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Palavra Profética 

Guardião das Chaves Proféticas 

 
Na manhã de sábado antes da reunião, Deus me deu uma imagem sua Jane, e você estava vestida 
como uma rainha com uma coroa em sua cabeça e um cetro em sua mão. 

Eu vi você em pé diante de uma porta enorme e você tomou o cetro e o bateu na porta e ela se 
abriu. Você esperava que ela se abrisse. 

Ao cruzar o limiar, havia todos os tipos de caixas, e caixotes cheios de presentes. E uma voz disse, “São 
todos seus, pode abri-los". 

Quando você começou a abri-los, havia palavras de 1960, ou seja, desde os anos 70, e outras palavras-
chave. Eram todas as palavras proféticas e promessas. Você começou a descobrir cada uma delas e 
você percebeu que algumas delas estavam em baús de tesouro, porque eram muito importantes. Estas 
são todas as palavras, sonhos e visões que estão em seu coração e neste ministério há anos, 
porque você é a guardiã das chaves proféticas. Isso é quem você é para Deus. É por isso que Ele confia 
tanto em você porque você não está disposta a deixar a Sua palavra cair no chão.  

O Senhor está dizendo: “Eu te dei todas estas bênçãos e recursos, agora é hora de você confiar em 
mim”. Este é o fim. É como se o fim da intercessão pelo futuro tivesse chegado. Um novo dia sobre o 
futuro está diante de nós. 

Agora, onde teríamos escrito nossas orações, escrevemos proclamações e as proclamamos toda vez 
que alguma situação surge. Não oramos sobre algo, agora proclamamos. Falamos no Nome de Jesus e 
trazemos esse sentido da palavra viva nessa situação. 

Ele Senhor está dizendo: “O tempo é agora, o dia está aqui, não é mais preciso esperar pelo sincronismo 
para algo ser cumprido. Está na hora. Não há mais espera para o tempo ser cumprido, agora é 
hora". Confie em Deus. Entre no que Ele falou. Espere os recursos chegarem. Espere os recursos 
seguirem a sua proclamação. Propriedades, finanças, e pessoas vão ir até você. 

A sua fome da Presença de Deus é algo profundamente pessoal. É algo que você tem clamado por um 
bom tempo, mas você quer entrar em um lugar totalmente novo de relacionamento pessoal com 
Deus. O Senhor diz: “Eu lhe concedo isso. Eu lhe concedo os encontros".  

Você sonhou com os encontros e o Senhor diz: “Muitos daqueles sonhos, te conhecendo sei que você 
pode se lembrar de cada um deles, cada um daqueles sonhos acontecerá exatamente como você 
viu. Da forma como você os viu". 
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Sua fome de encontros com Deus está acompanhada pelo Seu desejo de ter encontros com você. Este 
é um dia inteiro em seu relacionamento com o Senhor. A sua fome da presença de Deus promove 
novos e incríveis encontros com Ele. É por isso que este cetro é tão importante - Deus te dá um selo 
de algo no Reino. 

Jane, você vai de força em força em seu corpo físico, em seu espírito, em sua mente, seus olhos, suas 
lentes, sua linguagem, e a maneira como você fala. Você vai de vento em popa. E o Senhor diz: “Portas 
que foram fechadas serão abertas e a restauração irá ocorrer em sua vida e ministério.”.  

Vejo centenas de milhares de pessoas novas. Os jovens se levantando como os principais líderes e 
ministérios. O Senhor disse, “Há uma oração que eu gostaria que você continue fazendo. Senhor, dá-
me este dia (o que você quiser pedir), dá-me neste dia. Dê para mim, agora. Dê para mim, 
agora. Senhor dá-me neste dia... Dá-me neste dia...” Esse é o dia em que estamos. Este é o momento 
em que estamos. 

Esse destino não pode ficar somente sobre os ombros da Jane. O teste é para toda a nossa atual 
liderança da Aglow, por toda a Terra - para todos nós nos levantarmos, um só coração, uma só mente, 
um só espírito, uma só voz. Isso requer um passo sem precedentes em um lugar dinâmico de liderança 
e companheirismo. Recebemos um bilhete dourado. Há um espírito vivificante que vem com ele. Há 
um desenvolvimento acelerado que vem com ele. Há uma vantagem divina que vem com ele. O comum 
acabou de morrer. 

O comum acabou de ser atropelado por um caminhão cheio de promessas e não sobrevive ao encontro 
profético. Esta nova Aglow tem surgido nos últimos três a cinco anos. Todos nós precisamos estar a 
bordo, porque está aqui agora e todos nós precisamos nos ajustar a uma nova realidade. Os grupos Luz 
de Aglow não são mais os mesmos. Não há mais diretorias de área fora do alinhamento. Não há mais 
o fazer o que é certo aos seus próprios olhos. As regiões da Aglow não são mais subdesenvolvidas. Não 
há falta de recursos. Não há mais a dependência de financiamento da sede. Não há mais espera. Não 
há mais desculpas. O Rei está aqui. Vire o seu rosto para Ele e torne-se radiante. Repita as palavras 
que Ele nos deu em profecia. 

Olhe para Deus como o Autor e Consumador. Vocês todos têm essas promessas proféticas então você 
tem que desenvolver sua própria vida e crédito com Deus. Este é um grande dia para nós. Deus quer 
grandes conquistas para nós. 

 Encontre vídeos do Word Profético no Canal aglow do YouTube na lista de 
reprodução profetizada da Palavra. 

 Veja o vídeo – Guardião das Chaves Proféticas 

 

https://www.youtube.com/channel/UCBQBkRSAarA5X3GvogEHjtg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
https://www.youtube.com/watch?v=3XoNxoVNdR8&list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn&index=2&t=3s
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