas, a ordem foi
revertida em Êxodo 39:8-14. Benjamin é o último filho de Jacó. Bem! Vamos a Apocalipse 21:19-20, há duas
linhas, uma linha celestial composta de seis pedras celestiais a começando com a jaspe e a safira e seis linhas
de pedras na terra a começar pela crisólita. Pois Ele é a plenitude de Deus [...]
17 Ezequiel 10:12, fala de quatro animais, seus corpos, suas costas, suas mãos, suas asas e as suas rodas
estavam cheios de olhos ao redor. O que significam esses olhos? É o conhecimento. A sabedoria é o
conhecimento de Deus. É o conhecimento, ou seja, a capacidade de sentir, de receber impressões e não a
onisciência que pertence somente a Deus. A onisciência, onipresença e onipotência são para Deus
unicamente. Quanto aos próprios olhos, eles são os olhos humanos, mas a sabedoria do homem é a sabedoria
que teme a Deus. Amém! Vocês veem? Eles são olhos de homem, mas asas de águia e pernas de
bezerros. Eles eram pé direito para as nações e o pé esquerdo para Israel. Em Apocalipse 10:2, Ele Próprio
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pôs primeiro o pé direito sobre as águas e o pé esquerdo sobre a terra. Amém! Nas águas, o pé direito: as
multidões, as línguas, as tribos, as nações de acordo com Apocalipse 17:15. E em Ezequiel 1, a ação foi no
seio das nações e foi da Europa para a Ásia, a África e a América. A Europa é o Norte. Como João e Daniel,
Ezequiel estava na deportação entre as nações. Como um 24 de abril, Daniel estava diante do grande rio
Hiddékel em espírito, João estava na ilha de Patmos, Ezequiel estava perto do rio Quebar. A referência não é
uma cidade, uma igreja, mas ... as águas como o 24 de abril de 1993. Amém! Porquê? Porque Ele é o mesmo
ontem, hoje e eternamente. Amém!
18 Bem! Sempre a olhar para Apocalipse 21! O que João viu? Os santos descendo no Milénio. E um dos sete
anjos, especificamente o sétimo disse ao João: «Vem aqui, eu te mostrarei a Noiva, a Esposa do
Cordeiro...» e o que João viu? Todos os santos que desciam do Céu. E enquanto desciam, tomaram a forma
de uma cidade. Lembrem-se que em Tucson, os sete anjos tomaram a forma do rosto de um homem com
barba, os cabelos brancos assim por diante. Era isso. Amém! E se algum dia vocês verem os desfiles de uma
colônia de aves migratórias, vocês compreenderão o que João viu. Há guardas nas laterais, um guia ... é como
um grupo de babuínos que se movem. E o muro é para a segurança dos que estão dentro: os escolhidos de
Israel e das nações. Jesus Cristo disse: «Eu sou a porta do aprisco». Vocês veem? O lobo não pode chegar às
ovelhas sem passar por Ele. E uma ovelha não pode deixar o rebanho sem passar por Ele.
19 E a Bíblia diz que este muro formado pelos profetas da Antiga e da Nova Aliança até ao fim dos tempos
teve doze portas e doze fundamentos. Eram paredes de homens, fundamentos de homens, colunas de homens,
portas de homens, iluminações de homens. E João estava tão longe que ele viu os profetas e os apóstolos e os
mensageiros como pedras incandescentes... Esse muro estava de pé sobre a doutrina dos profetas e dos doze
apóstolos do Cordeiro. E esta cidade em movimento foi guiada por olheiros, que são os quatro animais de
Apocalipse 4:8, cheios de olhos ao redor e dentro... vocês veem? Apocalipse 21 é Ezequiel capítulo 1 e
Ezequiel 10. Ezequiel 10:12 diz: «E todo o seu corpo, e suas costas, e suas mãos, e suas asas, e as rodas,
estavam cheios de olhos ao redor, ...». Vocês veem?
20 Agora considere Ezequiel 10, o homem de Daniel 10 recebe um carvão ardente para espalhar na cidade.
Isso não é uma punição, mas para a purificação como em Isaías 6:6-7. Após esta purificação, a glória vai do
querubim para os quatro querubins. Amém! No versículo 18, é este Querubim da glória que tomou este
carvão ardente e não um dos quatro querubins como Louis Segond mostra isso. Os quatro não têm uma
missão de purificação, mas de guardião como em Gênesis 3:24. Portanto, então há um 5º que possui o
ministério do Senhor Jesus. Ver Daniel 7:13-14 ... Mas em Daniel 8:13, o primeiro santo é Gabriel e o 2º é
Daniel. Leia isto: «Depois ouvi um santo que falava; e disse outro santo àquele que falava: Até quando
durará a visão relativamente ao holocausto contínuo e à transgressão assoladora, e à entrega do santuário e
do exército, para serem pisados? Ele me respondeu: Até duas mil e trezentas tardes e manhãs; então o
santuário será purificado. Amém! Vocês veem?
21 Um dos símbolos da visão de 1993 é a pirâmide. Um profeta evangélico disse que era a mais alta forma de
magia. Certamente, ele disse com uma má intenção, mas notem que alguém disse a Daniel: «Nele está o
Espírito dos Deuses santos, e da luz e da inteligência», e o rei Nabucodonosor o tornou chefe dos adivinhos e
encantadores e caldeus... evidentemente a pirâmide é a maior forma de revelação, mas sobretudo o sinal do
rapto e isso data de Enoque que foi raptado e é neste Espírito de ser raptado que isso começou no Egito. O
que é isso? A conclusão do ministério profético da Pedra angular. Amém!
22 Considere bem Ezequiel 10:7, depois dos quatro animais: Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o
que acontece? O livro dos Atos dos doze apóstolos com Paulo. O livro dos Atos das doze tribos de
Israel. Paulo não tem uma missão de purificação? Vocês entendem? Apocalipse 8:3-5 diz que após os sete
anjos, um oitavo anjo aparece! Amém! Ele tem uma missão de purificação de acordo com Ezequiel 10 e
Daniel 12:8-10. A ele foi dado uma Mensagem para purificar a Igreja e dar eficácia às orações dos
santos. Vocês vêem? Ele jogou o carvão ardente a partir do altar de ouro na terra, os santos foram purificados
de doutrinas malignas, orações más e espíritos malignos. Mas este incensário de ouro, esta Mensagem
lançada à terra atormentou e queimou os filhos do diabo, que murmuraram e blasfemaram contra o trono do
Altíssimo Deus que fez esta obra. Vocês veem? O Senhor disse: «Eu vim lançar fogo sobre a terra; e o que
quer, se já está em lume...?». Lucas 12:49-51. Vocês veem?
23 E depois do leão, o bezerro, o homem e a águia no tempo do entardecer Ele tem de voltar a este querubim
na sua missão de purificação, segundo Daniel 12:8-10: «... muitos serão purificados, e branqueados e
refinados». Mas purificados por quem? O carvão ardente, uma Mensagem ardente. Depois disso, o que
acontece? Ezequiel 10:18 a 19, quando a glória foi sobre os querubins, eles subiram para o Leste. Mas no
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princípio, eles subiram ... ao Norte, o Oeste e ao Sul, isto é, a Europa, a América e a África. E os seus pés
eram pés direitos sobre as águas, mas aqui, eles olham para o Leste por causa de Apocalipse 11, por causa do
ministério de Moisés e Elias para a redenção dos 144.000. Eles eram pés direitos por causa das nações. Mas
agora, Ele olha para o Leste por causa de Israel. Mas os outros judeus em Apocalipse 6:9-10 são os judeus
mortos sob o regime nazi. Agora observem Apocalipse 16:7 «...e ouvi o altar, dizendo: ...». Vocês veem? O
altar estava falando aqui. A voz dos judeus sob o altar falando através do altar. Os querubins subiram para o
Leste porque o tempo das nações terminou. No Sétimo Selo, William Branham disse que o sétimo anjo,
brilhante, tinha o peito fora e olhou para o Leste. E Ezequiel 47:1 diz: «... e aqui está a água que saía
debaixo do limiar da casa, para o oriente, porque a fachada da casa era voltada para o oriente». Tudo agora
está voltado para o oriente, mas vocês não podem acessar o oriente sem passar pelo sul. É por isso que se diz
que as águas desceram primeiro para o sul, à direita do altar.
24 Além disso, Ezequiel 40 a 48 não fala de um 3º templo, mas o que Esdras construiu. O primeiro foi
construído em 1012 anos antes do Senhor Jesus e destruído em 587 antes do Senhor Jesus e é da sua
reconstrução que Ezequiel fala, e isso veio 82 anos depois, na ordem de Deus e os decretos dos imperadores
Ciro, Dário e Artaxerxes.
Bem! O que «...o Espírito de Daniel, de Elias e dos apóstolos irão ministrar » significa? Eu disse tudo sem
saber. [Nota: veja Kacou 34 sobre o batismo]
25 Oremos agora: Ó Senhor Jesus Cristo, a quem sirvo, o Fiel e Verdadeiro, a Palavra de Deus, a
consumação da revelação de Deus; Tu és digno de levar a revelação plena para manter aqueles que foram
redimidos pelo teu sangue. Dê-nos vitória para sempre sobre Jesus Cristo que as igrejas católicas,
protestantes, evangélicas e branhamistas pregam e adoram. [Ed: A congregação grita: «Amém! »]. Dê-nos a
vitória sobre Jesus Cristo que Osborn, Morris Cerullo e Yongi Cho adoram. Na visão de 1993, eu disse:
«quem pode acreditar? » E logo vi uma grande multidão vinda do lado direito, de todas as igrejas de todas as
nações, de todas as raças para esta Mensagem ardente e disseram «Nós não vimos, mas nós cremos
plenamente! » [Ed: A congregação grita: «Amém! »]. E desta vez não é só nós, mas toda a criatura no Céu e
na terra e debaixo da terra e das águas que dizem: Ao Cordeiro seja a bênção e a honra e glória e poder pelos
séculos dos séculos! Amém!

