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Lance Wallnau 
Palavra profética 

Expansão dessa visão 

 

Então, Pai, eu te agradeço esta noite pois o Reino dos Céus está se aproximando e Você está nos 
ajudando a ver com nossos olhos, que a redenção está se aproximando. Você está comprando de volta 
o nosso tempo. Você está comprando de volta nossas oportunidades perdidas. Você está comprando 
de volta nossos momentos perdidos, você está comprando de volta nossos filhos rebeldes e está 
fazendo a casa se unir. Isso inclui nossa casa natural e inclui a linhagem, a casa dos filhos e filhas, que 
todos estão entrando em uma ordem divina, assim como falamos agora. 

Eu oro se você precisa ter essa recalibração divina com sua própria identidade atualizada agora, 
levante-se. Vou pedir aos Anjos de Deus para marcarem você. Se você precisa ter como eu tive que ter 
aquele momento em que é hora de você conhecer quem você realmente é e ter sua tarefa bem clara. 

Pai, eu Te agradeço agora mesmo, por aqueles que estão de pé na nova temporada da nova designação. 
Você está dizendo quando você se levanta, Senhor, eu preciso ser atualizado. Preciso de uma revelação 
atualizada sobre quem sou e o que faço. Não posso ficar vagando por aí procurando minha mãe e 
meu pai espirituais e uma profecia. Está na hora de me tornar a mãe, o pai e o profeta espirituais 
que fui ungido para ser. É hora de eu me tornar a rocha que outras pessoas vão em vez de vagar 
procurando pelo meu pedaço que faltava. 

Eu Te agradeço, Pai, pela redenção está vindo para Aglow agora mesmo. Uma primícia, diz o Senhor, 
uma primícia das Filhas de Sião que poderão abanar a cabeça até mesmo para os babilônios nas portas 
que têm seus próprios planos e propósitos. 

Mas Deus diz, eu vou visitá-lo e vou fazer com que você fique de pé. Pois você estará de acordo com a 
tarefa inacabada sobre este ministério e a tarefa inacabada sobre as nações. 

Comece a lutar como uma Eclésia, diz o Senhor, que tem autoridade nas portas. 

E não entenda mal o tremor como sendo uma aceleração da coisa errada, mas veja-o como uma 
resposta às orações divinas. Pois na agitação, estou reorganizando as oportunidades. No tremor, estou 
tirando os obstáculos do caminho. No tremor, estou tirando as coisas intransponíveis e reorganizando 
a ordem das coisas. Estou abrindo portões que estavam trancados há muito tempo e estou 
reposicionando você, diz o Senhor. Estou reposicionando você. Maior autoridade, maior acesso e 
maior expressão. 

O Senhor diz, eu vou fazer de você uma voz. Em uma época em que a mídia está dizendo uma coisa, 
você vai se tornar a mídia que diz outra, e onde eles podem ter microfones maiores, você terá mais 
poder. O Senhor diz que eles podem ter um alcance maior, mas você terá um impacto maior porque 
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estou lhe dando línguas de fogo, como antigamente, diz o Senhor. Estou lhes dando línguas de fogo 
e toneladas de palavras.  

E mesmo assim, suas reuniões de oração serão visitadas novamente com uma nova unção, um óleo 
fresco e um fogo fresco. E haverá até mesmo esse ajuste que virá, porque o Senhor diz que, ao 
abraçar a montanha do governo, você luta por seu bairro, suas escolas, suas casas, suas comunidades 
locais, como você começa a se apropriar do território ao seu redor e da herança que Deus lhe deu. 

O Senhor acabou de me mostrar algo. Há uma nova geração de mulheres chegando. É a geração mais 
jovem. As mães não terminaram até que as filhas se levantassem. E há um monte de - eu estava com 
Charlie Kirk olhando para 4000 desses jovens cristãos conservadores lá no Gaylord Hotel, e eu olhei 
para eles e disse, eles precisam de mais Espírito Santo. Eles precisam de mais adoração, mais Jesus, 
mais línguas, mais profecias, mais pentecostais. Eles precisam ficar ousados e soltos aqui em vez de 
todos tensos e conservadores. 

Charlie tem esse exército lá fora e estou lhe dizendo, eles são construídos para ser a expansão dessa 
visão. E você não está feito até que eles estejam em seu lugar. Pois as duas gerações se moverão 
juntas, os velhos, os jovens, os sonhadores de sonhos e os visionários correrão juntos. 

O mais velho e o mais novo correrão juntos, diz o Senhor. Não será uma entrega desleixada e uma 
bagunça no lugar. Serão duas gerações correndo juntas. Em nome de Jesus, Amém. 

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

 

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