O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 40: A BATALHA DO ARMAGEDOM
(Pregada no domingo 14 de março de 2004 em Locodjro, Abidjan - Costa do Marfim)

1 [Ed: Irmão Philippe lê Apocalipse 16:13, 14 e 16] ... no versículo 13, são as igrejas que se reúnem, fazendo
convertidos para a batalha do Armagedom. A Bíblia diz que eles são espíritos de demônios, os mesmos que
aqueles de Mateus 24:24. É a mesma batalha como a de Apocalipse 12:15-17 e de Apocalipse 19:11-21. A
primeira batalha do Armagedom, teve lugar no Céu. Mas na terra, a primeira batalha ocorreu na saída de
Israel do Egito. Lá, Deus visitou os deuses egípcios que eram nada mais do que aqueles precipitados do Céu
durante a primeira batalha celestial do Armagedom.
2 Em Êxodo 7:19, quando Deus feriu os rios, riachos, lagoas e todos os acúmulos de água em sangue, é o
querubim protetor Hapi, que Ele feriu. Em Êxodo 8:1-3 são os querubins Osíris e Sabek que Deus feriu. Em
Êxodo 8:16, é o querubim Thot, o deus dos milagres que Jesus Cristo feriu. Em Êxodo 8:20-21, são os
querubins Bouto e Horus que Jesus Cristo feriu. Em Êxodo 9:6, é o querubim Hathor que Jesus Cristo
feriu. Em Êxodo 9:10, é o querubim Amon-ra, o deus da cura divina que Jesus Cristo feriu. Vocês veem?
3 Cada deus tinha seu próprio culto, o seu próprio altar, suas próprias doutrinas, seus próprios sacerdotes sob
a autoridade de um sumo sacerdote que é o representante direto do querubim protetor. Os outros sacerdotes
são os representantes dos anjos que arrastaram a sua cauda durante a batalha celestial do
Armagedom. Apocalipse 12, os versículos 4 e 9 dizem que suas caudas arrastaram anjos que estavam diante
de Deus no Céu. E vocês sabem que eles não têm Mensagem como as suas imagens hoje não têm
Mensagem.
4 A primeira batalha do Armagedom na terra teve lugar no Egito, a batalha do Armagedom em Apocalipse
16:13-16 terá lugar no Egito e a terceira e última batalha do Armagedom em Apocalipse 11:3-12, terá lugar
no Egito. O que Apocalipse 11:8 diz? Os corpos de Elias e Moisés serão estendidos no local espiritualmente
chamado Egito, onde o seu Senhor foi crucificado! Amém!
5 Eu vos disse que dois pequenos pregadores se levantarão em Israel. Antes disso, muitos se levantarão lá e
alguns far-se-ão passar como Elias e Moisés. Mas eles são sedutores. Note que estes dois não se cruzarão na
terra para confraternizar com aqueles que eu condenei. Vocês veem? Enquanto o Clamor da meia noite está
soando, se vocês verem um judeu que não ecoa esta Mensagem e confraternizar com esses charlatões e
místicos católicos, protestantes, evangélicos e branhamistas, então é um puro produto de Baal. Alguns
judeus, filhos de Baal vagam pela terra com bíblias na mão para pegarem os demônios e enviá-los a Israel
para enfrentar Moisés e Elias. Eles vão para as evangelizações nas nações para buscar reforços em
demônios. E vejam nessas viagens e peregrinações dos cristãos à Israel, a invasão de demônios nesse país
para enfrentar Moisés e Elias.
6 E quando eu não estiver mais na terra e estes dois homens se levantarão, julgando e condenando Israel, a
nova capital da prostituição espiritual, eu vou clamar lá fora, «glória à Deus, aleluia! » Vocês veem? Eles
condenarão o Líbano, a Síria, a Jordânia, ... eles condenarão a América, a França, ... eles condenarão a Costa
do Marfim. Eles pregarão contra os filhos das nações que estarão de visita espiritual em Israel naqueles dias e
seus discípulos farão o mesmo. Medidas serão tomadas contra eles e a polícia e os tribunais e as multidões os
perseguirão. Isto será num tempo em que os filhos do diabo levantarão Israel em honra e glória entre as
nações que Deus vai fazer estas obras.
7 Vocês veem? Apocalipse 11:8 diz que os corpos de Elias e Moisés serão estendidos sobre o local
espiritualmente chamado Egito, onde o seu Senhor foi crucificado! Vocês veem?
8 Desde o momento em que o Senhor foi crucificado, Israel era espiritualmente Egito. E os altares dos deuses
do Egito foram chamados: fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, essênios, ... isto começou a tender
gradualmente para as igrejas que vocês veem hoje. Esta é a revelação infalível da batalha do Armagedom.
9 Você entendeu esta Mensagem? Fora do que Deus está fazendo aqui, todos esses presidentes e imperadores
de igrejas são querubins. Eu não sei se o querubim protetor de Tommy Osborn e o representante terreno é
Sabek ou Bouto ou Osíris, mas esse querubim estava contra Moisés no Egipto. Esses mesmos querubins
apareceram em 2 Reis 17:29-31 com outros nomes: Nergal, Adramelech, Nibkhaz, Tharthak, SuccothBenoth, ... mas o grande problema é que hoje, eles são todos chamados Jesus Cristo. Sabek é chamado de
Jesus Cristo, Osíris é chamado de Jesus Cristo, Buto é chamado de Jesus Cristo ... Cada um dos deuses das
igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branhamistas, incluindo todas as igrejas chamadas reveladas ou
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restauradas chama-se Jesus Cristo. E cada um escreve o seu deus com «D» maiúscula. Todas as igrejas,
missões e ministérios! Vocês veem?
10 Isto é o que complica as coisas, mas eu farei com que o menor agricultor analfabeto saiba que o demônio
que agita o curandeiro da aldeia é o mesmo demônio que opera nessas igrejas sobre o nome de Espírito Santo
ou Jesus Cristo, pouco importa a grandeza dos milagres. Todos os gênios que estavam em riachos, florestas
sagradas, máscaras e outros estão nas igrejas sobre o nome de Espírito Santo hoje. Esses gênios protegiam
aldeias, famílias, cantão, tribos, línguas... retornaram para as igrejas, eles continuam estes mesmos
ministérios. E as pessoas que a princípio deveriam ser fetichistas nas aldeias, estão agora em casacos com
bíblias na mão, pois que a colheita se tornou pequena e os trabalhadores se tornaram numerosos. Mas vocês
que reconheceram a voz de Deus e o vosso dia de visitação, mantenham-se tranquilos! Eu vos digo, assim
diz o Senhor, Deus vai engolir todos eles! Este é o Evangelho, a boa Nova do Reino para a nossa geração!
11 Note que hoje, a abolição da escravatura nos Estados Unidos não é mais uma boa notícia para nenhum
negro americano, é simplesmente uma lembrança feliz. Hoje, a tomada da Bastilha não é uma boa notícia
para nenhum francês, o 14 de julho de 1789 que era um assunto de alegria tornou-se uma simples
lembrança. Hoje, a proclamação da independência de Israel não significa nada a um judeu, enquanto aos 14
de maio de 1948, foram abraços, alguns choraram de alegria.
12 E o Evangelho do Reino que não conhecem hoje, é o Clamor da meia noite.
13 Todo mundo sabe desde há 2000 anos que Jesus Cristo morreu para nos salvar. Todo mundo sabe desde
há quinhentos anos por Martinho Lutero que a igreja católica é do diabo. Todo mundo sabe desde há
quinhentos anos por Martinho Lutero que somos salvos pela graça mediante a fé. Todo mundo sabe desde
João Wesley que a santificação é essencial para a Salvação. Repetindo essas coisas, é bom, mas a nossa
geração espera das boas Novas contidas em Mateus 25:6. Amém!
14 [...] Se Deus realmente vos chamou e vocês vão para uma formação bíblica, como vamos saber o que
Deus vos deu e o que vocês aprenderam com o homem? Vocês veem? Apocalipse 16:13 diz que três
demônios semelhantes a sapos agirão nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branhamistas.
15 Sapos gostam de águas estagnadas e fedorentas, o maná podre ou a teologia, todavia os peixes estão em
águas profundas e limpas. Note que os peixes não confraternizam com os sapos. Pobres rãs! Elas querem a
chuva, elas clamam, mas quando a chuva vem, são os peixes que a recebem. Amém!
16 O sapo é uma espécie de batráquio que tem os olhos sobre a cabeça e pode ver muito atrás ou muito à
frente, mas não o presente. Vocês veem? « Moisés, Moisés, Moisés... o Messias virá... Jesus é bom, Jesus
disse isto, Jesus disse aquilo, Jesus fez aquilo… Jesus virá ». Contudo, Jesus está na obra sob um novo nome,
sob uma nova aparência. Vocês veem? O sapo por outro lado: « Irmão Branham disse ... O Irmão Branham
disse… a 3ª puxada virá, a 3ª puxada… ». Contudo estamos na meia noite.
17 Além disso, fantasmas, algumas pessoas sem nome, escondidos atrás de websites, estão engajados em
uma batalha contra esta Mensagem desde 2003. Mas tudo o que fazem, eu chamo a isso: uma exibição de
medo e fraqueza. Eu vi que o diabo, como uma cobra, tentando morder-vos pela internet! Cuidado com as
suas boas coisas espirituais. A Mensagem já vos avisou.
18 Bem! Em Apocalipse 12:15-17, é a mesma luta que a de Apocalipse 19:11-21. E nós conheceremos a
perseguição e a prisão. É a perseguição, mas somente haverá uma maior perseguição após o rapto das virgens
prudentes. Porque as virgens prudentes vão feri-los com todos os tipos de pragas como no Egito: elas ferirão
com cegueira, úlceras, paralisia, terremotos, tempestades, inundações, fogo, ...
19 Além disso, nós diremos a uma mangueira: «Você mangueira, sob a virtude da Palavra de Deus, antes de
eu chegar até você, produz frutos maduros e que nós possamos comer e que haja lá um grande resto »,
todavia esta não é a época de manga, mas as coisas acontecerão assim.
20 Mas quando nós formos arrebatados, as igrejas terão as mãos sobre as virgens loucas para matá-las, estas
virgens loucas têm óleo somente para não negar à sua participação nesta Mensagem do seu tempo. Quando
lhes for perguntado: «Sois vós que queimastes as bíblias e não fazeis estatuto e regulamentos internos para a
vossa igreja? ». Elas dirão: « Sim ». As igrejas dirão: «Eles têm blasfemado contra o Espírito Santo. Eles
disseram que o espírito que está em nossas igrejas não é o verdadeiro Espírito Santo! » E os tribunais
pagãos irão julgar as coisas santas. Pois o diabo através dos seus filhos permitiu-os fazê-lo. As virgens loucas
não serão capazes de desaparecer ou de ferir com cegueira, mas jamais negarão a fé.
21 Retenham que cada conversão fora do Clamor da meia noite é um recrutamento para a batalha do
Armagedom. E Osborn, Morris Cerrullo, Ewald Frank ... vagam pela terra para isso.
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22 Em Apocalipse 19:19, nós vemos os exércitos católicos, protestantes, evangélicos e branhamistas reunidos
espiritualmente para o lugar chamado Egipto ou também Armagedom, para levantar batalha contra nós. O
versículo 18 diz que naqueles dias, as riquezas, a carne dessas igrejas que são os cavalos, serão
saqueadas. Como em Apocalipse 17, estes reis de Apocalipse 19:18 são os presidentes de sindicatos,
conselhos e federações de igrejas que são impérios. Vocês veem? Uma igreja é um império. Os capitães são
os presidentes das igrejas. Os escravos são os membros de igrejas. Os livres e os pássaros são aqueles que
não são membros de igreja.
23 E Apocalipse 16:13-14 diz que esses espíritos de demônios operarão milagres para reunir os habitantes da
terra para a batalha do Armagedon! Quem são então esses anjos de Satanás que reúnem os habitantes da
terra? Hoje, vocês devem saber que Chris Oyakhilome, David Owuor, Emmanuel Makandiwa, Uebert
Angel, T.B. Joshua e David Oyedepo são anjos de Satanás que cumprem esta profecia! Hoje, vocês devem
saber que Joel Osteen, T.D. Jakes, Doug Batchelor, Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas
Malafaia, Paula White, Joyce Meyer, Alberto Mottesi, Claudio Freidzon e Dante Gebel são anjos de Satanás
que cumprem esta profecia! Hoje, vocês devem saber que Benny Hinn, Manasseh Jordan, Jesse Jackson,
John Hagee, Pat Robertson, Joaquim Gonçalves, Donald Parnell, Alejandro Bullón e Guillermo Maldonado
são anjos de Satanás que cumprem esta profecia.
24 Agora, o que aconteceu lá no Egito? Todos esses deuses deram a sua autoridade para o exército do Faraó
para matar os judeus. E estas igrejas darão o seu poder e autoridade aos polícias e tribunais para perseguir os
escolhidos como foi de geração em geração até hoje. Os deuses fariseus, saduceus, helenistas, essénios…
deram o seu poder aos soldados romanos para aprisionar e crucificar o Senhor Jesus Cristo e perseguir os
apóstolos. O que vai acontecer hoje? Os deuses das igrejas darão o seu poder a polícia, e a justiça, as
multidões, as ONGs para perseguir os escolhidos. Não se distraiam com as ONGs! Elas são armas entre as
mãos de Satanás.
25 Agora, veja Apocalipse 11: « ... das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Elas têm poder
para fechar o céu, para que não chova... e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para
ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem » outra fase da batalha do Armagedom que
acontece em Israel com Moisés e Elias, após o rapto da Igreja das nações.
26 Bem! Observe o sapo, como cobras da água, o sapo pode viver na água e fora da água. Mas o peixe não
pode fazer isso. Isso é hipocrisia. Eles podem orar conosco, mas nós não podemos orar com eles. Os peixes
não procuram a camaradagem dos sapos, mesmo se os dois vivem na água. Se vocês notarem, os sapos têm o
mesmo grito como um corvo ... Amém!
27 Bem! Após a batalha do Armagedom e a perseguição, será a tribulação das nações por causa do sangue
dos santos que será derramado. Em todos os casos, Apocalipse 16:13-16 não fala sobre a guerra árabeisraelense ou de um país contra outro país ou da Al Qaeda. Leiam muito bem Apocalipse 16:13-16 e vocês
verão Satanás nas igrejas seduzindo os habitantes da terra. Como a marca da besta, a batalha do Armagedom
é puramente religiosa. Todos esses jejuns intensos, essas campanhas de evangelização, os milagres que vocês
veem fora do Clamor da meia noite têm como meta a batalha do Armagedom. E o que irá desencadear essa
luta já está contida nesta Mensagem, mas Deus vai segurá-lo até que todos os escolhidos de todo mundo a
escutem. Mantenha seus olhos em pregações, tais como: «A Igreja e o Estado » ou a passagem de suas
bíblias para o fogo. Não podem se tornar mais reais e duras como o Clamor da meia noite. As nações
esperam três coisas, uma batalha, uma perseguição depois uma tribulação. Agora eu vou pregar sobre os
elementos de Apocalipse 19:11-21. O novo nome desconhecido está num idioma desconhecido. Eu não sabia
o que aquilo significava, mas Deus revelou. Vocês veem?
28 Bem! Agora, siga-me muito bem, Apocalipse 2 e 3 mostram que durante as sete eras, em relação às
diferentes congregações das nações, O Senhor Jesus Cristo teve nomes diferentes. Note que isso é em relação
a Igreja que o Nome do Senhor muda e Apocalipse 19 diz que há um Nome desconhecido, porque a
revelação do idioma desconhecido ainda estava selada. Vocês veem? No princípio de tal era ou a partir de tal
congregação, os futuros novos nomes são anunciados: « aqui está o que diz tal e tal...». Vocês veem? A
Brilhante Estrela da Manhã, o Primeiro e o Ùltimo, o Filho de Deus, O Amém, o Fiel e Verdadeiro... O que é
isso? Em cada etapa da Igreja, Jesus Cristo toma um novo nome. E em cada etapa da igreja, Satanás também
toma um novo nome. Vocês veem? Quando Jesus disse: «Eu Sou a Brilhante Estrela da Manhã», Satanás
disse: «eu sou católico». Quando o Senhor Jesus Cristo disse: «Eu Sou o Filho de Deus», Satanás também
disse: «eu sou protestante-metodista». Quando o Senhor Jesus Cristo disse: «Eu Sou o Fiel e Verdadeiro»,
Satanás também disse: «eu sou cristão-evangélico, eu sou cristão batista, eu sou cristão anabatista, eu sou
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cristão assembleia de deuses, eu sou cristão pentecostal, eu sou cristão adventista, eu sou cristão luterano,
...» vocês veem? Novos nomes, nomes diabólicos, nomes satánicos vindo do inferno.
29 Agora consideremos Apocalipse 19:12: eu leio isto «... Ele tem um Nome ESCRITO que ninguém sabe
exceto Ele », qual é este nome escrito? Os sete trovões irão falar .... este não é um nome próprio em
substituição de Jesus Cristo, mas um atributo da sua manifestação. É interessante notar que no início os
nomes expressaram uma Mensagem, seja com homens, animais ou pássaros. O nome de um pássaro é muitas
vezes o clamor dessa ave.
30 Primeiro, o versículo 11 indica que é sempre a 7ª era, pois Ele é o Fiel e Verdadeiro de Apocalipse
3:14. Mas aqui, há um nome desconhecido e versículo 13 diz que este nome é chamado de «A Palavra de
Deus». Mas em Apocalipse 2:12-17 a era de Pérgamo é a sombra direta da era de Laodicéia, em sua fase de
meia noite em Apocalipse 19. Pérgamo é a 3ª era, Laodiceia é a 7ª era. Já em Pérgamos, está escrito: «eis o
que diz Aquele que tem a espada afiada de dois gumes ». Em Apocalipse 19:15: « uma espada afiada de dois
gumes sai da sua boca, a fim de que Ele fira as nações ». Portanto em Pérgamos, no versículo 16, Ele disse ...
Eu vou lutar contra eles com a espada afiada da minha boca. Amém!
31 Em Pérgamo, Ele disse: Lá onde você mora, lá está o trono de Satanás, Satanás vive lá, nas igrejas, mas
você não negou a minha fé. Agora, observe o seguinte: no versículo 17 em Pérgamos ele diz: Eu vos darei a
comer o maná que eu tinha escondido dos anjos e dos homens antes da fundação do mundo. Eu vou dá-lo a
pedra branca, na qual está escrito um novo nome. Amém! No entanto, o novo nome da Noiva em Pérgamo é
o novo nome do Noivo à meia noite. O novo nome escrito de Apocalipse 2:17 é o novo nome escrito de
Apocalipse 19:12. O que é isso? O Clamor da meia noite. A era de Pérgamos é a sombra do ministério final
da 7ª era. Em Mateus 25:6, o Clamor disse: «eis o Esposo...». E quando saímos QUEM nós
encontramos? Uma Mensagem escrita que é « A Palavra de Deus ». Ninguém pode conhecer esta Mensagem
escrita no mais puro sentido do saber, se não aquele que A recebe... um grande mistério revelado em
simplicidade. Amém!
32 Mas vocês sabem como a perseguição acontecerá? Quantos estavam lá quando um dia eu queimei a minha
própria bíblia Louis Segond publicamente? O megafone foi tirado e há um homem, eu não sei de que ONG,
que queria defender-me. Ele disse: «dê-lhe o megafone, ele é um cidadão! E com base na liberdade de
expressão, vocês não têm o direito de impedi-lo! ». Mas quando ele soube que eu tinha publicamente
queimado uma bíblia Louis Segond, ele deixou. Vocês veem? Nenhuma ONG, nenhuma organização pode
defender os escolhidos em perseguição! Historicamente, um homem pode ser! Mas nenhuma organização,
como Ewald Frank diz No Antigo como no Novo Testamento, não existe!
33 E no cantar do galo quando essa Mensagem vai ter outro olhar e antigos muçulmanos que acreditarão esta
Mensagem queimarão seu corão em público, isto irá acionar a perseguição e a extensão da solidariedade
internacional, muitos Estados deverão proibir de acordo a sua opinião, tal seita do seu território por leis e as
portas da verdadeira Igreja serão fechadas. Palavra de profeta. E qualquer nação que não aplicar esta medida
será exposta a sanções internacionais a começar pela revogação de embaixadores e a suspensão das relações
com essa nação e com qualquer país que cooperar com essa nação. Mas haverá uma nação que não aplicará
isso? Não irmãos! E eu te digo novamente que as nações se felicitarão por terem removido essa seita de seu
território.
34 Você diz: «Irmão Philippe, tudo que você diz parece verdade, mas como prudência eu vou aceitá-la
quando isto começar! ». Se você deve aceitá-la, é agora mesmo para estar no número dos escolhidos, mesmo
se você morrer antes dessas coisas acontecerem! Caso contrário, você não será nem mais nem menos do que
aquele de Mateus 22:12 que entrou para o salão do casamento sem nada como obra quando a oportunidade
lhe foi dada antes. Que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça.

