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Chuck Pierce 
Palavra Profética 

O novo começou 

 
Agora vamos nos levantar. Vou perguntar a Dutch e Graham se eles podem vir comigo. Este é o manto 
que fizemos para este ano e eu trouxe para Jane. E Dan, você também vem. Tony, venha ficar com Jane. 

Temos que colocar nossas escolhas. Agora ouça o que estou dizendo. Não é só escolher. Você está 
vestindo - vestindo o que você escolhe para o futuro. Vestindo a identidade de sua escolha. 

Ao derramarmos esse manto, as cores começaram a parecer um rio de vinho escorrendo. E depois o 
odre. Uma vez que o rio de vinho derramou, o odre novo começou a se mover com o vinho novo. 

Agora estou aqui para lhe dizer, o novo começou.  

Tony, fique ao lado dela. Agora estenda suas mãos porque ela representa uma parte de todos nós. Ela 
é a identidade que nos representa apostolicamente. 

Palavra Profética 
E o Senhor disse: 

Este é o início de um novo derramamento neste ministério. Vai vazar. Não despreze a pressão que 
está por vir, pois ela criará o derramamento. 

Este será um ano em que entro neste ministério em re-visitação . Não apenas uma visita, mas uma 
re-visitação do que você realizou. 

Revisite lugares onde você orou no passado. 

Você voltará aos lugares para onde enviou equipes e orou e eu estarei lá esperando por você. 

E quando você voltar a esses lugares, o que foi orado em uma época, eu derramarei nesta época. 

Esquematize seus movimentos do passado. 

Observe enquanto eu levanto as equipes para revisitar os lugares onde estarei esperando quando 
eles voltarem. 

Isso fará com que o derramamento do que está sendo mantido no Céu venha para a terra. 

Reveja suas promessas. 

Revisite as vezes que você me pediu para fazer as coisas, pois quando você as revisitar, estarei 
esperando para derramar a visita de sua re-visitação. 
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Este é o começo para trazer de volta o que foi apanhado em tempos de deserto e despejá-lo agora 
no tempo certo. 

A re-visitação para a Aglow International começou e isso produzirá um derramamento que 
desbloqueará e causará um transbordamento jamais foi visto antes. 

 

Vamos agradecer a Deus pelo que Ele vai fazer. Agora coloque sua mão em alguém próximo a você e 
diga: “Revisite sua promessa. Revisite suas jornadas de oração. Volte a visitar.” 

E então Dutch se inclinou e disse algo para mim. Ele disse: “Eles devem ser leves, porque eles terão que 
se mover rapidamente quando Deus lhes der uma tarefa. Eles não serão capazes de planejar, planejar, 
planejar, planejar. Eles vão ter que ouvir.” 

Deus está dizendo isso hoje e vamos ter que mobilizá-los. E eu digo que quando você começar a fazer 
isso, Ele vai derramar as finanças para a mobilização. Diga a alguém: “A provisão já existe. Ele já está 
esperando se você escolher.” 

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

 Veja o Vídeo – O Novo Começou 

https://www.youtube.com/channel/UCBQBkRSAarA5X3GvogEHjtg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
https://www.youtube.com/watch?v=QqG_T2DQ0dI&list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn&index=5
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