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Graham Cooke 
Palavra Profética 

Uma nova voz surgindo na Aglow 

 
Há uma nova voz surgindo na Aglow. Está surgindo em todos os membros, em todas as regiões, em 
todas as nações. 

Há uma voz se levantando que anseia por declarar em suas circunstâncias. Você vai ter que se 
acostumar a ouvir essa voz. Qualquer que seja a voz com a qual você cresceu no mundo não é a voz 
que fala com você do Reino. 

Eu disse tudo isso apenas para poder compartilhar isto – Aglow, esta é a sua hora de se levantar. Já o 
conhecemos há anos. Mas creio que o Senhor está aqui dizendo que seria ótimo se você pudesse se 
levantar um pouco mais rápido. 

» Este não é o momento para refletir sobre as coisas. 
» Este é um momento para obter a mente de Cristo e pensar de uma maneira diferente. 
» Este não é um momento para se perguntar o que vai acontecer. 
» Este é um momento para obter uma nova lente e usá-la. 
» Este é um momento para se livrar de qualquer linguagem que seja inadequada. Use a linguagem 

do Reino, não a linguagem da igreja que pode não conhecer o Reino, mas a linguagem de um 
povo que pensa no Reino. 

» Este é um momento para obter a linguagem do Reino e perder a linguagem do mundo ao seu 
redor. O mundo diz que você não pode – Deus diz: “Você pode”. 

» É a sua hora de se levantar. 
» Esta é a hora da Aglow atravessar o Jordão de suas circunstâncias e viver no lugar que Deus 

providenciou. 

Ele vai te ensinar a tomar posse, mas você deve acreditar que o EU SOU são seus passos de poder. O 
EU SOU está com você em todos os lugares onde você pisa. 

» Quando você está andando pela sua rua, ela pertence a você. 
» Quando você está andando pelo seu local de trabalho, ele pertence a você. 
» Quando você está andando pela sua vizinhança, ela pertence a você porque você pertence a Ele 

e Ele é um espírito territorial. 
» Ele é o Único, verdadeiro, grande, original Espírito territorial. Josué no livro de Juízes marca 

território para cada tribo em Israel. O que é aquilo? Esse é um espírito territorial em ação. 
Qualquer outra coisa é apenas uma cópia. Ele é o Grande Espírito territorial original. 
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Ele marcou território na cidade onde vives, na comunidade em que habitas, nas circunstâncias da tua 
vida. Ele vai ensiná-lo a ocupar esse terreno até que Ele venha. 

O Senhor diz a você: “Andar no Espírito é reconhecer que todo lugar que eu te levar pertence a você 
enquanto estiver presente. Eu vou te ensinar a ocupar o lugar onde você mora. Eu marquei os lugares 
onde eu lhe darei autoridade específica para superar enquanto você aprende os segredos da 
Majestade. Não há poder que possa se opor a você com sucesso no nível em que você habita no Filho 
do Amado. 

Você é uma habitação (morada, residência, lar) de Deus. Viva lá. Não viva em um lugar mais baixo de 
expectativa ou fé. Todos os seus lugares baixos se tornarão altos e, à medida que você reinar em seus 
lugares baixos, eu o elevarei para herdar mais. 

Há mais que eu preciso que você tenha. Há mais coisas que o mundo precisa que você tenha. O mundo 
clama por sabedoria, visão, liderança, poder, fé e consistência. O mundo está clamando por Bondade 
e Gentileza e você é isso.  

Assim como estive com Jesus, estarei com você para que o poder de Minhas Palavras resida em seu 
coração e Meu favor seja abundante em você. 

Favor não é uma coisa pequena. Não é um lugar de estacionamento em um dia agitado. Favor é uma 
coisa enorme, algo gigante. Você está crescendo através de todos os estágios de favor, então você terá 
favor para um grupo de pessoas. 

Pense nisso. A Aglow voltando todo o seu favor para Israel. Pense nisso. No mandato do Islã, a Aglow 
está voltando todos os seus favores para o mundo islâmico. Eles são entregues por Jesus. Não há 
necessidade de armas de destruição em massa, a Bíblia é suficiente. Verdade, Poder, Presença, 
Majestade, Favor. 

E o Senhor diz que nunca te abandonará ou o deixará de forma alguma. Eu estarei sempre com você. 

» Procure por Mim em suas circunstâncias e você Me encontrará. 
» Procure por Mim em sua vizinhança, estarei lá. 
» Procure por Mim no caos, serei Aquele que sorri e ri, pensando em algo maravilhoso para fazer. 
» Mas procurem-se nesses lugares. 
» Veja-se nesses lugares. 
» Ouça as palavras de sabedoria que podem sair da sua boca. 
» Você é aquele que ora. 
» Você faz a única oração que importa, que abre, que faz o Reino descer. 

Acredito que uma das coisas que faremos na Aglow é escrever orações elaboradas para nossa cidade 
pedindo ao Senhor: 

» Quais são as promessas para esta cidade? Para esta comunidade, esta cidade? 
» Quais são as promessas sobre emprego, doença, casamento? 
» Quais são as promessas sobre este lugar? 
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Então vamos escrever orações de acordo com essas profecias e promessas e orar por elas. Vamos andar 
pelas ruas e liberar essas orações de bênção. 

O Pai diz: “Tenha cuidado de seguir a Minha sabedoria. Receba Minha percepção e pense os mesmos 
pensamentos que Eu em relação ao seu favor e sua bênção. Não se afaste do favor, entre na Minha 
abundância. Minha vontade é promover você. Este é o seu momento de recuperar Minha força e poder 
para aprender o caminho da coragem, superar e se ver como o gigante. Para se ver como a águia. Para 
se ver como um homem e como uma mulher de poder. Não importa o que está contra você, porque 
você sabe quem Deus é em você e quem Deus é para você. 

 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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Há uma nova voz surgindo na Aglow. Está surgindo em todos os membros, em todas as regiões, em todas as nações.

Há uma voz se levantando que anseia por declarar em suas circunstâncias. Você vai ter que se acostumar a ouvir essa voz. Qualquer que seja a voz com a qual você cresceu no mundo não é a voz que fala com você do Reino.

Eu disse tudo isso apenas para poder compartilhar isto – Aglow, esta é a sua hora de se levantar. Já o conhecemos há anos. Mas creio que o Senhor está aqui dizendo que seria ótimo se você pudesse se levantar um pouco mais rápido.

Este não é o momento para refletir sobre as coisas.

Este é um momento para obter a mente de Cristo e pensar de uma maneira diferente.

Este não é um momento para se perguntar o que vai acontecer.

Este é um momento para obter uma nova lente e usá-la.

Este é um momento para se livrar de qualquer linguagem que seja inadequada. Use a linguagem do Reino, não a linguagem da igreja que pode não conhecer o Reino, mas a linguagem de um povo que pensa no Reino.

Este é um momento para obter a linguagem do Reino e perder a linguagem do mundo ao seu redor. O mundo diz que você não pode – Deus diz: “Você pode”.

É a sua hora de se levantar.

Esta é a hora da Aglow atravessar o Jordão de suas circunstâncias e viver no lugar que Deus providenciou.

Ele vai te ensinar a tomar posse, mas você deve acreditar que o EU SOU são seus passos de poder. O EU SOU está com você em todos os lugares onde você pisa.

Quando você está andando pela sua rua, ela pertence a você.

Quando você está andando pelo seu local de trabalho, ele pertence a você.

Quando você está andando pela sua vizinhança, ela pertence a você porque você pertence a Ele e Ele é um espírito territorial.

Ele é o Único, verdadeiro, grande, original Espírito territorial. Josué no livro de Juízes marca território para cada tribo em Israel. O que é aquilo? Esse é um espírito territorial em ação. Qualquer outra coisa é apenas uma cópia. Ele é o Grande Espírito territorial original.

Ele marcou território na cidade onde vives, na comunidade em que habitas, nas circunstâncias da tua vida. Ele vai ensiná-lo a ocupar esse terreno até que Ele venha.

O Senhor diz a você: “Andar no Espírito é reconhecer que todo lugar que eu te levar pertence a você enquanto estiver presente. Eu vou te ensinar a ocupar o lugar onde você mora. Eu marquei os lugares onde eu lhe darei autoridade específica para superar enquanto você aprende os segredos da Majestade. Não há poder que possa se opor a você com sucesso no nível em que você habita no Filho do Amado.

Você é uma habitação (morada, residência, lar) de Deus. Viva lá. Não viva em um lugar mais baixo de expectativa ou fé. Todos os seus lugares baixos se tornarão altos e, à medida que você reinar em seus lugares baixos, eu o elevarei para herdar mais.

Há mais que eu preciso que você tenha. Há mais coisas que o mundo precisa que você tenha. O mundo clama por sabedoria, visão, liderança, poder, fé e consistência. O mundo está clamando por Bondade e Gentileza e você é isso. 

Assim como estive com Jesus, estarei com você para que o poder de Minhas Palavras resida em seu coração e Meu favor seja abundante em você.

Favor não é uma coisa pequena. Não é um lugar de estacionamento em um dia agitado. Favor é uma coisa enorme, algo gigante. Você está crescendo através de todos os estágios de favor, então você terá favor para um grupo de pessoas.

Pense nisso. A Aglow voltando todo o seu favor para Israel. Pense nisso. No mandato do Islã, a Aglow está voltando todos os seus favores para o mundo islâmico. Eles são entregues por Jesus. Não há necessidade de armas de destruição em massa, a Bíblia é suficiente. Verdade, Poder, Presença, Majestade, Favor.

E o Senhor diz que nunca te abandonará ou o deixará de forma alguma. Eu estarei sempre com você.

Procure por Mim em suas circunstâncias e você Me encontrará.

Procure por Mim em sua vizinhança, estarei lá.

Procure por Mim no caos, serei Aquele que sorri e ri, pensando em algo maravilhoso para fazer.

Mas procurem-se nesses lugares.

Veja-se nesses lugares.

Ouça as palavras de sabedoria que podem sair da sua boca.

Você é aquele que ora.

Você faz a única oração que importa, que abre, que faz o Reino descer.

Acredito que uma das coisas que faremos na Aglow é escrever orações elaboradas para nossa cidade pedindo ao Senhor:

Quais são as promessas para esta cidade? Para esta comunidade, esta cidade?

Quais são as promessas sobre emprego, doença, casamento?

Quais são as promessas sobre este lugar?

Então vamos escrever orações de acordo com essas profecias e promessas e orar por elas. Vamos andar pelas ruas e liberar essas orações de bênção.

O Pai diz: “Tenha cuidado de seguir a Minha sabedoria. Receba Minha percepção e pense os mesmos pensamentos que Eu em relação ao seu favor e sua bênção. Não se afaste do favor, entre na Minha abundância. Minha vontade é promover você. Este é o seu momento de recuperar Minha força e poder para aprender o caminho da coragem, superar e se ver como o gigante. Para se ver como a águia. Para se ver como um homem e como uma mulher de poder. Não importa o que está contra você, porque você sabe quem Deus é em você e quem Deus é para você.

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