O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 47: PHILIPPE E O EUNUCO ETÍOPE
(Pregada na manhã de domingo 05 de setembro de 2004 em Locodjro, Abidjan - Costa do Marfim)

1 [...] Irmãos, não existe confusão em Deus! E ainda vemos claramente a hipocrisia e compromisso entre os
branhamistas. Vocês podem ver um pastor branhamista ir pregar em outro lugar quando há doutrinas que os
separam. Este é o primeiro passo. Depois se confraternizarão juntos com os políticos e as denominações e se
convidarão para as convenções. O Próprio Deus definiu seus corações para fazerem tudo isso para a batalha
do Armagedom e eles farão isso como é dito de Herodes e Pilatos em Lucas 23:12.
2 Bem! Anteriormente anunciado pelos profetas e em toda Bíblia, temos, após o tempo do entardecer com a
abertura dos selos e a semente da serpente, chegado ao fim do restabelecimento de todas as coisas com o
julgamento de Deus escrito com a mão de Deus, em francês no Céu; claramente como eu vejo vocês. E eu
não posso esperar para estar diante de Deus no julgamento com esta geração.
3 Mas ai deles se estas Escrituras são de Deus para toda a terra e eles rejeitaram-Na. Ai deles se foi Deus
quem condenou essas versões da Bíblia que nós queimamos por dois anos e eles ainda usam. E os primeiros
protestantes condenarão os branhamistas porque eles rejeitaram as bíblias católicas como eles rejeitaram o
catolicismo. Na sua conversão, você encontrou uma bíblia na mão e é tudo!... E eles querem considerar-se
mais espiritual que os muçulmanos nascidos no islão e que permaneceram lá. Ai deles se foi Deus quem
ordenou a confissão pública e eles rejeitam isso por causa de suas obras sombrias.
4 Ai deles se foi Deus que em sua graça, revelou os espíritos que eles chamam Espírito Santo nestas igrejas
católicas, protestantes, evangélicas e branhamistas. Seria melhor se eles não nascessem. Porque é para esses
espíritos santos e aqueles nos quais eles estão que o lago ardente de fogo foi preparado.
5 Ai de vós se o profeta ou anjo ou o espírito santo que vos mostrou que esta Mensagem é falsa for um
demônio! Seria melhor se vocês não tivessem ouvido esta Mensagem e não tivessem nascido no tempo do
profeta Kacou Philippe. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
6 Em minha última pregação pública que data do início de 2004, eu fui tomado pelo colarinho diante da
multidão enfurecida, a mesa sobre a qual escrevi os versos havia sido quebrada em pequenos pedaços, e nós
quase fomos jogados na lagoa. Acima deles, estava um pastor batista. Vários irmãos estavam lá. Ladrões com
brincos, católicos, protestantes e evangélicos, outros sob a unção... Mesmo os agentes do serviço de ordem
que deveriam salvar-nos animaram as pessoas contra nós. O meu megafone foi tirado pela terceira vez, mas a
graça de Deus prevaleceu e saímos vivos. E é sempre assim...
7 Eu era dócil de natureza, a visão de 24 de abril de 1993 mudou-me. Meus pais não podem imaginar que eu
posso fazer isso! E os adversários tornaram-me violento. Vocês veem? Apenas aqueles que pregam
moralidade não têm adversário.
8 E eu decidi distribuir primeiro a Mensagem e depois retornar novamente para a pregação pública e
enfrentar as multidões como outrora os nossos pais para resgatar os filhos de Deus das mãos deles. Morrer
por Cristo, é uma glória. Não importa o quanto eu serei famoso, eu não vou desistir da pregação pública e de
viajar... Este é o lugar onde eu comecei. Algo me atrai para isso. E como um terramoto, ninguém poderá
parar o avanço desta Mensagem. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
9 Bem! Agora tomemos as nossas Bíblias em João 1:44-52. [Ed: O Irmão Philippe lê]. Quando estamos em
uma era profética, o profeta mensageiro vivo é o guia e os olhos dos povos da terra. É um anjo terrestre, é o
guia da humanidade. O homem deve parar ali onde o profeta mensageiro parou. [Ed: A congregação diz:
«Amém! »].
10 Bem! Neste texto, Natanael é a multidão, mas eu não entrarei em detalhes. Eu falo do apóstolo
Philippe. Observe que no tempo do entardecer, o anjo foi para Bran-HAM como foi com Abra-HAM em
Gênesis 18. A-B-R-A-H-A-M que são sete letras.
11 Bem! Agora tomemos Atos 8:26-40. [Ed: Irmão Philippe lê]. Se vocês lerem essa passagem atentamente,
vocês devem ver a visão de 24 de abril de 1993 e este ministério. [Ed: os irmãos dizem «Amém!!!»].
Primeiro, um anjo dá uma Mensagem ao Philippe. Em segundo lugar, a Palavra manifestando o Cordeiro
sacrificial, «uma ovelha para o matadouro... um Cordeiro!!!». Terceiro: Philippe foi para o sul que é a
África. Quarto: Philippe é um dos sete como Ulrico Zuínglio e João Calvino.
12 Há sete anjos celestiais, mas quantas pessoas cada um deles levantará sobre a terra? Nós não o sabemos. A
era de Tiatira durou 914 anos e Deus tinha levantado pelo menos cinco mensageiros com Mensagens
poderosas que vão além do que a de Columba. Isto é o que os branhamistas não entenderam até aqui. [Ed: A
congregação diz: «Amém!»].
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13 Bem! Em Atos 8:26, a quem se dirigiu o anjo? Ewald Frank? Não! José Coleman? Não! Atos 8:26 é um
dos textos mais gloriosos da Bíblia. O anjo disse-lhe para ir para onde? Para um negro, a África. Quando
Philippe entrou na carroça, ele próprio era o eunuco Hegai de Ester 2.
14 Que vocês sejam ricos como esse eunuco, que vocês tenham morada num palácio real como esse eunuco,
que vocês sejam negro, branco, mestiço, amarelo... vocês têm que aceitar isso obrigatoriamente para terem a
Vida eterna.
15 Tudo é significativo para um escolhido mesmo os nomes, Daniel significa: «Aquele que julga para
Deus». Mas Daniel que a Bíblia fala não exerceu nenhum julgamento como vocês o veem, como o meu avô
não clamou como Mateus 25:6. Vocês veem?
16 Eu voltarei aos versículos 26 a 40, mas vejamos Atos 8:4-5; quem pregou o Cristo aos
Samaritanos? Philippe! Mas os Samaritanos, é a raça intermediária entre os Judeus e as nações. E a partir da
nossa posição e de acordo com Marcos 13:35, são os Magrebinos e os Etíopes, ... e eu disse-vos que um dia
eles receberão Jesus Cristo que eles rejeitaram para aceitar o islão. O que fez Philippe? Israel...
Samaria... África. O que fará o Clamor da meia noite? Nações... Samaria... Israel, isto é, África... o cantar do
galo ... Israel. [Ed: A congregação diz: «Amém»].
17 O que acontece lá no cantar do galo? Veem Atos 8:19: ... imponham-nos as vossas mãos para que nós
também possamos fazer milagres como vocês. Bem! De volta a Atos 8:26-40, onde tudo isso acontece? No
deserto! «...este é um deserto» de acordo com Apocalipse 12:14 e a 2ª visão de 1993.
18 E, Assim diz o Senhor, Philippe pregou o Clamor da meia noite no versículo 36 e a manifestação dos
filhos de Deus começa no versículo 38, mas vemos no versículo 39: «...o Espírito tomou Philippe e o eunuco
não o viu mais». Versículo 40: «...Philippe achou-se em Azot» no vale do grande rio Elá que se divide em
quatro grandes rios, tudo isso é profético. Eu não ouvi ou li e isso se relaciona com Atos 21:8.
19 Observem que no versículo 26, Philippe viu... Vou dizer Kacou Philippe viu o Anjo mas, não mais o viu
até às 4 da manhã. E você sabe que nós agora estamos para além da meia noite... Este eunuco acreditou
inteiramente na Mensagem do Cordeiro que Philippe pregou a ele. Ele foi rebatizado, mas todos os que
estavam sentados na carroça de Elias e aqueles que o dirigiam desprezaram aquilo.
20 Então ele reportou aquilo em África. E todos foram movidos e a rainha levantou-se do seu trono e
disse: «Por que você não o persuadiu para que ele pudesse vir aqui e que eu também fosse batizada?» E o
eunuco fez uma reverência e disse: «Ó! Rainha, viva para sempre! Deus é minha testemunha de que se ele
não tivesse desaparecido, eu o traria aqui». E a rainha teve um sonho e Deus disse-lhe: «No fim dos tempos,
depois do tempo do entardecer e América, eu visitarei a África e toda a terra e o que aconteceu servir-vos-á
de sinal!». E a rainha foi consolada. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
21 E 2000 anos depois, os bisnetos do eunuco etíope e da rainha do Sul, quando eles verem esta Mensagem
dirão: «Lembramo-nos que, no início, um anjo enviou um homem chamado Philippe para pregar e batizar o
nosso ancestral que regressava de Jerusalém». Primeiro o que aconteceu exatamente? Philippe disse ao
eunuco: «Um anjo do Senhor desceu numa visão para comissionar-me.…». O eunuco disse: «Eu não vi o
anjo e o cordeiro... porém eu acredito inteiramente!» [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. E da mesma
forma, bisnetos do eunuco Etíope, que estejam em África, Europa ou deportados para a América,
reconhecerão aquilo. Toda a África espiritual estava nos lombos deste eunuco Etíope e foi rebatizado após
crer com o eunuco.
22 E no fim dos tempos, o mesmo anjo, a mesma Mensagem do Cordeiro, o mesmo Kacou Philippe. Uma
Mensagem profética do Céu iluminou a terra. E se esse eunuco Etíope ressuscitasse, ele iria clamar: «É a
mesma voz que falou comigo lá, no deserto da Palestina. Não falou um anjo para ele? Será que ele não foi
transportado em um deserto?» E se fosse dito a este eunuco que meu nome é Philippe, então isto seria o
cúmulo. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
23 Finalmente, Deus envia um ministério na terra cujo nome está escrito na Bíblia literalmente. Vocês veem
que o mundo não terá desculpa para o julgamento? Baseado em um pequeno versículo de Isaías, este grande
homem acreditou e vocês rejeitam esta Mensagem e vocês falam sobre o Paraíso. É este eunuco quem vos
condenará, vocês de origem africana, europeia e outros porque ele reconheceu a voz do anjo e o versículo 39
diz que ele estava feliz.
24 Ó Deus! Se isso consistisse de palavras, o que eu diria mais? Suplico-Te que, por virtude da presente
Mensagem, age Tu Mesmo, se assim Te apetecer. Dê visões e sonhos e sinais para mostrar que o caminho
continua para os escolhidos e que foste Tu quem me deu esta Mensagem para toda a terra. Todos aqueles que
duvidaram ou que lutaram contra mim, é contra Ti que eles o fizeram, mas se arrependerem, perdoa-lhes, eu
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vim para salvar, não para perder. É em seu Nome Jesus Cristo, a Palavra de Deus, o Fiel e Verdadeiro que eu
peço. Amém! ... Se vocês estão felizes, cantemos e alegremo-nos esta manhã. Que o cantor se prepare para
uma canção!
25 Agora, observem que cinco, é a graça e oito é a eternidade, o rapto; Kacou tem 5 letras. Aviso que Hegai
são cinco letras e Philippe 8 letras! Oito, é eternidade e é o único número que não tem começo nem fim. Zero
é uma figura como também os outros, mas não um número. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
26 Meus irmãos e irmãs que estão aqui pela primeira vez, vindo das igrejas católicas, protestantes,
evangélicas e branhamistas, vendam o que vocês acharam serem pérolas e comprem estas pérolas como o
fizeram os seus irmãos. Está aqui a parte dos santos! [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Há sete estrelas na
mão direita de Cristo, isto é, sete anjos celestiais. Mas somente Deus sabe quantos profetas mensageiros cada
estrela suscitará na terra em seu tempo. Há um oitavo dia da semana e Levítico fala sobre isso. O dia de
Pentecostes é o oitavo dia da sétima semana e faz parte da sétima semana.
27 Em Apocalipse 17, Deus poderia ter dito oito cabeças, mas Ele disse sete. Mas no versículo 11, é dito: « A
besta que viste é também uma oitava, e é uma das sete...». Agora, como você explica isso? Mas aquilo é
espiritualmente possível... é uma oitava, todavia não são oito cabeças.
28 Mas eu consolo-me todos os dias com Atos 13:48: «... e creram todos quantos haviam sido destinados
para a Vida eterna». [Ed: A congregação grita: «Amém!»].
29 No último domingo, por volta das 16 horas, um pastor branhamista veio ser rebatizado. Eu nunca o tinha
visto antes, ele só ouviu falar da Mensagem. Ele está a preparar-se para fazer entrar os seus fiéis. A Bíblia diz
que as virgens, isto é, os fiéis do profeta precedente responderam ao chamado de Mateus 25:6. Em uma
geração, as virgens são os que creram no profeta precedente. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Igrejas em
todo o mundo vão acreditar. Nós também vemos isto em Atos 21:8-9, dia e noite encontram-se lá no cantar
do galo.
30 Nós já não falaremos mais de Philippe, mas das quatro virgens dos quatro ventos de todas as nações da
terra. Da Síria, Líbano, Arábia Saudita, Japão, China, Coreia, Índia, Irão, ... de Portugal, Itália, Polónia,
França, Alemanha, Rússia, Inglaterra, ... do Canadá, EUA, Brasil, Peru, Chile, ... do Senegal, CongoKinshasa, Camarões, Sudão, Argélia, ...
31 As virgens que a Mensagem de Philippe tinha produzido. Você vê que o próprio Kacou Philippe não está
em cena, mas as virgens de toda a terra preparadas para o ministério de Apocalipse 10:8-11 que é o
ministério final da Noiva das nações. Eram criaturas da Mensagem de Philippe, seu pai. [Ed: A congregação
diz: «Amém!»].
32 Vemos também que este eunuco Etíope primeiro desceu da carroça de Elias, isto é, a Mensagem do tempo
do entardecer. Ele leu, leu, e leu... Ele tinha o conhecimento, mas não a revelação. E ele recebeu a revelação
através da Mensagem que o anjo deu a Kacou Philippe para ele. [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Foi tão
simples que todos os branhamistas na carroça desprezaram aquilo.
33 Mas quando Philippe desapareceu, eles viram de acordo com 1 Reis 18:11-12 que o Espírito de Elias de
quem eles afirmavam acreditar estava também nesta insignificante pessoa. Eles levantaram suas vozes a
chorar porque sabiam que tinha terminado para eles. Mas o eunuco pulou, cantou e
dançou. Hosana! Aleluia! Glória! Louvado seja o Senhor Jesus! Ó Deus, obrigado! Philippe! Oito letras!
Oitavo dentre os discípulos do Senhor Jesus no oitavo capítulo dos Atos dos apóstolos. Amém! «Bendizemos
o Senhor com alegria...». Amém! Tudo é perfeito! Tudo está consumado. Deus obrigado!
34 Ó vocês, sábios e inteligentes da terra, não rejeitem o que os vossos próprios filhos pregarão amanhã para
ser os vossos juízes diante de Deus. E que o que pode entender, entenda!

