C ONFERÊNCIA G LOBAL 2017– I LIMITADOS
Sábado (noite) - Dutch Sheets

É um prazer estar de volta. A última vez que falei em uma conferência da Aglow, todos se levantaram
e saíram. Eu acho que foi a única vez que fui interrompido por um alarme de incêndio. Quantos de
vocês estavam lá em 2004, quando isso aconteceu? Tínhamos acabado de fazer algo profético; não me
lembro bem o que foi, mas para o profeta, tudo é profético. Nós aprendemos algo e levamos conosco.
Foi fantástico. Então, se isso acontecer hoje à noite, um desses profetas receberá uma palavra.
Eu estava me lembrando de quando a Nonnie McVeigh compartilhou, e eu realmente não tinha
pensado sobre a oferta antes do culto, e às vezes, quando estou em viagem, eu dou. Às vezes eu não
dou. Quanto mais ela falava, mais eu tinha certeza de que eu que eu teria que contribuir. Então Barbara
Yoder inclinou-se para mim e disse: "Eu não devia contribuir novamente esta noite, mas eu vou ter que
fazer isso." Então ela olhou para mim e disse aos assistentes: "Ele também vai contribuir, entreguem
um envelope pra ele".
Eu estava refletindo sobre aquela roleta bíblica que ela fez, você sabe, quando ela abriu sua Bíblia e
tirou uma palavra de Deus. Eu chamo isso de roleta bíblica. Isto não funciona para mim. Funciona para
minha esposa, Cece, mas não funciona para mim. A única vez que eu realmente tentei foi no início dos
anos 80 quando eu fazia parte de uma equipe em uma congregação. Eu era apenas um jovem assistente
de alguém em Oklahoma. A igreja estava passando por um momento difícil e eu só pensei: "Senhor,
precisamos tanto de uma palavra Sua que vou tentar – se funciona para a Cece eu sei que você fará
isso por mim, porque você não faz acepção de pessoas. "Peguei uma dessas traduções modernas e
fechei os olhos, abri a Bíblia, coloquei meu dedo na página e o verso em que meu dedo apontou estava
escrito, Os meus pastores tornaram-se estúpidos. Eu disse: "Eu sabia que isso não funciona para mim;
Não posso receber uma palavra de Deus dessa maneira. Nunca mais faço isso".
Eu amo os corações de todas essas mulheres. Por sinal, Nonnie, fiz um desses testes de genealogia
recentemente, onde você pode descobrir sua genealogia, sua linhagem, de onde você vem. Me
disseram por toda a minha vida que eu era principalmente de origem alemã, mas na verdade eu sou
mais de 50% britânico. Sinto que - não querendo insultar os alemães, mas desde que o britânico levou
a oferta, sou orgulhoso por ser britânico.
Chuck e eu já fizemos uma viagem por 22 cidades. Ele me ligou há alguns meses e disse: "Deus falou
algo para nós dois". Nós costumávamos dar testemunho para as pessoas nas décadas de 60 e 70 e
começavamos sempre com: "Jesus ama você e tem um plano para a sua vida." Hoje eu digo às pessoas
"Jesus me ama e Chuck Pierce tem um plano para a minha vida".
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A minha agenda já estava bem cheia quando ele ligou, e eu tenho certeza que a dele também. Ele disse:
"Deus me falou que temos que ir para 22 cidades juntos." Eu pensei, tudo bem, claro, isso é fácil. Esta
cidade é a número 18. Nós estávamos contando aqui (Richmond, VA) como uma das cidades que
estaríamos fazendo juntos. Vamos terminar a 22ª cidade em Washington, DC no dia 22 de fevereiro do
ano que vem, porque esse é o ponto de 10 meses da palavra que Chuck recebeu em maio, quando o
Senhor lhe disse que haveria 10 meses de basicamente caos e turbulência, mas no final desses 10
meses, haveria um avanço e uma reviravolta, e teríamos três anos de avanço. Então, vamos nos
encontrar lá e essa será a nossa 22ª cidade. Mas esta é a número 18 e estou fazendo esse evento de
uma forma um pouco diferente.
É óbvio que geralmente somos uma espécie de tag team1 em serviço. Ele fará metade de uma
mensagem, eu farei a outra metade. Nós dois praticamente oramos e profetizamos, mas ele disse: "Eu
vou fazer a manhã, você faz a noite e você só tem que ouvir o que eu digo e apenas fluir comigo." Eu
disse: "O que você quiser".

UM NOVO MANTO
Há um peso incrível do Espírito Santo nesta reunião. É mais do que apenas um aniversário. É um novo
manto, um recomissionamento. O que Chuck fez esta manhã - a propósito, quando ele e eu colocamos
esse manto sobre a Jane, foi, na verdade, em todos vocês e isso foi muito significativo. Era mais do que
um sinal. Era uma palavra do Senhor. Eu estava ouvindo, e eu tento registrar o que ele fala quando
fazemos isso juntos e dizemos: "Agora, Senhor, o que quer que eu acrescente a isso?"

Este é o ano da porta de avanço da Aglow.
Recebemos um novo manto e um recomissionamento.

Eu vou começar essa noite com uma das frases que realmente me chamou a atenção nesta manhã,
enquanto Chuck falava: "Este é o seu ano da porta de avanço". Este é o seu ano de avanço, mas depois
ele disse que é o ano da porta. Então ele disse: "Este é o seu ano da porta de avanço." Então ele
mencionou algo sobre mim às vezes ensinar sobre as estações de Deus. Não poderei fazer isso de forma
mais aprofundada e longa, como algumas vezes faço, mas vou resumir o ensino por aproximadamente
10 minutos em relação a esse ponto para que eu possa explicar sobre isso só pouco.

AS

ESTAÇÕES DE

D EUS

No Novo Testamento em grego, há quatro palavras para "tempo", ou que têm relação ao tempo.
Muitos de vocês conhecem essas palavras. Há trinta anos, ninguém tinha ouvido falar em kairós, agora
todo o crente carismático conhece a palavra kairós. Encontrei quatro. Uma delas eu sinto que é
importante para você neste momento. Para você, quero dizer, esse ministério. Mas eu também incluo

1

Tag team: equipe de lutadores
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as pessoas que não são necessariamente membros da Aglow, porque esta é uma palavra para nós - a
igreja de oração. A organização apostólica e profética que Deus criou na Terra.

C RONOS ,

UMA ESTAÇÃO GERAL DO TEMPO

A primeira palavra é cronos, que significa uma estação geral do tempo. Ele começa aqui e acontece
aqui. Pode ser um mês na vida de uma pessoa, pode ser um período de 10 anos, pode ser um período
de 40 anos. É uma temporada geral do tempo. A palavra cronologia surge a partir dela. A palavra
crônica surge dela, porque as pessoas registram os eventos cronologicamente no tempo.

K AIRÓS ,

UM TEMPO ESTRATÉGICO , UMA JANELA DA OPORTUNIDADE

Mas em todas as estações, em cada estação cronos, você sempre chegará ao ponto em que se desloca
para o kairós. Conhecemos essa palavra, significa um momento estratégico. Não é mais um tempo
geral. Tornou-se algo estratégico. A maioria dos dicionários, de fato, qualquer dicionário grego bom ao
definir a palavra kairós, sempre usará a palavra oportuno ou oportunidade porque um kairós é uma
janela da oportunidade. Não é no tempo geral, cronos, que algo é feito. É no momento estratégico que
algo deve ser feito. Você pode ser um fazendeiro e estar em uma estação cronos para semear e regar.
Você tem o que é comum. Você cuida da remoção de ervas daninhas. Você garante com que os insetos
não destruam a safra. Você verifica se há água. É o tempo cronos, mas você vai bater naquela janela e
isso não é negociável - quando a colheita estiver madura, você estará no kairós. É melhor colher,
porque você estará em uma janela de oportunidade. Você pode aplicar isso a qualquer parte da vida.
Pode aplicar a corporações, nações. Você pode aplicar às pessoas. Você vai para esta estação do kairós,
que é por um tempo limitado. Quando Jesus chorou por Jerusalém, ele disse: "Você perdeu o kairós da
sua visitação".

H ORAIOS ,

O TEMPO CERTO

Depois, há uma terceira palavra que encontrei. É esta palavra que quero dar ênfase para nós nesta
noite. Essa é mais relacionada à porta porque o kairós é uma janela; Mas você chega a um ponto na
estação do kairós, onde é pelo tempo do agora que você tem que passar. Isso é citado em Atos 3 na
história do homem que foi curado na porta Formosa.
O Senhor me levou de volta a essa passagem alguns anos atrás. Eu sabia que Ele estava tentando me
dizer algo e então li essa passagem por dias, dias e dias, e finalmente disse ao Senhor: "Eu já sei tudo o
que preciso saber sobre essa passagem. Por favor, deixe-me em paz.” Na verdade, eu não disse isso a
Ele. Eu não queria que Ele soubesse o que estava pensando.
E então, decidi que iria pesquisar todas as palavras, não importava se eu as achava insignificantes. Até
que cheguei ao nome da porta. Formosa. Para minha surpresa, achei que a palavra formosa não
significa ser atraente. Não significa ser adorável ou bela ou bonita em um sentido físico. É uma palavra
que significa formosa no sentido de tempo. É uma formosura circunstancial. É a palavra grega - horaios
- da palavra grega hora, que significa tempo.
Horaios significa literalmente o momento certo. É raramente traduzida como formosa, e somente
quando as circunstâncias se juntam, todos os eventos certos, ou o timing, ou as pessoas, todas as coisas
que precisam acontecer para que ocorra esse avanço, para que essa janela da oportunidade seja
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finalmente ser desfrutada. Quando tudo isso acontece no momento certo, é o horaios e isso cria algo
formoso. Não é fascinante que Deus em Sua soberania tenha se certificado de que essa porta se
chamasse Horaios - "tempo certo"?
Eu sempre me perguntei por que Deus, o Pai, o Espírito Santo, fez Jesus passar por este homem que se
sentou nessa porta em especial por provavelmente dezenas, talvez algumas centenas de vezes. Em Sua
soberania, ele não só nomeou a porta por décadas antes desse evento, mas também se assegurou de
que a família, quando quisesse colocar esse homem em algum lugar para que pudesse ganhar a vida
mendigando, o colocasse no portão certo. Toda Jerusalém, toda Israel sabia quem ele era, porque
todos caminhavam por ele muitas vezes. Todos o conheceram. Jesus passou por ele muitas vezes, então
deve ter sido uma surpresa para Pedro e João quando o Espírito Santo de repente lhes disse: "Eu quero
que vocês curem esse homem".
Meu primeiro pensamento teria sido: "Por que eu devo fazer isso se o próprio Jesus não fez? Se Jesus
não sentiu que deveria fazer, por que Deus quer que eu faça?" Mas, era diferente e eles sabiam disso,
este era o momento certo.
Pedro, sendo guiado pelo Espírito Santo, pega no homem que é instantaneamente curado. Por que
Deus fez Jesus andar por ele dezenas de vezes? Porque Ele estava esperando o tempo certo. Ele sabia
que a igreja primitiva precisaria de um milagre desse calibre que atingiria toda a nação. Todos sabiam
quem era o "Joe", e agora ele estava correndo - "Não, não esse cara, ele esteve na porta Formosa por
35 anos. Ele é coxo. Nunca andou." Deus teria que, em uma fração de segundos, desde o momento em
que as mãos se encontraram até o momento em que ele bateu nos pés, recriar os ossos, colocar os
ligamentos lá e endireitar as coisas. Algo precisou acontecer no cérebro para que ele soubesse como
correr e andar em vez de ter que aprender? Tudo isso teria que acontecer em uma fração de segundos.
"Não pode ser verdade que Joe está por aqui atravessando o Templo e pulando e louvando a Deus."
"Ah, sim, é Joe. Eu o vi.”.
Cinco mil pessoas - sabemos que foram pelo menos cinco mil porque esse é o número de quantas foram
salvas. Toda a cidade se reuniu porque todos sabiam quem era, porque Deus sabia que, no tempo certo,
seria necessário um milagre desses para validar sua mensagem.

P LEROMA , A

PLENITUDE DO TEMPO

Então, é claro, a quarta palavra é pleroma, que significa plenitude do tempo. Uma vez que ele (o cara
que foi curado na porta Formosa) está correndo, isso é plenitude. A razão pela qual eu contei essa
história com pressa, porque, como você pode ver, essa é uma mensagem, é que o tempo horaios é a
porta.
Deus nos leva através do tempo cronos em que Ele está preparando as coisas nos bastidores. Ele está
regando a semente. Nós estamos cuidando da semente. Temos que pegar o que Ele disse e cuidar
garantindo que façamos o que é certo com a semente. Ele nos leva através daquela estação e então
atingimos o ponto do timing estratégico. Precisamos
começar a pensar um pouco diferente agora. É aí que este
A porta é quando você chega a esse tempo
onde deve passar pela fé.
ministério (Aglow) se encontra.
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Tenho certeza de que os líderes desse ministério estão clamando a Deus: "Qual deve ser o próximo
passo? Sabemos que algo está por vir e que devemos intervir. "Eu posso lhe garantir, eu não perguntei
a Ele, eu só sei disso em meu espírito, e agora eu te digo, a porta é quando você chega a esse tempo
onde deve passar pela fé. “A porta, o horaios, é quando você puxa o homem pela janela.”.

N OVAS

PORTAS ESTÃO SE ABRINDO PARA A

A GLOW

Haverá decisões - e, a propósito, pode ser um momento, ou pode ser um mês, ou pode ser um ano mas é uma janela importante. É uma janela da janela. É uma porta no Espírito e eu vou dizer
profeticamente agora que novas portas estão prestes a abrir para este ministério e que o que foi
conquistado por esse ministério, não importa o quão grande tenha sido, foi apenas o primeiro fruto. É
um pequeno fruto se comparado com o que Deus está prestes a fazer, porque o que Deus vai fazer na
Terra, não vimos algo parecido na história.

Novas portas estão se abrindo para a Aglow e
trarão algo para a Terra jamais visto antes.

Estamos prestes a ver o maior derramar do poder e unção do Espírito Santo - os ventos, a chuva, use
qualquer imagem que você quiser - estamos prestes a ver o maior derramar do Espírito Santo na
história do planeta Terra. Isso vai transformar as nações e, como se fosse um momento em um dia,
vamos ver nações muçulmanas que são chamados de nações muçulmanas agora, nem sequer serem
referidas como uma nação muçulmana dentro de 10 anos.
Eu vou dizer-lhe que Deus posicionou este ministério espiritualmente, e de certa forma, praticamente,
geograficamente. Ele posicionou esse ministério como um dos pontos do Espírito. Um dos pontos
estratégicos e bem colocados - eu não quero usar a palavra no sentido carnal ou no sentido secular,
mas mesmo em um sentido organizado - você está posicionado para atrair as pessoas através de uma
janela.

Deus posicionou a Aglow espiritualmente e geograficamente
para puxar grupos de pessoas por uma janela.

Este é o ano da porta de avanço. Você vai tomar decisões este ano que determinarão os próximos 10,
20, 30 anos. Não me lembro em qual Conferência eu falei isso, mas sei que foi durante um dos
encontros nacionais ou internacionais da Aglow, fiz uma declaração de que Deus está dando a este
ministério uma oportunidade que poucos ministérios já tiveram. Essa seria uma parte estratégica e
integral de mais um mover de Deus. Porque nos anos 60, quando a Aglow foi levantada, ela tornou-se
um dos ministérios estratégicos, até onde sei, do que Deus estava fazendo naquele movimento.
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Aglow recebeu a oportunidade de Deus para fazer parte
de mais de um movimento estratégico e integral Seu.

Nunca perdeu o frescor. Não conheço a história de todos os ministérios, às vezes, atravessam tempos
onde é preciso reajustar, mas posso dizer que acompanhei bem de perto, com bastante cuidado e
graças à liderança desse ministério, sempre manteve um odre novo. É bem provável que seja devido à
oração e à fome da Palavra, além dos corações abertos para ouvir o que Deus fala à Igreja de hoje, para
abraçar o movimento profético, o movimento apostólico e para se manter conectado com pessoas que
foram uma voz nisso tudo. E por isso, este ministério ficou atual e vivo e eu digo a você, não só você
foi um dos principais ministérios no movimento carismático dos anos 60, 70, 80, mas agora você será
um dos os principais ministérios no Terceiro Grande Despertar que Deus está prestes a fazer na Terra.

A Aglow sera um dos ministérios-chave
envolvidos com o Terceiro Grande
Despertar.

V IVA

A PARTIR DE GRAN DES EXPECTATIVAS

Espere que o Espírito de Sabedoria e Revelação comece a se manifestar de uma maneira nova
e atual neste ministério e nas reuniões da Diretoria e entre os líderes deste ministério.
Espere sonhos proféticos.
Espere visões.
Espere que a profecia apareça mesmo nas reuniões da Diretoria.
Defina a agenda para os próximos dias, semanas e meses porque você está em uma porta agora
e você vai ouvir estratégias que mudarão este planeta por completo.
Esse é o ponto número um. Esse é um ponto importante. Esta não é uma mensagem sobre o mesmo
assunto, são dois ou três que dependem de quanto tempo temos. Eu já demorei mais do que pretendia.
Essa é uma palavra importante. Um odre novo não tem nada a ver com a idade. Tem tudo a ver com o
coração.
Deus me falou algumas décadas atrás, talvez no final dos anos 90. Ele me disse: "Você está no caminho
certo para se tornar um odre velho e sábio". Você pode ter sabedoria, mas não tem uma revelação
atual. O odre velho não é uma pessoa que não é salva, tampouco uma pessoa que não gosta mais de
Deus. É uma pessoa que não pode receber o novo. Alguém que não permanecer flexível o suficiente
para abraçar o novo e fluir com Ele.
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Comecei a observar e encontrei odres sábios, muito sábios e velhos, com grande sabedoria de ontem.
Mas a sabedoria de hoje é a revelação de ontem processada ao longo do tempo para se tornar
sabedoria. Mas há revelações para hoje que serão a sabedoria de amanhã.
Não quero ficar falando demais sobre isso, mas parabéns à liderança da Aglow por permanecer em um
odre novo que pode se mover tanto em sabedoria quanto em revelação.

A liderança da Aglow permanence como um odre novo que
pode se mover tanto em sabedoria quanto em revelação.

UM POUCO DA HISTÓRIA ESTARÁ NO FUTURO

A segunda palavra que sinto que Deus me deu para nós, para você, tem que a ver com a história. Eu
tenho uma amiga que teve um sonho. Ela tem sonhos proféticos - Deus a usa em nossas vidas de vez
em quando. Ela é uma das nossas intercessoras pessoais e teve um sonho muito curto. No sonho, ela
estava numa conferência. Estava do outro lado da rua de uma loja de antiguidades. O nome da loja era
HISTÓRIA. Ela foi visitar a loja, e enquanto estava lá no sonho, o Senhor a disse: "Você vai precisar de
algumas coisas nesta loja para conquistar tarefas de oração vou lhe dar no seu futuro".
Você vai precisar de algumas coisas em sua história para conquistar o futuro.
Você não pode ficar preso lá, mas parte dela nunca vai sair. Vou dizer isso dessa forma - algumas das
promessas que Deus deu aos líderes e às pessoas deste
Você precisará de algumas coisas da sua
ministério 20, 30 anos atrás, são para agora. Algumas das
história para conquistar no futuro.
palavras proféticas que tenham talvez uma década ou duas
ou três são para agora.
Não só devemos honrar aqueles que foram diante de nós e o preço que pagaram para nos dar essa
história, mas há coisas escondidas em nossa história que podemos achar antigas e velhas, mas Deus
diz: "Você precisa disso agora".
Houve uma parte de um encontro com Chuck, acho que em outubro do ano passado, no qual fiquei
frustrado porque sabia que havia uma tarefa para mim. Eu viajo pela nação o tempo todo. Estive em
77 cidades no ano passado aqui na América. Estou em um ritmo parecido n este ano porque sinto que
estamos em um kairós que se desloca para o horaios quando o Terceiro Grande Despertar explodir em
todo o mundo. Sinto que a minha parte como precursor é ativar a oração e manter viva a fé das pessoas.
Eu sou um precursor.
Eu sabia que havia uma tarefa de oração para mim que eu não conseguia ouvir. Eu não sabia se não
podia ouvi-la ou se Deus ainda não a estava dizendo, mas eu estava falando para o Chuck em uma de
suas conferências e parei minha mensagem, olhei para ele e as pessoas pensavam que eu estava
brincando. Eles começaram a rir, todos, exceto Chuck. Ele sabia que eu estava falando sério. Eu estava
sério. Eu olhei para ele e disse: "Você precisa receber uma palavra de Deus para mim".
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As pessoas fizeram exatamente o que você está fazendo. Ah, isso é engraçado. Com exceção de Chuck.
Ele pareceu surpreso. Ele correu para o púlpito quando eu terminei minha mensagem e disse: "Eu
recebi a palavra quando você falou isso." Deus me enviou, Jesus me ama e Chuck Pierce tem um plano
para a minha vida. Ele profetizou: "Daqui sete dias você deve ir para sete cidades na América, uma por
dia durante sete dias. Pegue uma equipe e volte para as cidades onde uma aliança com Deus foi
estabelecida nesta nação. Volte e restabeleça a aliança com Ele nessas sete cidades".
Retrace, ele disse, os passos da aliança. Ele falou seis delas; Eu sabia qual era a sétima. Enviei um texto
para 20 amigos meus que são líderes no ministério que eu sabia ter entendimento suficiente,
maturidade como intercessores e líderes, para fazer parte de uma viagem como essa. Eu enviei uma
gravação da palavra e disse: "Estou procurando por aqueles que podem largar tudo, mudar seus
horários e fazer isso comigo por sete dias seguidos a partir de agora. Você tem bastante tempo para
orar sobre isso. Me dê sua resposta pela manhã.”.
Treze pessoas. Nós fomos às 13 colônias originais. Não pedi a nenhum deles que fizesse isso, apenas
aqueles que disseram que deveriam fazer parte disso. Foram treze, inclusive eu.
E então, Chuck disse: "Por sinal, depois de fazer isso, a voz do Senhor retornará a esta nação, eis que
te digo, espere o Espírito do Apocalipse". Ouça, se você não estiver se movendo nesse Espírito de
Apocalipse, a culpa é sua. Deus está falando. Deus está falando. Esta não é apenas uma palavra para a
América, é uma palavra para a igreja intercessora, profética e apostólica.

É

TEMPO DE CAVAR NOVAMENTE P OÇOS ANTIGOS

A chave para o que Deus queria fazer no futuro era voltar e cavar novamente alguns poços. A chave
para o que Deus queria fazer no futuro era voltar e encontrar o que Ele disse a essa nação há 200 anos,
250 anos atrás, mesmo em 1600, quando desembarcaram em Cape Henry e colocaram uma cruz na
praia e profetizaram o destino da América. O destino da América não é um mistério. Ele profetizou ali
naquela praia - o Evangelho vai sair dessas margens não apenas para esta terra, mas para todas as
nações da Terra. Esse é o destino da América.
Às vezes você tem que voltar para seguir em frente. Às vezes, você precisa
se reconectar para avançar. Às vezes, você tem que dizer: "Onde está o
Senhor Deus de Elias, porque o que eu preciso agora e amanhã está no
meu ontem".

A chave para fazer o que
Deus quer no futuro é voltar
e cavar novamente alguns
poços.

Vou dar quatro exemplos sobre isso e então vou ver se tenho tempo para
outro ponto.

D AVI

E

G OLIAS

Uma dos grandes exemplos desse poder da história está na história de Davi e Golias. Eu leio essa
história há anos e essa foi outra vez em que Deus continuou me levando para lá, e eu não disse a Ele
porque não queria machucar Seus sentimentos, mas não havia mais nada que pudesse me mostrar a
partir dessa passagem. Tive esse pensamento.
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Eu sabia que Ele estava tentando me dizer algo, então eu comecei a cavar. Toda a mentalidade com
que David entrou naquela batalha foi baseada em sua história. Você sabe, Davi não chamaria a Golias
pelo nome. Davi nunca o chamou pelo nome, ele apenas se referiu a ele como "o filisteu incircunciso".
É estranho, não é? Você está prestes a lutar com alguém e quer persegui-lo e você simplesmente diz:
"Você é incircunciso". Essa afirmação não faz sentido, a menos que você saiba o que ele está dizendo.
A circuncisão foi um sinal de aliança. Ele basicamente estava dizendo a Golias: "Estou em aliança com
Deus, você não está. Eu vou vencê-lo devido ao que um homem fez há algumas centenas de anos e eu
sou parte da linhagem de Abraão. Por isso, estou em aliança com Deus e isso faz de você um inimigo.
Isso faz dos meus inimigos, inimigos de Deus. Isso significa que hoje eu vou ganhar e você vai perder.
Realmente não importa o que aconteça no campo de batalha. O que importa é o que aconteceu lá.
Então eu estou em aliança com Ele e você não".
Então a passagem rapidamente nos fala a localização. Eu logo a li, mas não me importava se era no
Vale de Ela em Sochoh, que é parte de Judá. Vamos direto para a parte boa, onde a cabeça de Golias é
cortada. Então o Senhor começou a me concentrar e disse: "Talvez não seja importante para você, mas
com certeza era importante para Davi, porque Davi era da tribo de Judá". O ponto principal era, assim
como a aliança com Abraão, ele estava na verdade dizendo: "Você vai perder e você não vai levar esta
terra porque há algumas gerações, Deus me deu essa terra através da minha Tribo. Através de Judá,
este é o meu território, você não pode tê-lo, e não há nada que você possa fazer para obtê-lo porque
Deus já o me deu. Esta é a minha terra".
Então Davi disse a seu irmão quando ele estava sendo ridicularizado e falou: "Não há uma causa?" É
uma palavra muito desafiadora para os tradutores, porque Davi pode ter dito: "Não há uma causa que
valha a pena morrer? Não existe algo maior do que até mesmo as nossas vidas que estão em jogo?
Vamos, temos que nos levantar e enfrentar este desafio e responder a esse chamado, porque a causa
vale a pena".
Mas você sabia que a palavra causa também poderia ser traduzido por história?
Davi talvez tenha feito a pergunta: "Não há história? Não temos uma história com Deus para que
possamos agarrar o que nos dará fé e confiança suficientes para enfrentar esse gigante? E as promessas
a Abraão? E as promessas de Deuteronômio? Aqueles que vêm contra nós de uma maneira fugirão
diante de nós de sete maneiras? E quanto a todas as vitórias passadas? Ele já falhou conosco? Sério
que não há uma história?".
Então ele começou a dizer: "Eu tenho uma história." É por isso que eu acredito que era isso o que Davi
estava falando. Ele disse: "Eu tenho uma história com Deus que eu posso suportar. Há um urso e um
leão mortos porque, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, eles tentaram vir e roubálos, mas Deus me ungiu para matar o leão e o urso. Eu estou indo para a batalha com essa história".
Então, a Bíblia diz, e é interessante: "Ele agarrou seu pessoal e se dirigiu para o campo de batalha."
Mas o que isso quer dizer? Eles criaram sua história em seus grupos. Era o diário deles se você desejar.
Você pode levar um homem e praticamente ler os eventos significativos de sua vida, olhando para a
sua equipe. Antes de ir à batalha, Davi alcançou e pegou sua vara com a imagem de um urso morto
sobre ela. Tinha um leão morto sobre ela. Provavelmente tinha um ou dois dos versos significativos dos
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Salmos que Deus lhe dera. E talvez tivesse histórias sobre seu pai e talvez tivesse histórias sobre o
próprio Judá. Mas eu sei de uma coisa, antes de ir à batalha, ele alcançou e agarrou sua história e foi
ao campo de batalha.

Ao encarar gigantes, leve as promessas inabaláveis do seu passado
para o campo de batalha. Elas são a fé onde você trava a guerra.

Ele foi até um ribeiro e pegou cinco pedras. Fiquei chocado quando descobri que a palavra para o
ribeiro significa herança. A palavra usada lá significa receber algo e ter a autoridade agora para
controlá-lo ou distribuí-lo. Então é a palavra herança, porque você recebe algo de outra pessoa, e agora
está em seu poder e sua autoridade para controlá-lo ou distribuir. É herança, mas também é uma
palavra para um ribeiro ou um córrego porque a água flui para lá, recebe-o e agora tem a capacidade
de canalizá-lo.
Se você quiser colocar o significado profético nisso, Davi agarrou sua história em uma mão, alcançou
sua herança e dirigiu-se ao campo de batalha. Se isso não for o suficiente para você, eu vou te falar
sobre mais uma coisa. A tribo de Judá.
O que Judá significa? Eu sabia que você iria dizer louvor, mas não é
isso. Bem, isso significa louvor, sim, mas é apenas um significado
derivado. A palavra Judá significa aquele que levanta a mão ou estende
a mão; portanto, tornou-se a palavra para o louvor. Estenda a mão.

Davi agarrou sua história em uma
mão, alcançou sua herança e
dirigiu-se ao campo de batalha.

Mas, porque isso significa estender a mão, Judá também significa aquele que joga uma pedra. Davi
disse: "Para vencer esse gigante, eu só vou voltar para minha linhagem porque eu sou uma parte da
tribo que lança pedras." Eu pessoalmente acho que é por isso que Davi, provavelmente, tornou-se hábil
com a funda.
Ele está lá nas encostas, escrevendo salmos e se tornando um guerreiro. E pensa: "No que eu deveria
me tornar bom? Uma lança, talvez um arco? Não, não e não. Eu sou da tribo que lança pedras. "Então
ele começou a praticar. Judá! Aqui vem o leão, o urso [vu-uu]".
"Eu vou te derrotar, Goliás, porque eu sou de Judá. Você está em pé na minha terra. Tenho promessas
do meu passado e um Deus fiel do meu lado. Você está no meu território. Eu vou pegar a minha história,
alcançar a minha herança e vou te matar porque sou de Judá "[vu-uu, vu-uu].

A A GLOW

TEM PROMESSAS

Essa passagem está queimando em mim o dia todo. Não SEI AO CERTO O que ESTÁ realmente dizendo a
Aglow além de algumas promessas que Deus deu a este ministério. Há algumas coisas que Ele disse a
vocês ontem que vão derrotar os espíritos MALIGNOS nacionais, internacionais, geográficos, os
governantes da escuridão deste mundo, os principados serão DESTRUÍDOS por causa das promessas que
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são CUMPRIDAS por este ministério em torno DO MUNDO. A MAIOR COLHEITA DAS MULHERES DA AGLOW não está
no seu passado, ESTÁ no seu futuro.
Aglow, seus melhores dias não estão NO SEU PASSADO, eles estão na sua frente. Há Golias que você vai
matar.
Vou te dizer algo. Há principados do mundo, espíritos que governam partes deste globo que você terá
a honra de tirar a cabeça desse sistema que tem governado partes desta Terra, não apenas por séculos,
mas por milênios. Quando a tarefa aparece, você não precisa ficar intimidado, não precisa se preocupar
com o quão pequeno você é ou com a sua inexperiência em
Aglow, seus melhores não estão no seu
campo de batalha, ou o espírito zombeteiro de ninguém.
passado, eles estão na sua frente. Há Golias
Tudo o que você precisa fazer é dizer: "Eu estou em aliança
que você vai matar.
com Deus e você não, e Deus prometeu ao Seu Filho as
nações da Terra como Sua herança e a Terra é do Senhor e a plenitude dela que iremos pegar agora.“.

U MA

ORGANIZAÇÃO QUE M ATA GIGANTES

Você é uma organização que mata gigantes. Escute, esteja alerta. Uma estratégia está chegando. Está
chegando uma estratégia do céu. Você não está atrasado. Não é que você ainda não tenha a estratégia
porque não conseguiu ouvi-la. Você não tem a estratégia porque Ele não estava pronto para lhe dar,
mas você chegando à porta.

A unção de sonhos está chegando
Eu libero a unção de sonhos para essa liderança. Você receberá
sonhos do céu que lhe dirão o que fazer nas nações da Terra. Eu
nunca fiz isso antes na minha vida. Libero a unção de sonhos do céu.
Mantenha a sua caneta e caderninho prontos, porque você vai
acordar com as estratégias no meio da noite, que lhe darão a
capacidade de conquistar as nações.

Você receberá sonhos do Ceú que
lhe dirão o que fazer na Terra.

Farei mais uma coisa.

A A GLOW

É UMA VOZ DE LIDERAN ÇA NA TERRA

Vou tentar fazer isso de forma rápida porque Deus me falou uma palavra nas últimas semanas e eu a
sinto com muita força. Considero este ministério como uma voz muito importante na Terra e eu sei
que essa palavra é para você.
Havia um homem na Segunda Guerra Mundial, um britânico, Sir Arthur Harris. Seu apelido era Bomber
Harris. Ele liderou a Operação Millennium. Ele tinha um plano. Demorou um tempo para convencer os
seus líderes aliados, Winston Churchill e outros, de que poderiam e deveriam fazer isso. Ele disse que
Hitler já estava tão espalhado, que se decretassem a estratégia aérea naquele momento, eles iriam
desmoralizar e derrotar os nazistas. Parte de sua visão era bombardear as cidades-chave na Alemanha.
Mil bombardeiros em uma noite. Você pode imaginar? Não foram mil bombas ... foram mil
bombardeiros com duas ou três dúzias de bombas grandes que cada um carregava. Mil em uma noite
para apenas uma cidade.
Conferência Global 2017 – Ilimitados: Sábado (noite) - Dutch Sheets (Português)

11

Ele disse que os nazistas entraram nesta guerra sob a doce ilusão de iriam bombardear todos os outros
e ninguém iria bombardeá-los. Em Roterdã, Londres, Varsóvia e metade dos outros lugares, eles
colocaram sua teoria bastante inocente em operação. Então ele citou as escrituras. Disse: "Eles
plantaram o vento e agora vão colher a tempestade". E continuou dizendo: "A vitória, rápida e
completa aguarda o lado que primeiro" - eu quero que você ouça esta frase - "que primeiro emprega
o poder aéreo como deveria ser empregado". Ele disse: "A Alemanha enredada nas malhas de vastas
campanhas terrestres não pode agora desprender seu poder aéreo desses lugares”. Então disse: "Ela
perdeu a vitória através do poder aéreo por um fio em 1940.”.
"Nós, nós mesmos", disse ele, "estamos agora em uma encruzilhada", e você vai adorar isso - "nós
vamos flagelar o Terceiro Reich de ponta a ponta." Você não pode amar o que aconteceu com as
pessoas, mas sim a compreensão deste homem de como derrotar esses governantes perversos, como
Hitler. Ele disse: "Estamos bombardeando cidade por cidade da Alemanha, a fim de tornar impossível
que ela continue com a guerra. Esse é o nosso objetivo e devemos buscá-lo implacavelmente.” Em suas
palavras, "Vamos bombardear o inferno de Hitler".
E sua estratégia funcionou. Tanto quanto odiamos ver esse tipo de devastação, provavelmente foi ela
que salvou o mundo.
Deus começou a falar sobre a superioridade aérea.
Fui a uma reunião em Jacksonville, Flórida. Há um pastor, na verdade eu nem o chamaria de pastor,
um líder apostólico de uma congregação relativamente pequena devido à sua missão. Sua tarefa não
é ser grande. Eles são mais como um grupo de Forças Especiais escondido - você não pode crescer uma
mega igreja se você for orar por três ou quatro horas em uma manhã de domingo. Isso é triste, mas é
a realidade. Ele sabe qual é a sua tarefa: é ter esse grupo que está disposto a assumir esse nível de
compromisso. Se somos 50 de nós, isso é bom; se somos 100 de nós, está tudo bem, mas não vamos
nos afastar de nossa tarefa. São grupos como esse que muitas vezes preparam o caminho para que as
mega-igrejas cheguem a duas ou três ou quatrocentas para salvar as pessoas porque alguém está nos
bastidores da guerra. Eles sabem que foram chamados a fazer isso.

E SPÍRITO

DE

L EVIATÃ

EM J ACK SONVILLE ,

FL

Ele percebeu que lá em Jacksonville era uma das sedes do Espírito do Leviatã que governava nessa
nação. Alguns dizem que Leviatã representa um principado de alto nível, outros dirão que ele
representa a imagem simbólica do próprio Satanás. Você leu sobre ele nos Salmos, em Isaías e no Livro
de Jó. Mas ali mesmo, em Jacksonville, no rio, é onde os huguenotes chegaram na América. Eles criaram
o primeiro centro ministerial. Até onde sabemos, é onde o Evangelho foi pregado em solo americano
pela primeira vez e onde nasceu de novo o primeiro convertido nasceu no solo americano. É também
onde o primeiro mártir entregou sua própria vida. E esse ponto foi assumido pelo inimigo, e aquele
poço estava entupido, e ele sabia disso. Mesmo o rio lá, a curva do rio, assumiu a forma da cabeça de
um Leviatã e o olho dessa serpente, crocodilo ou o que quer que você imagine, era exatamente onde
estava o campo dos huguenotes.
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Ele disse: "O Senhor nos falou para mudar nossos cultos do prédio em que estávamos, e alugar um
lugar no rio em frente a esse lugar, de modo que de duas a três vezes por semana pudéssemos orar e
decretar que a fortaleza onde Leviatã está, está sendo derrubada por toda a América, por toda
Jacksonville." E eles foram fiéis.
Eles me levaram assim como outras pessoas para uma reunião há cerca de dois meses. No sábado à
noite, antes do culto da manhã de domingo, um dos profetas teve um sonho. No sonho, o novo portaaviões, USS Ford - acabara de ser encomendado naquela semana ou na semana anterior. Este navio é
tão incrível. São três campos e meio de futebol de largura. Você pode imaginar? Nunca houve nada
parecido, literalmente. É como uma cidade flutuante. É como uma base militar flutuante. Quem pode
imaginar o que aquilo realmente pode fazer. Estou certo de que eles não nos contaram tudo.
Mas no sonho, o presidente enviou o USS Ford até esse rio e ele encalhou. Ficou preso. O rio era muito
raso para o navio e ficou preso ali mesmo. E no sonho, as pessoas estavam desaprovando o presidente
dizendo: "Por que você fez essa burrice de enviar este navio enorme até o rio? Você deveria saber que
isso era impossível." Ele ficou preso ali mesmo no sonho onde a igreja estava reunida e os olhos de
Leviatã foram retratados.
E falavam ao presidente: "Por que você fez isso?" No sonho ele deu o nome desse apóstolo, e disse:
"Eu enviei o rio porque tal pessoa me pediu. E o navio não vai sair daqui até que ele termine com isso".
A interpretação do que o presidente estava dizendo - "Ele me pediu pela superioridade aérea, e eu
enviei a absoluta, mais poderosa supremacia aérea que existe para ajudá-lo e eu não vou movê-lo até
que ele termine com isso.”.

G ANHAMOS S UPREMACIA A ÉREA
Aqui está o que o Senhor me disse através de tudo isso, através do sonho e através desta história na
História que me foi revelada na mesma época. Tenho refletido sobre isso com cuidado. Eu sei que sou
responsável pelas coisas profetizo. Digo isso com profunda convicção.
Ouço o Espírito Santo dizer que a igreja intercessora - a igreja apostólica, profética e intercessora aqui
e em todo o mundo, estabeleceu a supremacia aérea sobre o inimigo. Não quer dizer que não tínhamos
isso de forma teológica e posicionada, mas agora a temos na prática.
Agora, temos mais do que em teoria, apenas biblicamente. Agora nos mudamos para este lugar de
força. Nos mudamos para este lugar de autoridade. Nós nos mudamos para este lugar de revelação
para onde o Espírito Santo agora pode nos dizer: "Você
A igreja apostólica, profética e intercessora
tem a supremacia aérea! Agora, encare o inimigo e
aqui e em todo o mundo, estabeleceu a
bombardeie dos Céus até que ele não consiga mais te
supremacia aérea sobre o inimigo.
resistir".

A

INTERCESSÃO REAL DA NOIVA

Quero dizer às mulheres da Aglow em todo o mundo, Deus nos deu a supremacia aérea, e agora não
vamos mais mudar o aspecto sacerdotal da intercessão, vamos nos casar com o aspecto real da
intercessão. Nós não somos apenas sacerdotes que oferecem petições, não somos apenas um
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sacerdócio que adora, não somos apenas sacerdotes que pedem e representam o planeta Terra para
Ele, agora estamos nos movendo para a área do sacerdócio real. A ordem de Melquisedeque de reis e
sacerdotes. Um reino de sacerdotes onde representamos o Rei de lá, nos assentamos com Ele, e não
vamos apenas pedir como sacerdotes, vamos decretar como reis. (Não ore mais como uma viúva, ore
como uma noiva).
Vamos fazer nossos decretos e onde costumávamos citar, vamos decretar algo e isso será estabelecido,
vamos fazer mais do que apenas citar. Vamos decretar e testemunharemos a mudança de situações.
Vamos decretar que as muralhas ao redor das nações vão cair e nós vamos testemunhar isso.
Vamos decretar que os sistemas diabólicos que controlam as mentes de homens e mulheres ao
redor do mundo serão destruídos pelo Espírito Santo, e nós vamos testemunhar tudo isso.
Ouvi o Espírito Santo dizer a 25 anos – quando eu ainda não compreendia isso completamente –: "Você
mudará completamente esta nação quando a igreja intercessora mudar completamente da intercessão
sacerdotal à intercessão real".

A

NOVA ERA DA ORDEM DE MELQUESIDEQUE

Ele profetizou através de um homem, Chuck Flynn, para mim em 1986, e eu realmente não tinha ideia
do que Flynn estava me dizendo. Ele disse: "Você será parte do movimento. Você será parte da
liderança da nova era da ordem de Melquisedeque.". Eu perguntei: "O que é isso?", quando ele
terminou de profetizar. Isso aconteceu quando eu estava com meu pequeno telefone entre o ombro e
a cabeça tentando anotar o que estava sendo dito. Ele começou a profetizar no telefone e eu comecei
a escrever. E é isso que eu lembro - a nova era da ordem de
Ele nos deu autoridade para ligar,
Melquisedeque. Já espero por quase três décadas para ver a
desligar, legislar nos Céus. Vamos
igreja tornar-se verdadeiramente a Ecclesia, o governo de Deus
conquistar a supremacia aérea.
na Terra. O Rei do Reino tem um governo no planeta Terra.
Quero dizer isso a você novamente - o Rei do Reino de Deus tem um governo na Terra. E o nome desse
governo é Ecclesia, a igreja, que não precisa de um edifício e não precisa de um culto, precisa de um
ramo legislativo, um ramo governamental. Ele nos deu autoridade para ligar, desligar, legislar nos Céus.
Vamos conquistar a supremacia aérea.
Nós vamos governar a partir daí e vamos lançar bombas espirituais. Vou profetizar que esta será uma
das maiores facetas da próxima fase do movimento mundial de oração.

A E CCLESIA

ESTÁ SE LEVANTANDO

Cindy Jacobs disse: "Você deve ir para Washington, D.C. dia 22 de fevereiro de 2018, aniversário de
George Washington. 22 de fevereiro." Mas ela também sabe que Isaías 22:22 é o meu versículo,"Você
deve ir lá na 22ª cidade deste tour. Você vai para Washington, D.C. e irá relançar o movimento Appeal
to Heaven." Então ela disse: "Você vai o relançar no fim de semana o movimento mundial de oração."
Eu disse: "Senhor, como será? Eu sei que Você não está apenas tentando fazer o mesmo que fez nos
anos 70, 80." E eu realmente o ouvi dizer: "O que está acontecendo é a próxima fase deste movimento
porque é mais do que oração, é o levantar da Ecclesia".
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Uma das principais facetas do que Deus está dizendo para a igreja intercessora durante a próxima
década, é enfatizar a mensagem da Ecclesia e a unção do Rei-Sacerdote Melquisedeque, aonde às vezes
nós vamos a Ele e dizemos: "Tenha piedade, Pai. Dê-nos hoje pão de cada dia." Mas então algo estará
sobre nós e do nosso assento ao lado do Pai, sentado com Jesus, Ele vai nos dizer: "Lide com essa
situação para mim. Sim, vou lhe dar o que você precisa, agora lide com isso”.
Vamos praticar a verdadeira Oração do Pai Nosso – Pai nosso, que estais no Ceú, santificado seja o Teu
nome. E no próximo suspiro, vamos nos virar e decretar o Venha a nós o Teu Reino, seja feita a Tua
vontade, assim na Terra como no Céu.

U RGÊNCIA
Vou resumir. Farei dessa maneira - vou dizer isso dessa maneira - eu não conheço outro grupo de
intercessores o qual eu poderia dizer que é capaz de modelar essa unção real assentadas à direita do
Pai que não pode começar a modelar a supremacia aérea em todo o mundo. Nunca chegará um
tempo em que deixamos de nos aproximar d’Ele em nosso papel sacerdotal, "Pai Nosso. Santificado
seja"... incenso subindo para Ele. "o Teu seu nome. Nós precisamos de você. Tenha misericórdia de
nós".
Sempre haverá a dimensão sacerdotal de intercessão, mas estou lhe dizendo agora, há uma nova
dimensão a ser lançada. Alguns de vocês intercederam pela sua cidade por duas ou três décadas; agora
Deus vai começar a dizer-lhe: "Agora seja a Ecclesia para a sua cidade", e Ele vai começar a mandar
você ir a lugares e decretar. E o que demorou 10 anos vai
Palavra do Senhor vai ressoar do Céu, e você
levar um mês para ser realizado, porque a Palavra do
vai decretar algo, e isso será estabelecido.
Senhor vai ressoar do Céu, e você vai decretar algo, e isso
será estabelecido.
SOMOS O SEU APOIO VI SUAL NA TERRA

Digo a vocês, mulheres, falo para as mulheres da Aglow aqui e ao redor do mundo, vão em frente e
sejam um modelo para nós. Sigam em frente e sejam os soldados desta geração. Sigam em frente e
sejam aqueles que salvam o mundo da tirania dos espíritos malignos que estão tentando
desesperadamente nos impedir e parar essa colheita. Mas eles não vão nos impedir e eles não vão
parar essa colheita, e não continuarão a cegar regiões inteiras da Terra. Nós vamos bombardeá-los com
armas espirituais de forma implacável até ganharmos.

E NVIADOS

PARA OS PRÓXIMOS

50

ANOS

Quero que todos se levantem. Eu vou fazer uma oração de comissionamento, eu sinto que não quero
ser presunçoso aqui, mas mal consigo acreditar que sou o único que deveria fazer isso. Eu sinto que
talvez exista uma palavra profética - algo se mexendo dentro você. Tenho a sensação de que este fim
de semana é um recomissionamento deste ministério. Há um novo manto. É uma fase de próximo
lançamento e sinto que devo fazer uma oração de comissionamento.
Dan, eu realmente sinto que você deveria ajudar-me a decretar isso. Você viraria para dizer isso?
Barbara, eu apenas sinto que você deveria profetizar sobre isso e talvez alguns desses outros profetas
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aqui. Se houver alguém que sinta que deve vir aqui e fazer esta oração de comissionamento, faça isso,
ajude-nos, eu confio em você.
Não quero ser presunçoso. Eu não sou o apóstolo da Aglow. Não estou fazendo algo dessa posição.
Estou fazendo algo porque Deus me deu uma mensagem que estou tentando liberar. Confio que o
Senhor vai lançar um novo comissionamento deste lugar. Você está entendendo o meu desejo? Eu não
estou me colocando em nenhum papel de ser o apóstolo da Aglow.
Levantemos nossas mãos. Vá em frente e eu deixo vocês tocarem qualquer coisa. Vamos, vamos nos
concentrar desse jeito e dizer: "Senhor, vamos, precisamos que fale conosco de forma profética.
Senhor, nós estamos diante de Ti agora e nós dizemos, Senhor, entramos nessa porta". Eu senti isso o
dia todo. É como se sua voz fosse tão alta que chega a ser uma distração. Não é algo como de costume.
Eu simplesmente não posso fazer outras coisas, é muito alto. Senhor, você disse, acredite nos profetas.
Eu acreditei no homem o dia em que ele disse que este é um ano da porta de avanço.
E digo para esse ministério,
Este é o tempo da porta de horaios para você. Um tempo formoso, bonito e belo.
Você vai alcançar tribos inteiras e grupos de pessoas em todo o mundo e você vai puxá-los
através da janela da hora certa. A porta está aberta para você.
Estratégias estão chegando através dessa porta.
Sonhos e visões surgirão.
Você receberá a Palavra do Senhor claramente.
Você tocará em sua história, mas também vai mudar o seu amanhã.
Você pegará a aliança do passado; suas promessas e vai manter uma base forte para usar isso
tudo ao lutar no futuro. Deus lhe dará as palavras, as profecias e os sonhos daqueles que vieram
antes de você.
Alguém vai encontrar aquelas palavras e promessas proféticas, algum escriba, algum erudito, e
você vai lutar com isso, e você derrubará os Golias.
Você modelará a Ecclesia.
Você modelará o que significa ser aquele que se move em intercessão real, onde não apenas
pedimos para o alto, mas decretamos para baixo. Não pedimos apenas ao Pai que o faça, mas
ordenamos que seja feito em Nome do Pai e do Filho.
Você ligará e desligará as chaves que Ele lhe dará para essa estação.
Você está autorizado a liberar o domínio do Reino na Terra.
Sinais e maravilhas farão parte deste movimento.
Os mortos serão levantados diante dos olhos de reis e líderes.
Milhares se curvarão de joelhos diante dos sinais e maravilhas.
Sonhos e visões serão frequentes e você se mudará para o novo e nós o comissionamos para
fazê-lo em nome de Jesus.
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D AN H AMMER
Nós comissionamos Jane apostolicamente da nossa igreja local e acredito que esta noite, enquanto
estamos aqui na 50ª celebração, vamos enviá-la exatamente como Jesus disse em João 20, "Assim
como o Pai me enviou, então eu vos envio a vós". Foi em Antioquia, enquanto se reuniram em Atos 13,
e ministravam ao Senhor e o adoravam. Eu acredito que haverá uma liberação na vanguarda do
movimento profético apostólico. Você vai começar a trazer modelos de como destruir fortalezas.
Em Apocalipse 13, diz que o dragão deu poder à besta. Só o capacitou, o entronizou e deu-lhe
autoridade. Haverá uma liberação de uma unção apostólica como houve em Paulo e Barnabé quando
foram enviados. Paulo só é chamado apóstolo em Atos 13 ao ser enviado pela igreja. Estamos enviando
Jane para fora como um grupo inteiro.
Você vai destronar principados que foram entronizados em culturas e nações.
Você vai destronar o que o inimigo entronizou.
Você também vai quebrar o poder do poder que o inimigo recebe.
Você também verá uma nova autoridade ser liberada por meio deste envio.
Às vezes as pessoas se irritam com Deus. Não é Deus que está trabalhando, e sim o inimigo que está
trabalhando, e nós vamos ter autoridade sobre ele. Nós fomos enviados assim como o Pai enviou a
Jesus, Ele está enviando a Jane. Ele está enviando a Aglow esta noite. Existe uma liberação de uma
autoridade apostólica. Haverá uma liberação da ajuda da Aglow.

J ANE

É A LÍDER APOSTÓLICA DA AGLOW

Barbara, há uma unção sobre você para fazer isso. Vamos ver o modelo apostólico de Antioquia, de
Atos 13 ser liberado em todo o mundo. Um edifício foi construído. Os construtores rejeitaram a pedra.
Os escribas, os advogados, os fariseus, eles construíram um edifício, mas não foi construído sobre o
firme fundamento de Jesus Cristo. Não foi construído sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas.
Deus está restaurando a igreja pela qual Jesus morreu. Estamos enviando Jane hoje à noite, e você é
enviada através da oração dela. Estamos a enviando para que ela te envie, pois Jane é a sua líder
apostólica.
Pai, esta noite no poderoso nome de Jesus, enviamos Jane Hansen Hoyt apostolicamente nesta nova
estação. Da mesma forma que o Senhor enviou os seus discípulos que estavam presos em um lugar.
Eles estavam em um lugar onde aquele tempo ou aquele tempo kairós e aquele outro momento
surgiram da oportunidade, Senhor.
Senhor, você os surpreendeu. Você entrou e disse: "Assim como o Pai me enviou, então eu vos envio
a vós". E enviamos Jane, enviamos a Aglow apostolicamente para as nações, Senhor.
Dê-lhes as nações por herança. Peço-lhe que todas as nações da Terra se abram.
E nós a enviamos com autoridade.
Senhor, nós a enviamos com paz. Senhor, você os enviou não apenas com autoridade, mas com
paz. O Deus da Paz vai esmagar a cabeça de Satanás sob seus pés.
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Ele está liberando uma autoridade apostólica sobre a sua vida, sobre as nações, sobre todos os
líderes nacionais, sobre cada Diretoria Nacional com uma nova autoridade para trazer o Céu
para a Terra.
Senhor, como o Pai enviou seu Filho, Jesus, enviamos Jane Hansen Hoyt sob sua autoridade
para destronar o maligno. Liberar poder sobre o poder do maligno e liberar uma nova
autoridade.
Senhor, Você falou em Lucas 11. Senhor, quando rejeitaram a pedra que os construtores rejeitaram,
e Jesus, Você mesmo disse: "Por isso diz também a sabedoria de Deus: Profetas e apóstolos lhes
mandarei;" E Senhor,
Você liberará uma nova autoridade apostólica e profética que caminhará com humildade,
Que andará na verdadeira liderança do servo,
Que destronará e destruirá o maligno em toda a Terra através do ministério da Aglow, em nome
de Jesus.
E todos aqueles de acordo, eu quero que você apenas libere um rugido para o Céu. Liberamos um
rugido para o céu!
Nova autoridade, apostolicamente. Nós o enviamos para ir adiante enquanto o Pai está enviando o Seu
Filho, Jesus. Nós o enviamos no nome poderoso de Jesus.

B ARBARA Y ODER
Perguntei por dois anos sobre o que era significava quando Isaías viu o Senhor e disse: "Eu sou um
homem de lábios impuros". O Senhor diria que era porque ele não estava ministrando do ponto de
vista de intercessão real. E esta noite, o Senhor diria que:
Estou colocando o manto da intercessão real sobre você e a Aglow.
Eu vou mudar a mentalidade de cada líder da Aglow porque vocês não foram chamados para
ter pequenas reuniões agradáveis. Isso não é para você.
Vocês foram chamados para salvar as cidades e as nações da Terra através da intercessão real.
E ainda digo que:
Que, nos próximos 30 a 60 dias, você pegará o mapa da nação e as nações da sede e o Senhor
literalmente acenderá com fogo as cidades e nações específicas.
E você começará a definir um cronograma de segmentação de cidades e nações e verá o inimigo
cair.
Mesmo hoje à noite, coloco um novo cetro da autoridade real na sua mão.
Estou quebrando o espírito de esterilização (esterilização, vasectomia, histerectomia, castração
- esse espírito que te impediu de dar à luz) espiritual.
Estou quebrando o espírito enganador que deu outra visão.
Eu vos chamei para derrubar os poderes e os principado da nação e das nações.
Nesta noite, eu coloco sobre você o manto com glória, com glória, com grande glória que resiste
aos poderes e,
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Cega os poderes e principados e,
Muda a mentalidade das pessoas.
Antes de me levantar para falar na outra noite, eu literalmente não tinha um ataque de pânico há muito
tempo, mas fiquei em pânico por falar e a razão é porque tudo o que você disse esta noite mais outras
coisas, tudo isso passou pela minha mente. Eu disse como faço para agarra isso? O que eu devo falar?
O que alguém deveria falar? E não estou dizendo isso para dizer que não entendi porque você deveria
ter compartilhado, mas eu o ouvi no meu espírito. Era tanta coisa e era tão grande e eu não queria
liberar nada até que eu soubesse que era Deus.
Eu declaro que estamos em um novo movimento que é sagrado. Na última estação, foi
literalmente contaminada de certa forma por causa da mentalidade do homem.
Mas o Senhor disse: "Eu estou levando você para a dimensão espiritual onde a mente carnal
não vai guerrear com a mente espiritual.”.
Hoje à noite, estou lhe dando a capacidade de ver através de toda a fumaça, através de todos
os enganos, através de tudo o que faria com que a sua visão diminua.
Disse o Senhor, isso não será difícil, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Você foi preparado por toda a sua vida para um tempo como este. É natural para você porque
você foi aperfeiçoado, formado e moldado, e formado na dor, nos moveres, na Palavra e no
culto.
Para os líderes nacionais, eu digo que nenhum de vocês está lá por causa da sua grandeza. Deus não
está impressionado com você; não é por isso que você está lá.
Que até hoje à noite
Você se encontrará com um Deus santo que disse, não estou procurando por líderes supe
adoráveis, mas estou procurando por líderes que tenham o meu coração, que tenha a minha
mente, que tenham a minha visão, que sejam literalmente quebrantados por Mim.
Ele o está chamando para o lugar mais alto onde, literalmente, suas palavras se tornam as Suas
palavras, ou as Suas palavras se tornam suas palavras.
Pois eu estou colocando fogo na sua boca que irá antes de você e destruirá os seus inimigos.
A cada líder nacional, Ele está dizendo que este é o Yom Kippur. Este é o dia do julgamento, o dia de
dizer, onde foi que eu perdi isso?
Este é o dia em que você esvazia o seu bolso de pedras.
Este é o dia em que você se liberta de onde você errou ou falhou.
Ele está te chamando para um lugar alto.
Você não poderá administrar o seu cargo fora da sua sala de oração até que você se encontre
com Ele lá e o escute.
Pois este é um novo dia e Deus está dando início a um novo movimento com líderes santos.
Santo. Santo. Santo. Santo. Santo. Santo. Santo.
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J ANE H ANSEN H OYT
Eu só vou dizer o que vier a mim - nada está planejado. Este é um momento para quebrar a falsa
timidez. A timidez que fez, eu falo de mim mesma, me fez manter minha boca fechada algumas vezes.
Esse é o tempo para mudar em coragem e ousadia. Há um conhecimento de Deus e um conhecimento
de Sua Voz. Nós ouvimos pelo Espírito. Nós ouvimos, sim, pelo Espírito. E embora tenhamos falado pelo
Espírito em lugares em que ele nos fez falar, derrubar, construir, - o que foi dito nesses dias, na noite
passada com Barbara, esta manhã com Chuck e agora com o Dutch, eu me esqueci do termo que ele
acabou de suar, mas isso é realmente grande. Como Graham diria, trata-se de andar com o Grande
Jesus. Não há medo porque Ele nos trouxe não só para um lugar de confiança, mas essa confiança
tornou-se uma fé que enfrenta qualquer coisa que apareça diante de nós.
Conhecemos a escritura de Gênesis. Conhecemos a promessa de Deus, a palavra profética de Deus
para o inimigo, que ela irá expô-lo novamente, e novamente, e novamente, e novamente. Ela vai
esmagar a sua cabeça; a sua cabeça foi esmagada. Você foi derrotado. Ela andará na Terra com essa
autoridade, essa força, esse conhecimento.
Então, eu te envio. Eu envio toda a Aglow para se levantar, se levantar neste tempo de transição. Nós
entramos em um novo lugar. Demos um passo na noite passada, e ouvimos as palavras de hoje, e essas
palavras de hoje a noite são – não sei nem mesmo o que falar. Elas não apenas alteram a vida, mas algo
muito maior. É muito maior. É transformador. Obrigada. Espero que essa unção real cresça e que
tenhamos palavras ainda maiores.
Nós dizemos sim, Rei Jesus. Vamos lá, ouvir o rugido. Sim. Sim. Sim.

D ECLARAÇÕES

DE IDENTI DADE

Este é um grupo que sabe como lidar com a situação na Coréia do Norte.
Este é um grupo que pode falar na Venezuela, naquela economia e clamar pelo Reino de Deus.
Pode remover a liderança que se opõe aos propósitos de Deus e levar exatamente o que Deus
deseja nesta hora.
Este é um ministério que pode falar sobre os problemas ou situações de refugiados na
Alemanha, na Suécia e em outros países europeus. Os abusos, as violações, o abuso contra as
mulheres porque não há honra ou respeito pelas mulheres. Mulheres, levantem-se contra esse
espírito.
Este é um grupo que tem olhos para ver no reino espiritual e conhece no domínio espiritual os
grupos de células terroristas nesta nação. É hora de destruí-los. Elimine-os. Elimine-os.
O que ouvimos dos profetas está certo. Este é um momento sagrado para a Aglow. Este fim de semana
foi um tempo sagrado. Está sendo o Yom Kippur - por termos ouvido na véspera do Yom Kippur a
palavra do Senhor através da Barbara. A palavra do Senhor através do Chuck, e depois do Dutch esta
noite. Estou realmente sem palavras. Não é apenas uma coisa pessoal. Estou emocionada com o que
Deus está falando com a gente. Você também está?
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Muitas vezes dissemos entre nós, a Aglow parece ser um trabalho oculto. Esse dia mudou. E não é que
você vai ficar por aí, se pressionando ou importunando o seu pastor. Não é esse tipo de coisa. Isso é
algo que o Espírito Santo fez e nós vamos ver o seu desdobrar. Haverá portas abertas. Haverá rios
abertos para nós. Portas serão abertas. As coisas explodirão em nosso meio. Tudo o que temos a fazer
é entrar no que Ele está nos chamando. Glória a Deus!
Esta noite, logo que encerrarmos, quero levantar Lou Engle. Há uma marcha, é uma marcha feminina,
acho que será das 7 às 8, basta levantar as suas mãos. Pedimos por uma marcha ungida e uma posição
ungida em Washington, D.C. Que fará com que a cidade seja impactada pela Presença de Deus. A
marcha que ocorreu há alguns meses, que certamente se opôs aos Seus propósitos e planos, oro para
que esta marcha estabeleça a Sua Presença de uma forma que mudará para sempre Washington, D.C.
Oro para que os olhos do presidente Trump, do general Mattis, do secretário de Estado Tillerson, e
daqueles que cercam o presidente, sejam abertos. Eu clamo por um mover do Espírito entre os lídereschave em D.C., particularmente os líderes militares. Nada será feito fora do tempo de Deus, mas haverá
ousadia para nos movermos no tempo de d’Ele.
Há algo realmente grande à frente. Estou usando a palavra "grande" hoje à noite, mas há algo
realmente grande à nossa frente. Esteja preparado. Esteja preparado. Sem medo - estamos
preparados. E nós somos aqueles, assim como Deus posicionou Davi, somos aqueles que estão
posicionados nesta hora para estarmos ao lado de Deus, e com Deus, para nos opor ao que o inimigo
quer fazer.
Eu quero encerrar dizendo: "Isso é realmente grande".
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