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Dutch Sheets  
Palavra Profética 
Eu te dou a chave 

 
Chuck Pierce: Amém, deixe-me apenas profetizar aquele sonho sobre você que Dutch estava 
compartilhando no final, e o Senhor dizia “Estou chamando as meninas para o jogo agora”. 

Dutch: uau, sim! Chamando as meninas para o jogo agora. 

Chuck: “E eu diria que vou usar as mulheres para reverter a maldição nesta terra. Eu digo a você, você 
fará um grande progresso nos próximos 3 anos, então você quebrará a defesa do inimigo no 4º, eu 
digo, não tenha medo de ser atacado. Eu digo saia agora, embora você caia, você se levantará com 
nova força se você sair agora. Eu digo que um novo mover de Deus abrirá esta terra, diz o Senhor”. 

Dutch: Sim, sim, sim! 

Chuck: Eu digo às Minhas mulheres, levantem-se! Estou chamando seu número! Entre no jogo agora, 
diz o Senhor. 

Barbara Yoder: E o Senhor diria mesmo quando essa emergência saiu e disse que você tinha que sair 
imediatamente, o Senhor disse que não há mais tempo para ficar no lugar antigo, você deve sair 
imediatamente, não há espaço para cobertura, não há não há espaço para espera, a transição acabou, 
corra agora, corra agora corra agora, corra para fora daquele lugar antigo no minuto em que você 
fechar a porta para o lugar antigo, a libertação deve irromper em sua mão direita e em sua mão 
esquerda por este é o dia não no próximo ano, agora, agora, agora, agora, agora! É uma emergência, 
uma emergência, saia do lugar antigo, agora! 

Dutch: Sim! Sim!! 

Chuck: E eu digo a vocês, muitos de vocês foram deixados de lado na temporada passada, eu digo, 
peguem seus equipamentos porque estou chamando vocês de volta para a liderança do Meu corpo, eu 
digo que o chamado está sobre vocês, preparem-se para a descoberta que está na terra. 

Dutch: Vamos, vamos receber agora. Senhor, eu libero a unção do governo de Isaías 22:22, eu libero 
a revelação do nível 12 para vir a estas senhoras, eu a libero para o movimento de oração ao redor do 
mundo. Eu digo, você vai passar por 11 e você vai chegar até 12, Ele vai limpar todas as teias de aranha, 
e todos os pensamentos errados e Ele vai te mostrar como ir para esse nível de Autoridade do Reino e 
pegar a chave. Você vai abrir portas que não podem ser fechadas e vai fechar portas que ninguém pode 
abrir. Declaramos sobre você! 22 é o seu número! Declaramos agora no Nome de Jesus. 

Chuck: E muitos de vocês serão colocados em conselhos predominantemente masculinos, conselhos 
apostólicos e o Senhor diz que eu quero que você quebre esse espírito de medo do homem de dentro 
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de você, pois estou criando mulheres cheias de entendimento que mediarão durante esses tempos , 
diz o Senhor. 

Agora, a última coisa que sei que estou ouvindo desde esta manhã desde que entrei aqui, o Senhor diz 
que Ele quer que nos arrependamos por ter medo da guerra. Jane fez um chamado de guerra para você 
ontem à noite, você está ouvindo um chamado agora para sair do campo e entrar no jogo. Deus diz 
para mudar de idéia sobre a maneira como você viu a guerra no passado, pois estou colocando um 
manto sobre você agora para a vitória, diz o Senhor. 

Dutch: AAAA! Vitória, vitória, vitória, sim, sim, Vamos dar um grito de guerra! Guerra! Vitória! Vire, 
vire a maré, vire a maré, vire a maré! Nós vamos virar a maré, virar a maré e virar a maré, sim! Sim! 

Bárbara: E o Senhor declara que está colocando um novo manto em todos vocês e disse que não é 
hora de olhar para o velho, pois Ele está mudando sua mente em um segundo, pois o velho não 
consegue fazer isso, apenas o novo. Vocês não podem nem mesmo tolerar os velhos em seus distritos, 
pois o Senhor disse que a nação está na balança e eu colocarei a vitória nas mãos das mulheres se as 
mulheres tomarem seu lugar, pois este é o dia do mulher. O Senhor disse que você não pode mais 
pensar a partir da sua idade, você tem que pensar a partir de Deus. Você tem que se mudar para o céu 
e receber o mandato de que a semente da mulher é para esmagar a cabeça de Satanás! É para esmagar 
a cabeça de Satanás….Guerra, guerra, GUERRA, GUERRA, estamos em GUERRA! ESTAMOS EM GUERRA! 
Dê-me um grito de guerra! Precisamos de um grito de guerra! Dê-me um grito de guerra! Vamos, 
vamos, vamos, preciso de um grito de guerra! 

Dutch: Eu te dou a chave, eu te dou a chave, eu te dou a chave, eu te dou a chave, eu te dou a chave, 
pegue a chave, pegue! Eu te dou a chave da autoridade, a chave, a chave, a chave, a chave, eu te dou 
a chave, eu te dou a chave, eu te dou, eu te dou, a chave, a chave, a chave. Você pega, você pega, você 
pega a chave, você pega a chave e você pega a chave. 

Barbara: O Senhor diz: Estou mudando seu foco. Você não será mais pego pelas emoções femininas, 
pois o Senhor disse que vai pegar suas emoções confusas e transformá-las em paixão. Pois o Senhor 
disse que é hora de superar o passado. É hora de avançar para o futuro. E o Senhor disse que na medida 
em que suas emoções foram confusas é a medida em que você foi chamada para a guerra. A batalha 
está sendo travada contra você e o inimigo criou uma estratégia para direcionar suas emoções em uma 
direção que destruiria você, destruiria suas famílias e destruiria esta nação, mas o Senhor disse que 
está pegando as emoções femininas e as convertendo em paixão. Estou incendiando você com fogo do 
alto, pois a fênix foi destruída pelo fogo, mas era um fogo falso. Estou descendo com Meu fogo e estou 
acendendo suas emoções. Saia das emoções do passado e receba a paixão de conquistar a nação. 

Jane Hansen Hoyt: Esta é a chave para o céu. É para desbloquear a revelação e verdade e coragem e 
força e poder e paixão para esta hora. Mas as chaves também entram em lugares escuros para serem 
destrancadas, e mesmo quando ouvimos uma mensagem e um chamado para a guerra na noite 
passada, e mesmo quando dissemos e afirmamos o que Graham nos disse, não podemos ser um povo 
que vive do passado para o presente. Estamos vivenciando um paradigma, uma mudança para o novo, 
para passar do presente para o futuro. Vamos abandonar a contenção. Abandonaremos o medo. 
Vamos rejeitar a relutância. Abandonaremos um auto-foco, uma auto-absorção, uma auto-realização, 
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e nos moveremos para o futuro e o destino, nível 12, ordem governamental, autoridade 
governamental. Vamos tomar nossa posição. Estamos tomando nossa posição neste dia e falamos com 
toda a Aglow, deste estado para todos os estados desta nação. Falamos a todas as nações, todas as 
ilhas do mar ao redor do mundo, e dizemos a vocês: Aglow, é um novo tempo! É um novo dia! Você 
sairá na força, na integridade, no propósito e na paixão que Deus chamou para este ministério. 

Glenda Fleming: Eu apenas sinto que precisamos entender a santidade deste momento. Este é um 
tempo santo e santo nos céus. Eu tinha compartilhado com Jane antes da conferência e Chuck e eu 
estávamos falando que o que Deus havia me mostrado que aconteceria nesta conferência era que o 
homem de guerra estava cavalgando através de mantos de guerra. Eu quero que você se prepare 
corporativamente para receber um manto de guerra do Senhor. Mas então, eu acho que é realmente 
importante, pois quando os homens poderosos de Davi se reuniram em torno dele, como estamos 
fazendo em torno de nosso comandante-chefe, foi dito que eles vieram com corações dispostos. Eles 
vieram com corações leais, e não havia uma tribo que estivesse faltando. Então, Jane recebeu de Deus 
um manto de guerra poderoso, poderoso. Deus disse que estamos em um novo nível de estratégia que 
as estratégias do passado não funcionarão mais, que Ele convocou um novo conselho de guerra. E que 
devemos ficar lado a lado, e receber os novos mantos de guerra de Deus. 

Jane: Um ato profético, é uma mudança de tempo. 

Jane: Faltam 5 minutos para a meia-noite, o grito de guerra saiu! As tropas estão a postos! Estamos 
alinhados, estamos de acordo e marcharemos juntos para a batalha. 

Chuck: Agora apenas estenda suas mãos para Jane, e isso representa não apenas a liderança de onde 
este ministério irá, mas também representa cada um de nós aqui, especialmente vocês mulheres. Deus 
lhe dirá que virei na hora certa a partir de hoje. Eu digo que não tenha medo quando você vir que o 
tempo parece estar passando, pois eu digo que por causa da mudança que estou trazendo hoje, farei 
com que você resgate o tempo, pois os dias são maus. Eu digo que estou colocando um manto sobre 
você. Estou dando nova estratégia. Vou romper em seu nome para este dia em cima da hora. Receba 
a unção porque digo que a aceleração do Meu Espírito está agora sobre o gênero feminino desta terra. 
Eu vou acelerar o tempo. O avanço está próximo! 

Jane: E o Deus da ruptura vai diante de nós. O Deus da ruptura nos conduz adiante! O Deus da 
revelação é conosco! Quem será contra nós? 

Juízes nos diz que na época de Débora havia guerra às portas. Houve guerra às portas desta nação. Há 
guerra às portas da Europa. Até que Débora se levantou e deu o grito de guerra e disse: “Levante-se! É 
hora da guerra!” 

Eu quero dizer a você, você nasceu para este tempo! 

 Encontre vídeos da Palavra Profética no canal Aglow do YouTube na lista de reprodução da 
Palavra Profética . 

https://www.youtube.com/channel/UCBQBkRSAarA5X3GvogEHjtg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
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Chuck Pierce: Amém, deixe-me apenas profetizar aquele sonho sobre você que Dutch estava compartilhando no final, e o Senhor dizia “Estou chamando as meninas para o jogo agora”.

Dutch: uau, sim! Chamando as meninas para o jogo agora.

Chuck: “E eu diria que vou usar as mulheres para reverter a maldição nesta terra. Eu digo a você, você fará um grande progresso nos próximos 3 anos, então você quebrará a defesa do inimigo no 4º, eu digo, não tenha medo de ser atacado. Eu digo saia agora, embora você caia, você se levantará com nova força se você sair agora. Eu digo que um novo mover de Deus abrirá esta terra, diz o Senhor”.

Dutch: Sim, sim, sim!

Chuck: Eu digo às Minhas mulheres, levantem-se! Estou chamando seu número! Entre no jogo agora, diz o Senhor.

Barbara Yoder: E o Senhor diria mesmo quando essa emergência saiu e disse que você tinha que sair imediatamente, o Senhor disse que não há mais tempo para ficar no lugar antigo, você deve sair imediatamente, não há espaço para cobertura, não há não há espaço para espera, a transição acabou, corra agora, corra agora corra agora, corra para fora daquele lugar antigo no minuto em que você fechar a porta para o lugar antigo, a libertação deve irromper em sua mão direita e em sua mão esquerda por este é o dia não no próximo ano, agora, agora, agora, agora, agora! É uma emergência, uma emergência, saia do lugar antigo, agora!

Dutch: Sim! Sim!!

Chuck: E eu digo a vocês, muitos de vocês foram deixados de lado na temporada passada, eu digo, peguem seus equipamentos porque estou chamando vocês de volta para a liderança do Meu corpo, eu digo que o chamado está sobre vocês, preparem-se para a descoberta que está na terra.

Dutch: Vamos, vamos receber agora. Senhor, eu libero a unção do governo de Isaías 22:22, eu libero a revelação do nível 12 para vir a estas senhoras, eu a libero para o movimento de oração ao redor do mundo. Eu digo, você vai passar por 11 e você vai chegar até 12, Ele vai limpar todas as teias de aranha, e todos os pensamentos errados e Ele vai te mostrar como ir para esse nível de Autoridade do Reino e pegar a chave. Você vai abrir portas que não podem ser fechadas e vai fechar portas que ninguém pode abrir. Declaramos sobre você! 22 é o seu número! Declaramos agora no Nome de Jesus.

Chuck: E muitos de vocês serão colocados em conselhos predominantemente masculinos, conselhos apostólicos e o Senhor diz que eu quero que você quebre esse espírito de medo do homem de dentro de você, pois estou criando mulheres cheias de entendimento que mediarão durante esses tempos , diz o Senhor.

Agora, a última coisa que sei que estou ouvindo desde esta manhã desde que entrei aqui, o Senhor diz que Ele quer que nos arrependamos por ter medo da guerra. Jane fez um chamado de guerra para você ontem à noite, você está ouvindo um chamado agora para sair do campo e entrar no jogo. Deus diz para mudar de idéia sobre a maneira como você viu a guerra no passado, pois estou colocando um manto sobre você agora para a vitória, diz o Senhor.

Dutch: AAAA! Vitória, vitória, vitória, sim, sim, Vamos dar um grito de guerra! Guerra! Vitória! Vire, vire a maré, vire a maré, vire a maré! Nós vamos virar a maré, virar a maré e virar a maré, sim! Sim!

Bárbara: E o Senhor declara que está colocando um novo manto em todos vocês e disse que não é hora de olhar para o velho, pois Ele está mudando sua mente em um segundo, pois o velho não consegue fazer isso, apenas o novo. Vocês não podem nem mesmo tolerar os velhos em seus distritos, pois o Senhor disse que a nação está na balança e eu colocarei a vitória nas mãos das mulheres se as mulheres tomarem seu lugar, pois este é o dia do mulher. O Senhor disse que você não pode mais pensar a partir da sua idade, você tem que pensar a partir de Deus. Você tem que se mudar para o céu e receber o mandato de que a semente da mulher é para esmagar a cabeça de Satanás! É para esmagar a cabeça de Satanás….Guerra, guerra, GUERRA, GUERRA, estamos em GUERRA! ESTAMOS EM GUERRA! Dê-me um grito de guerra! Precisamos de um grito de guerra! Dê-me um grito de guerra! Vamos, vamos, vamos, preciso de um grito de guerra!

Dutch: Eu te dou a chave, eu te dou a chave, eu te dou a chave, eu te dou a chave, eu te dou a chave, pegue a chave, pegue! Eu te dou a chave da autoridade, a chave, a chave, a chave, a chave, eu te dou a chave, eu te dou a chave, eu te dou, eu te dou, a chave, a chave, a chave. Você pega, você pega, você pega a chave, você pega a chave e você pega a chave.

Barbara: O Senhor diz: Estou mudando seu foco. Você não será mais pego pelas emoções femininas, pois o Senhor disse que vai pegar suas emoções confusas e transformá-las em paixão. Pois o Senhor disse que é hora de superar o passado. É hora de avançar para o futuro. E o Senhor disse que na medida em que suas emoções foram confusas é a medida em que você foi chamada para a guerra. A batalha está sendo travada contra você e o inimigo criou uma estratégia para direcionar suas emoções em uma direção que destruiria você, destruiria suas famílias e destruiria esta nação, mas o Senhor disse que está pegando as emoções femininas e as convertendo em paixão. Estou incendiando você com fogo do alto, pois a fênix foi destruída pelo fogo, mas era um fogo falso. Estou descendo com Meu fogo e estou acendendo suas emoções. Saia das emoções do passado e receba a paixão de conquistar a nação.

Jane Hansen Hoyt: Esta é a chave para o céu. É para desbloquear a revelação e verdade e coragem e força e poder e paixão para esta hora. Mas as chaves também entram em lugares escuros para serem destrancadas, e mesmo quando ouvimos uma mensagem e um chamado para a guerra na noite passada, e mesmo quando dissemos e afirmamos o que Graham nos disse, não podemos ser um povo que vive do passado para o presente. Estamos vivenciando um paradigma, uma mudança para o novo, para passar do presente para o futuro. Vamos abandonar a contenção. Abandonaremos o medo. Vamos rejeitar a relutância. Abandonaremos um auto-foco, uma auto-absorção, uma auto-realização, e nos moveremos para o futuro e o destino, nível 12, ordem governamental, autoridade governamental. Vamos tomar nossa posição. Estamos tomando nossa posição neste dia e falamos com toda a Aglow, deste estado para todos os estados desta nação. Falamos a todas as nações, todas as ilhas do mar ao redor do mundo, e dizemos a vocês: Aglow, é um novo tempo! É um novo dia! Você sairá na força, na integridade, no propósito e na paixão que Deus chamou para este ministério.

Glenda Fleming: Eu apenas sinto que precisamos entender a santidade deste momento. Este é um tempo santo e santo nos céus. Eu tinha compartilhado com Jane antes da conferência e Chuck e eu estávamos falando que o que Deus havia me mostrado que aconteceria nesta conferência era que o homem de guerra estava cavalgando através de mantos de guerra. Eu quero que você se prepare corporativamente para receber um manto de guerra do Senhor. Mas então, eu acho que é realmente importante, pois quando os homens poderosos de Davi se reuniram em torno dele, como estamos fazendo em torno de nosso comandante-chefe, foi dito que eles vieram com corações dispostos. Eles vieram com corações leais, e não havia uma tribo que estivesse faltando. Então, Jane recebeu de Deus um manto de guerra poderoso, poderoso. Deus disse que estamos em um novo nível de estratégia que as estratégias do passado não funcionarão mais, que Ele convocou um novo conselho de guerra. E que devemos ficar lado a lado, e receber os novos mantos de guerra de Deus.

Jane: Um ato profético, é uma mudança de tempo.

Jane: Faltam 5 minutos para a meia-noite, o grito de guerra saiu! As tropas estão a postos! Estamos alinhados, estamos de acordo e marcharemos juntos para a batalha.

Chuck: Agora apenas estenda suas mãos para Jane, e isso representa não apenas a liderança de onde este ministério irá, mas também representa cada um de nós aqui, especialmente vocês mulheres. Deus lhe dirá que virei na hora certa a partir de hoje. Eu digo que não tenha medo quando você vir que o tempo parece estar passando, pois eu digo que por causa da mudança que estou trazendo hoje, farei com que você resgate o tempo, pois os dias são maus. Eu digo que estou colocando um manto sobre você. Estou dando nova estratégia. Vou romper em seu nome para este dia em cima da hora. Receba a unção porque digo que a aceleração do Meu Espírito está agora sobre o gênero feminino desta terra. Eu vou acelerar o tempo. O avanço está próximo!

Jane: E o Deus da ruptura vai diante de nós. O Deus da ruptura nos conduz adiante! O Deus da revelação é conosco! Quem será contra nós?

Juízes nos diz que na época de Débora havia guerra às portas. Houve guerra às portas desta nação. Há guerra às portas da Europa. Até que Débora se levantou e deu o grito de guerra e disse: “Levante-se! É hora da guerra!”

Eu quero dizer a você, você nasceu para este tempo!

· Encontre vídeos da Palavra Profética no canal Aglow do YouTube na lista de reprodução da Palavra Profética .
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