O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 79: RECUSA DE VISTO E PROIBIÇÃO DE VIAJAR
(Pregada na noite de quinta-feira 04 de setembro de 2008 em Anyama, perto de Abidjan – Costa do Marfim)

1 Quando eu soube que o meu processo de pedido de visto tinha sido transferido para a Bélgica para ser
examinado pelas autoridades belgas, eu esperava tudo e vendo que aquilo demorava muito tempo, eu
comecei a compreender! Não sou político e nunca tive escândalo com quem quer que seja e como é que se
transfere o meu processo de pedido de visto para Europa? Ora, nós nunca ouvimos que o visto foi recusado a
um pastor.
2 Posteriormente, eu recebi uma chamada da Bélgica dizendo-me que o visto tinha-me sido recusado! E que é
Abidjan que era habilitada de indicar-me a causa! Eu disse no meu coração: que seja assim, mas não cabe aos
fumadores de cigarros de dizer que eu sou um verdadeiro ou um falso profeta! Os que vos estabeleceram já
têm dito que eu sou um falso profeta e eu sei que vocês não dirão o contrário! Apenas, podem a Costa do
Marfim, as suas igrejas e todos os habitantes da terra me amarem antes de matarem-me! Que recusem-me mil
vezes o visto, aquilo não retirará nada do que eu sou ou o que eu quero dizer! Eu teria antes medo do que tem
as chaves do Reino dos Céus e que pode emitir o visto do Céu! [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
3 A Visão diz que havia homens e mulheres, pequenos e grandes, brancos e negros, homens de todas as raças
da terra que gritaram em voz alta: «Glória seja ao nosso Deus! Glória seja ao nosso Deus! ». E as Multidões
vinham por toda a parte. E o Cavaleiro avançava e a multidão seguia-o. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
Eu terminei a minha missão como vencedor no pensamento de Deus antes da fundação do mundo antes
mesmo de eu a começar na terra! [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Portanto, eu não sou distraído! Eles
queriam retornar à responsabilidade da recusa! Mas antes da fundação do mundo, Deus sabia que vocês
fariam aquilo!
4 E nós conhecemos este jogo de Herodes e Pilatos! Eles tentaram lavar as mãos, transferindo o processo
aqui e lá! Quando eu bem mesmo já me tinha informado secretamente da Bélgica, os da Costa do Marfim não
me chamavam e quando eu fui para lá, eles queriam dizer-me para eu retornar outro dia como se eles não
estivessem prontos! Vocês veem? Eles transferem os processos dos sacerdotes e pastores para serem
examinados na Bélgica? Vocês transferem o processo do presidente do conselho das igrejas protestantes e
evangélicas da Costa do Marfim na Bélgica? Soumah Yadi, o presidente intercessor da Costa do Marfim, mal
saído da prisão, viajou para Israel, mas vocês transferiram o seu processo para ser examinado em Israel? De
momento, eu nunca compareci diante de um tribunal! Eu nunca estive na prisão! E além disso, eu sou um
homem de Deus e vocês transferem o meu processo aqui e ali!
5 E o relatório indica que eu nunca terei visto! Vocês veem? Se eu dissesse que vou como visitante como o
disse para a Bélgica, eu seria para eles um visitante perigoso! Se eu dissesse que ia simplesmente descansar
como o disse para a Suíça, eles não o aceitariam, porque se trata do profeta Kacou Philippe! Se eu dissesse
que ia como turista, eles não o aceitariam! Pouco importa o que eu direi, eles não o aceitarão! Eles têm uma
ideia fixa, eles não querem compreender nada! Deus sabia que eles fariam aquilo! E é necessário que eles
façam aquilo para aumentar os meus direitos de condenação sobre eles diante de Deus! [Ed: A congregação
diz: «Amém!»].
6 E eu estava muito surpreendido ao ver no meu processo, os motivos da recusa do meu visto. Foi escrito:
«você é assinalado aos fins de não admissão» e ainda foi escrito: « você é considerado como uma ameaça á
ordem pública, á segurança nacional e ás relações internacionais de uma das partes contratantes»! Vocês
veem? E eles pediram-me para levar um advogado á Bélgica caso eu não concordar com a sua decisão. Como
um homem de Deus pode ser considerado como uma ameaça á ordem pública, á segurança nacional e ás
relações internacionais entre países enquanto que todos os pastores, profetas malfeitores e comerciantes do
templo vão para lá livremente? E vários entre eles têm passaportes diplomáticos!
7 E dizem-me: você é considerado pelo vosso país como uma ameaça á ordem pública, á segurança nacional
e ás relações internacionais. Exatamente como Acabe e Jezabel o teriam dito a Elias! Como Herodes e
Erodias o teriam dito a João Batista! Como Herodes e Pilatos o teriam dito a Jesus! E como o teriam dito a
cada profeta da Bíblia, como o teriam dito a Paulo! O que é isso? É a história que se repete. [Ed: A
congregação diz: «Amém!»].
8 Se o profeta Elias o Tisbita, pedisse um visto para ir à França, a França ia pedir a Israel e ao sinédrio judeu
se um denominado Elias fosse digno de um visto para a França? E o seu processo seria transferido a França
para ser examinado. E Israel friccionar-se-ia as mãos dizendo: «eh bem, estás entre as nossas mãos!». E a
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França diria a Elias: «eh bem, o senhor profeta é assinalado pelo vosso país aos fins de não admissão de
visto, ou seja, que não é o tipo de pessoa à quem se deve dar um visto e ainda é considerado pelo vosso país
como uma ameaça á ordem pública, á segurança nacional e ás relações internacionais entre a Costa do
Marfim e nós»! Vocês veem? Enquanto que os principais sacerdotes e os profetas de Baal tinham a maior
parte, passaportes diplomáticos!
9 E eu aprendi de maneira secreta, que de toda a minha vida, eu nunca teria o visto para viajar e ir em
qualquer país no mundo. É uma decisão das igrejas e do governo da Costa do Marfim. E isso nunca mudará.
De toda a minha vida, nunca obterei o visto. Mas eu sei que se eu sou um verdadeiro profeta vindo de Deus, a
Mensagem que Deus deu-me irá até as extremidades da terra. Eu não sei como, mas Deus o sabe e Deus fará
de modo que esta Mensagem atinja as extremidades da terra. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
10 Desde Abel, cada um dos profetas da Bíblia foi identificado à Cristo e qualquer profeta que Deus enviará
á terra será identificado à Cristo! Tomem a Bíblia e mostrem-me um só profeta que não foi assinalado aos
fins de não admissão de visto! Mostrem-me um só profeta que não foi considerado como uma ameaça á
ordem pública, á segurança nacional e ás relações internacionais! Como Israel podia dar bom testemunho de
Jeremias, Ageu, Zacarias, Sofonias e Habacuque? Como Babilónia podia dar bom testemunho de Daniel se
Deus não lhe tivesse imposto aquilo? Como Israel podia dar bom testemunho de um verdadeiro profeta?
Jesus podia gritar: Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas! Qual dos profetas Israel honrou durante a sua
vida? É possível que um verdadeiro profeta vivo seja honrado pela sua nação? E se Israel age assim, é uma
nação pagã que fará o contrário? Não! Mas contrariamente àquilo, os falsos profetas sempre foram tratados
bem ao ponto que mesmo Jezabel e Acabe queriam vingar-lhes diante de Elias!
11 Bem! Eu vou ler agora em Jeremias 26:23: «havia também um homem que profetizou em Nome do Eterno,
Urias, filho de Semáias, de quiriate-Jearim; e profetizou contra esta cidade e contra este país, de acordo
com todas as Palavras de Jeremias; e o rei Joaquim, e todos os seus homens fortes e todos os príncipes,
ouviram as suas Palavras, e o rei procurou fazê-lo morrer; mas Urias o sabendo, e teve medo, e fugiu, e foi
ao Egito. E o rei Joaquim enviou homens no Egito, Elnatã, filho de Acbor, e homens com ele, para o Egito e
fizeram sair do Egito, Urias e o conduziram ao rei Joaquim, e ele feriu-o com a espada e lançou o seu
cadáver nos sepulcros dos filhos do povo». Amém! Chegou ao pobre pequeno profeta Urias.
12 E bem, um tal homem podia ter um visto para ir ao Egito? Não! Israel e as suas numerosas igrejas
assinalá-lo-iam aos fins de não admissão de visto. E quando os sacerdotes chegaram ali, eles disseram às
autoridades egípcias: «caros homólogos egípcios! Viemos da parte do rei. Não queremos que as boas
relações antigas que vinculam as nossas duas nações sejam manchadas por um só homem! É uma ovelha
negra! Mas como é nosso filho, não se pode fazer nada! Nós resolvemos isso! E nós viemos o buscar da
parte do rei». E os egípcios entregaram Urias aos sacerdotes. E eles tomaram-no como um prisioneiro e eles
foram com ele em Israel!
13 E um dia, alguém na Europa que leu ou ouviu a Mensagem escreveu-me dizendo: « Desculpe-me, não
digo que há algo, mas desejo justamente saber se durante as perturbações na Costa do Marfim, não
recebeste um golpe de coronhada da carabina sobre a cabeça?» Para eles, como Paulo diante de Agripa e
Festo, o que eu digo só pode vir de alguém que tem um problema mental! Mas como as minhas palavras
podem ter sentido para vocês enquanto eu sou um verdadeiro profeta? [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
14 E recentemente eu falava sobre uma rádio e eu disse: «vocês senhores, vocês têm um ministério de Efésios
4:11 como um sacerdote do Antigo Testamento, o que vocês dizem é justamente bom para a vossa
congregação! A Bíblia não vos anunciou, por conseguinte vocês não têm o direito de escrever um livro ou de
propagar as vossas revelações… mas o que eu o Profeta Kacou Philippe digo tem o mesmo valor que o que
Isaías ou Moisés disse e pode ser acrescentado à Bíblia. E mesmo muito mais importante para o nosso tempo
que o que Isaías ou Moisés disse… ». [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. E enquanto eu falava, o jornalista
ou alguém disse: «doravante, teremos psiquiatras neste palco aqui, porque há loucos que fogem dos centros
psiquiátricos e tornam-se profetas». Se, portanto, um suposto doutor da palavra diz aquilo, será a Costa do
Marfim ou a Bélgica que dirá o contrário? E eles dizem que se atribuírem-me o visto, eu poderia
comprometer a ordem pública, a segurança nacional e as relações internacionais entre os países! O que eu
comprometeria nas relações internacionais, eu que sou um simples homem de Deus?
15 Bem! Eu vou ler outra passagem em Mateus 8 falando do Senhor Jesus Cristo Ele Mesmo… «e eis que,
toda a cidade saiu adiante de Jesus; e vendo-o, solicitaram-No a retirar-se do seu território. E montado no
barquinho, passou à outra margem, e veio à Sua própria cidade». Vocês veem? Veio à Sua própria cidade!
As pessoas diziam: Ele diz que é um verdadeiro homem de Deus, Ele diz que é o Messias, mas porquê as

O LIVRO DO PROFETA KACOU PHILIPPE
pessoas puderam expulsá-Lo tão facilmente? Alguns dos discípulos esperavam que Ele chamasse o fogo do
céu como Elias. Vocês veem? Ora, foi expulso para que fosse identificado à todos os profetas! Ele Mesmo foi
considerado como uma ameaça á ordem pública, á segurança nacional e ás relações internacionais, mas hoje
vocês reclamam todos Dele, rejeitando aquele que Ele enviou-vos segundo a sua promessa de Mateus 23:3435!
16 Cada verdadeiro profeta de Deus será identificado a Cristo e os dias da sua profecia serão identificados
aos dias de Cristo e o rei ou o presidente e a nação na qual profetiza será identificada a Israel e aos reis de
Israel! [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. É por isso que se podia ver o governo americano levantar-se
contra William Branham enquanto que mesmo William Branham estava fraternizando com todas as igrejas
do seu tempo incluindo os católicos. É necessário que seja assim para que as escrituras não sejam
confundidas.
17 Lá, deram-me o lugar que teriam dado a Moisés, Jeremias, o Senhor Jesus Cristo, Paulo ou a um dos
profetas da Bíblia! Por este ato, eles mesmo foram identificados a Israel e diante do Clamor da meia noite,
cada nação da terra será identificada a Israel! As suas igrejas serão identificadas aos fariseus, saduceus,
essênios, helenistas… e é necessário que as suas uniões, conselhos e federações de igrejas sejam identificadas
ao sinédrio judaico! [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
18 E recordemo-nos de Paulo que foi arrastado diante dos tribunais. Três vezes, ele foi batido com vara pelos
judeus. Cinco vezes, recebeu quarenta açoites menos um, … não há um só profeta da Bíblia que foi tratado
diferentemente! Enquanto Deus enviará profetas à terra, isto será sempre assim. Irmãos, eu teria aplaudido e
teria louvado se obtivesse o visto e partiria e retornaria em paz como Tommy Osborn, Morris Cerullo, Yongi
Cho, Ewald Frank… como Joel Osteen, T.D. Jakes, Doug Batchelor, Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro
Santiago, Silas Malafaia, Paula White, Joyce Meyer, Alberto Mottesi, Claudio Freidzon, Dante Gebel e todos
os profetas e presidentes de igrejas deste país!
19 Mas não diz a Bíblia que é para ser desta maneira? Não deve haver pelo menos um profeta vivo na terra
que deve ser assinalado aos fins de não admissão de visto? Não deve ter pelo menos um profeta que deve ser
considerado como uma ameaça à ordem pública, à segurança nacional e às relações internacionais enquanto
que mesmo alguns políticos, oponentes políticos e rebeldes para regimes existentes têm o visto? Não deve ter
um profeta que deve ser identificado aos profetas da Bíblia? Mas apesar de tudo, este será o mais importante
profeta do seu país, do seu continente e de toda a terra para a sua geração! [Ed: A congregação diz:
«Amém!»].
20 É o tempo de Elias e Deus está aquí. E antes de ir para Israel, nós vimos as duas pombas com o Anjo de
24 de abril de 1993 descendo para Abraham como em Gênesis 18! Dois entre eles vão para Sodoma e
Gomorra, ou seja, Jerusalém e Tel Aviv que são a capital dos homossexuais e lésbicas de toda a terra como o
disse! Agora, depois de mim quando levantarem-se Elias e Moisés em Israel terão o visto para irem em toda
parte do mundo onde eles quiserem? Não! Os falsos profetas o terão, mas os verdadeiros, Elias e Moisés, não
o terão para que sejam identificados a todos os profetas que Deus enviou a terra até agora desde Abel! [Ed: A
congregação diz: «Amém!»].
21 Vocês veem? Eu não desejo nem a vossa ajuda nem a vossa subvenção, mas ruminam o mal contra mim.
Um dia em algum lugar na terra, vocês dirão que é isto ou aquilo! E dir-vos-ão: «ah é no meio de vocês que
Deus tinha suscitado um grande profeta de nome Kacou Philippe!» Vocês terão a cabeça para baixo! E vocês
recordar-se-ão deste todo mal que estão fazendo não a mim, mas ao Deus Todo-Poderoso que me enviou!
[Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Um dia serei um ganho para vocês como Jesus Cristo é um ganho para
Israel que O crucificou! Eu serei muito mais profeta para vocês quando for demasiado tarde! E a Bélgica e a
Suíça dirão às suas pequenas crianças que foram demasiado ligeiras nesta decisão! Mas poderia ser de outra
forma? Não, não era possível! Era necessário que isso acontecesse assim para que eu seja identificado aos
meus antecessores! [Ed: A congregação diz: «Amém!»]. Alguns irmãos desejaram saber se eu poderia obter
um advogado ou entrar na imprensa. Eu disse não! Nunca! Elias, Eliseu, Jeremias, o Senhor Jesus-Cristo ou
um dos profetas nunca teria tomado um advogado. [Ed: A congregação diz: «Amém!»].
22 Leiamos agora Amós 7:10 para terminar! «Então Amazias, sacerdote de Betel, enviou à Jeroboão, rei de
Israel, dizendo: Amós conspirou contra você no meio da casa de Israel; o país não pode suportar todas estas
Palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel será transportado certamente
para fora da sua terra. E Amazias disse a Amós: Vidente, vá embora, fuja para a terra de Judá, e ali come
pão, profetiza ali, mas já não profetiza em Betel, pois é o santuário do rei e a casa do reino». Vocês veem?
Amós foi solicitado a deixar a cidade enquanto os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos doutores e os
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falsos sacerdotes como Amasia ele mesmo exibiam-se! Mas centena de anos após, o livro de Amós estava ao
lado dos rolos de Moisés! Isaías tinha sido combatido, considerado pelo seu país como uma ameaça à ordem
pública, à segurança nacional e às relações internacionais, e terminado por ser serrado em pedaços, mas
oitocentos anos depois, o seu livro estava ao lado dos rolos de Moisés! E que o que tem ouvidos para ouvir,
ouça!

