O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 49: EPISTOLA PARA A SULAMITA
(Pregada na quarta-feira à noite, 28 de setembro de 2005 em Yopougon-Koweit, Abidjan-Costa do Marfim)

1 Eu sou grato ao Senhor pelo que Ele fez novamente, a mãe do nosso Irmão Fofana teve os seus pulmões
profundamente afetados e a medicina não podia mais fazer nada e ela foi levada à casa. Levava-se o alimento
na sua boca, com a sua idade e tudo isso, vocês veem? E o nosso irmão teve um sonho na qual a sua mãe
olhou-o como a sua última esperança. Deus preparou o coração dela porque eles são muçulmanos e então
chamou-me ali, eles vivem a 380 km daqui e eu não a conheço, eu falei com a sua filha, ela estava sem
esperança. E orei dizendo: « Senhor Jesus, eu oro a Ti, Tu que ouves a voz dos teus profetas, perdoe os
pecados desta velha e cura miraculosamente e que seja sabido que é porque eu orei que foi assim! Amém! »
… eles ligaram-me, a própria velha tomou o telefone e ela agradeceu-me mil vezes! Vocês veem? A única
coisa que pode tocar o coração dos muçulmanos, é o milagre …
2 Bem! Esta manhã, eu gostaria de pregar sobre o assunto: Epístola para a Sulamita, percorrendo o livro de
Cântico dos cânticos. É um livro maravilhoso. As igrejas servem-se justamente para alegrar seus casamentos,
mas para nós, é um livro tanto espiritual e profético como os de Ezequiel e Daniel. Vocês veem?
3 […] O rei Salomão teve mil mulheres, mas aquilo não era nem mais nem menos que o Senhor Jesus Cristo
do qual a Noiva deveria vir de todas as nações. E esta pequena Sulamita era uma delas. Era uma pequena e
bem-criada, nascida com as virtudes que pertencem a uma boa mulher. Era a mais bonita e mais virtuosa que
todas as mulheres da terra.
4 De Gênesis a Apocalipse, nunca foi feito menção de tal beleza. Nenhuma Judaica, nenhuma Babilônica,
nenhuma Venezuelana, nenhuma Indiana não podia igualá-la. E o rei Salomão, apesar da unção de rei estava
deleitado. Oh esta pequena Sulamita!
5 No capítulo 4 versículo 7, Salomão diz: « Tu és toda formosa, amada minha, em ti não há mancha ». Todo
o livro de Cântico dos cânticos elogia esta Sulamita, de uma extremidade a outra. Cada capítulo, cada
versículo, cada frase revela a beleza desta princesa negra. E é o grande rei Salomão quem fala, o homem cuja
fama estende-se por toda a terra.
6 O homem que podia ter mil mulheres podia estar assim ébrio da beleza desta pequena moça negra? No
capítulo 6 versículos 4 a 5, ele diz: « Formosa és, minha amada, como Tirza, aprazível como Jerusalém,
imponente como um exército com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, porque eles perturbam-me ». Fora
da cor negra desta Sulamita, não há uma parte do seu corpo que Salomão não elogia. Oh! Suave pequena
Sulamita! E as doze moças de Jerusalém deram testemunho no capítulo 6 versículo 1: « Onde foi a tua bemamada, ô a mais bonita entre as mulheres? … »
7 Sim! Ela era negra. Os versículos 5 e 6 do capítulo 1 dizem: « Eu sou negra, mas formosa, ó filha de
Jerusalém! Como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não repareis por mim ser negra,
porque o sol crestou-me… ». Ela era africana. Quem era ela? A nossa bisavó. Vocês veem?
8 Antes do antissemitismo, antes de qualquer racismo, antes da segregação racial, antes do apartheid, uma
moça das nações e mais uma africana nos braços de um Judeu, as nações que não têm mesmo parte com os
Samaritanos! … quebrando qualquer lei natural e sobrenatural! O que é? O Senhor Jesus Cristo e nós!
Aquilo não pode ser outra coisa que o Senhor Jesus Cristo e nós.
9 E o versículo 5 do capítulo 7 diz: « o rei está preso pelas tuas tranças ». E não era uma mulher ligeira que
corre para todas as convenções, seminários e outros. Não era uma igreja prostituta que deixa o seu púlpito
para pastores branhamistas, para profetas ungidos. A Bíblia diz no capítulo 4 versículo 12 que ela … Leio
isso: « Tu és um jardim fechado minha irmã, minha noiva, uma fonte fechada, uma fonte selada ». E os
versículos seguintes dizem que os propágulos deste jardim que são os fiéis desta Igreja são fontes e poços de
águas vivas.
10 O capítulo 5 não revela a sua queda, mas a perseguição de Daniel 11:33-35. Que diz o versículo 5 deste
capítulo 5: « Eu me levantei para abrir ao meu amado; e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos
gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura ». A mirra é a perseguição e a morte. Os magos ofereceram
a mirra ao nascimento do Senhor Jesus para anunciar a sua morte. Como o Noivo sobre a cruz, esta Noiva
será aleijada. E ela diz: « Os guardas que fazem a ronda pela cidade golpearam-me e feriram-me ». Por que
ela foi ferida? Porque ela é a Igreja viva e saiu à voz do Noivo. Amém!
11 Leiam os capítulos 6 e 7 e verão que estas feridas não retiraram nada na sua majestosa beleza. Vocês
veem? Ela nunca pecou! Ela nunca foi preguiçosa ou negligente, mas ela tem se levantado a tempo para abrir
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ao seu noivo. Ela nunca lamentou e isso nunca a foi acusado. Esta Sulamita do capítulo 1 ao capítulo 7 nunca
caiu! É a Igreja viva a meia noite e ela não pode cair! Ela não podia cair e ela não cairá!
12 E o seu Nome para Ele é: « O que pasta entre os lírios » e ela própria é um Jardim fechado, uma fonte
fechada e uma fonte selada! Como se pode destruir isso? Como um pastor branhamista ou pentecostal pode
sujar esta Igreja enquanto que Ela não quer ouvi-lo?
13 No versículo 2 do capítulo 5, ela disse: « Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado!
Está batendo:abra-me, minha irmã, minha amada, minha pomba, minha imaculada… ». Vocês veem? Ela só
pode abrir ao seu Noivo e ela conhece a sua voz. Não pode deixar o seu púlpito a nenhum pastor. A Bíblia
diz que ela é um jardim fechado, uma fonte fechada e uma fonte selada!
14 Vocês dizem: « Irmão Philippe, no versículo 2, ela não abriu rapidamente a porta para ele? » Mas eu vos
digo que ela o fez! O versículo 5 diz que ela o fez! Ela não foi nem negligente nem preguiçosa e o seu Noivo
não lhe acusou de nada semelhante. E esta Sulamita antes do capítulo 5 é renovada mesmo após este capítulo
5 como Sara e é esta no versículo 8 do capítulo 8. Vocês veem? Ela diz: Temos uma pequena irmã
comparável a uma muralha seguidamente ela diz: Eu sou uma muralha. Então como os guardas fariam cair a
sua própria muralha? Como quebrariam a sua própria porta?
15 E anteriormente, no capítulo 3 versículo 3, estes guardas a tinham encontrado e eles sabiam bem que era
esta pequena princesa da corte de faraó que ia ser a futura mulher de Salomão, o seu rei. Quem era ela? O
início do amor do rei Salomão. Não é para a sua segurança que os guardas estavam lá? Vocês veem?
16 Ela era a Igreja viva, nem mais nem menos! Deveria passar por esta fase porque a Igreja passará por lá
antes do rapto. Deveria ser agitada um pouco. Olhem agora o Noivo, este capítulo 5 diz que a sua cabeça e os
pedestais sobre os quais ele está de pé é de ouro fino e nas suas mãos crisólitas são engastadas e está cheio de
sabedoria mais do que qualquer homem da terra. Quem é? O Senhor Jesus Cristo e as sete congregações que
são as crisólitas engastadas na sua mão…
17 É isso, tudo é espiritual. Há 2000 anos, esta jovem rapariga era uma encantadora Asiática seguidamente
uma encantadora Europeia em seguida uma encantadora Americana em seguida, por último, esta pequena
negra. [Ed: A congregação diz: « Amém! »].
18 E todo o livro de Cântico dos cânticos passa-se a noite … leiamos isso no capítulo 2 versículos 16 e 17:
«O meu amado é meu, e eu sou Dele; Ele apascenta o Seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia,
e fujam …». Ele que pasta entre os lírios e com as perseguições e sofrimentos, nós somos os verdadeiros
lírios do vale. No meio das serpentes, das seduções e de tudo que Satanás envia para nos asfixiar… vocês
veem? Dezenas de igrejas que procuram colaborar com ela, dezenas de missões e ministérios que procuram a
colaboração, dezenas de vigílias de oração, dezenas de profetas com unção, as perseguições, prisões, mas nós
lutamos para procurar e chegar à luz. Assim é o lírio do vale, pouco importa as pesadas pedras que o
impedem de sair do solo, ele as evitará para finalmente sair.
19 Assim é da verdadeira Igreja. Vocês veem? Esta pequena Sulamita tem-se distante das filhas das nações,
distante das filhas de Jerusalém, distante de todas igrejas. A Bíblia diz: … «És um jardim fechado, minha
irmã, minha noiva, uma fonte fechada, uma fonte selada».
20 É do lado da África que esta Esposa veio tomando com ela esta ovelha negra, esta última ovelha. É a
Esposa perfeita, mais perfeita que Eva antes da queda! À que saiu do lado de Cristo sobre a cruz. Carne da
carne de Cristo, osso do osso de Cristo e o seu nome é o nome do tipo de Cristo. O seu nome é S… L… M…
SaLoMão, SuLaMita! O que é? A coisa perfeita! [Ed: A congregação diz: « Amém! »]. Por último Ele a tem
encontrado e é lá no cântico do nosso casamento com Ele, o cântico dos cânticos para o casamento dos
casamentos!
21 Onde está Hegai, onde está o eunuco, vigia da Sulamita? Tem-se mantido distante agora porque Ele está
lá. Onde está Hegai? Tomou-a da África e conduziu-a até Ele. É Mateus 25:6 e tudo é realizado por ele, Deus
obrigado! Tudo está realizado, Deus obrigado! Está feito! Sulamita, eis o Esposo! Saia ao seu encontro!
22 Esta Sulamita é a Igreja de Jesus Cristo à meia noite e as duas bandas no versículo 13 do capítulo 6, são
por um lado as virgens sábias e por outro lado as virgens loucas. E a Bíblia diz «não levantaram e não
despertaram» no capítulo 2 versículo 7; no capítulo 3 versículo 5 e no capítulo 8 versículo 4 porque há a
banda das loucas que se tinham adormecido e que é necessário despertá-las, mas há a banda das sábias
dormentes que é necessário simplesmente levantá-las. Vocês veem?
23 Talvez seja a mesma palavra hebreu que é empregue lá, mas pelo Espírito Santo, através de Darby está
escrito: «não levantaram e não despertaram». [Ed: A congregação diz: « Amém! »]. Louis Segond e os
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outros sob a influência da teologia escreveram: «não despertaram e não despertaram …». Vocês veem? É
isso que faz a diferença entre o que tem o Espírito e o que não O tem. Ninguém se não for pelo Espírito Santo
pode traduzir a Bíblia. Como Darby pode escrever aquilo se não fosse pelo Espírito? Vocês veem? Toda a
Bíblia concorda-se perfeitamente.
24 O livro de Cântico dos cânticos estende-se na noite e toma fim à aurora. O capítulo 4 versículo 6 também
diz: «Até que a aurora levante-se, e as sombras fogem, eu irei à montanha da mirra e a colina do incenso».
Vocês veem?
25 E observem que sob os olhos, este livro conta com oito capítulos como podemos ver, mas realmente, ele
tem sete. O oitavo é um resumo, mas espiritualmente, uma restituição dos sete primeiros. [Ed: A
congregação diz: «Amém!»].
26 Bem! Nestes amores, o que se passou? O Senhor Jesus Cristo, o que cavalga sobre as montanhas e as
colinas, deu-lhe uma Mensagem e é a voz do versículo 8 no capítulo 2. Vocês veem o asterisco que está lá?
Sabem que Gênesis 2:4 é o início do capítulo 2 de Gênesis? E que Salmos 119 é um conjunto de 22 capítulos
de 8 versículos cada um e começando cada um por um asterisco? Vocês veem? Houve uma voz no versículo
8 do capítulo 2 e o que fez esta voz? Chamou uma virgem pura! No versículo 6 do capítulo 3, ele clamou:
«Quem é esta que veio do deserto, como colunas de fumo…». Vocês veem?
27 Da mesma maneira que Israel foi ao deserto com Moisés, é assim que esta Sulamita foi ao deserto de
Apocalipse 12:14. E no resumo, no versículo 5 do capítulo 8 onde começa realmente o capítulo 8, esta
mesma voz ressoa dizendo: «Quem é esta que vem do deserto, e se apoia sobre seu amado? » Vocês veem?
E no fim, no capítulo 8, versículo 13, uma voz diz na Sulamita: «Habitantes dos jardins, os companheiros
estão atentos à tua voz! Deixe-me que eu A ouça! »
28 Oh! Você, o felicíssimo a quem a meia noite Deus deu a graça da interpretação do mistério da pedra
branca, nós, teus companheiros dos outros países próximos, esperamos a tua voz! Esperamos a voz de
Mateus 25:6. No fundo desta noite espiritual, os teus companheiros que não se prostituíram esperam de ti esta
voz de Mateus 25:6, faça com que a ouçam! O que é? A mulher mais bonita, a mais amada, foi dada a coisa
mais preciosa que foi: a interpretação do idioma desconhecido e é esta alegria que fez com que no versículo
16 do capítulo 4, ela chamasse todas as virgens do Norte, Oriente, Ocidente e do Sul para virem congratularse com ela. É a mesma coisa no capítulo 4 onde o Noivo chama a Noiva por toda a parte: «Vem comigo do
Líbano, minha noiva, vem do Líbano comigo; olha de cima de Amana, de cima de Senir e do Hermon, da
toca dos leões, grupo dos leopardos». Vocês veem?
29 Vem de todas as nações, vem de todas as igrejas, vem de todas as raças da terra. «Habitante dos jardins,
os companheiros estão atentos a tua voz! Faça com que eu A ouça! ». Vocês irmãos e irmãs, que receberam a
voz do Noivo à meia noite, deixem-me ouvi-La! Você, suave pequena Sulamita, faça com que a Europa A
escute! Faça com que a Ásia A escute, diga à América que o Cordeiro de Apocalipse 5 desceu aqui na África
para interpretar o idioma desconhecido. Diga à África que o Senhor Jesus Cristo visita os bisnetos do eunuco
Etíope! Diga aos bisnetos da Sulamita que Aquele que o seu coração ama está batendo de novo na sua porta!
Digam ao mundo inteiro que o Clamor da meia noite ressoou! Como Ana ou como a Samaritana, deem
testemunho do que Deus tem feito e que todo mundo o saiba ao vosso redor.

