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Você deve estar tudo em 

 
Senhor, eu te agradeço pela unção, a transmissão do Espírito de sabedoria e revelação - o próximo 
nível, vindo para este ministério, para os líderes, intercessores, vindo para aqueles que se alinham com 
Ele. 

Uma nova unção apostólica e profética que libera uma unção evangelística maior, até mesmo uma 
unção pastoral e de ensino. Então, um novo nível da plenitude de Cristo, a unção plena de Cristo - o 
apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Por Ele, Cristo, o apóstolo, profeta, evangelista, pastor, 
mestre, Sua unção, Christos, o Ungido Primeiro. Sua unção liberada de uma vez por todas neste grupo 
de pessoas que têm corações para revelar a plenitude de quem Jesus é para este planeta; que têm 
paixão por levá-lo às nações da terra. 

E são essas fortalezas que tem atormentado partes do planeta e oprimido por séculos e até milênios 
desmanteladas porque uma equipe de resposta rápida apareceu com a autoridade de Deus e, em 
Nome de Jesus, se posicionou como a Ecclesia do próprio Senhor. Declarou o propósito de Deus para 
aquela terra e o evangelho do reino foi pregado, sinais e maravilhas aconteceram e os demônios 
fugiram! O Espírito de revelação veio e o véu foi levantado da nação! E o Reino veio. Que o Reino venha, 
vontade de Deus, seja feita! Que o Reino venha, seja feita a vontade de Deus! Que o Reino venha, seja 
feita a vontade de Deus! 

E então, os portadores do Reino, os portadores do Reino apareceram. O povo de Jesus veio, os ungidos, 
o pequeno Cristo, o povo cheio do Espírito veio. E quando proferiram as palavras de Deus, o poder foi 
liberado e o fogo foi liberado. 

O mal foi desmantelado. Os sistemas de raiz foram arrancados, destruídos e derrubados, e os governos 
malignos foram derrubados. Mas a vida brotou e esperança, saúde, cura,  ordem, amor, bondade e 
justiça. 

E Aglow será revestida com isso, e você será revestida com esta nova unção de sabedoria e revelação. 
Você é o menino Daniel. Você é a amada de Deus. Você é! Você o levará para as nações. Ele lhe dará 
sabedoria e revelação. Você é Issachar. 

Você será um ministério encharcado. OK. Você vai ficar encharcada e vai queimar. E você vai se casar 
com água e fogo. E você vai se casar com Gales e Hébridas, Cane Ridge 

Não apenas os EUA será salvo, mas outras nações serão salvas. Você vai ser forte. Você não terá medo. 
Você verá muitos, muitos milagres incríveis, sinais, maravilhas e milagres extraordinários. Milagres 
extraordinários. Todo o pacote. Você receberá o pacote completo. 
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Você faz parte de uma companhia, um coração de guerreiros, guerreiros adoradores que vivem para 
Ele e anseiam por vê-lo glorificado, exaltado. E você formou uma parceria celestial. Você é um parceiro 
do rei. Você é Sua expressão, Sua expressão, você é, você é uma expressão Dele. Você deve pensar de 
forma diferente. Você deve pensar de forma diferente. Você é uma expressão dEle! Você é Ele, você é 
Jesus para o povo. Você é Suas mãos, você é Seus pés, você é Sua voz, você é Sua Glória. Você é o Seu 
fogo. Você é Seu rio. Você deve fazer isso, você deve, você deve fazer isso. Você deve. Você deve 
queimar. Você deve queimar. Deve ser parte dessa companhia que Ele está criando, Aglow. Haverá 
outros, é claro, mas você deve ingressar. 

Você deve estar pronto nesta hora. Você deve. Você deve. Ele é digno. O Cordeiro é digno. Ele é digno. 
Ele é digno. Adore-o, adore-o, adore-o. Ele é digno. 

 Encontre este vídeo do Word Profético no Canal Aglow do YouTube na lista de reprodução 
profetizou a palavra. 

https://www.youtube.com/channel/UCBQBkRSAarA5X3GvogEHjtg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
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