Abrindo poços antigos para um novo derramar
Dutch Sheets
Conferência Aglow 2021– Sessão de sábado à tarde
Obrigado por assistir ao Give Him 15. Give Him 15 nasceu de uma canção profética de Julie Meyer e
mesmo naquela época, eu não sabia o que fazer com ela.
Eu estava falando em uma conferência e Julie estava liderando a adoração. No final da mensagem,
começamos uma espécie de adoração espontânea e, ao terminar, fui para o meu lugar. Eu estava com
todos os outros e alguém estava encerrando o culto. Eu me virei para pegar minha Bíblia e coisas e ouvi
uma voz chamando meu nome, era Julie.
Ela fez isso duas vezes e uma vez ela começou a cantar com o número 15. Quinze, quinze minutos.
Você vai me dar quinze minutos? Então ela começou a entoar esta canção poderosa e profética. Todos
voltaram para seus lugares e ouvimos a canção.
Então começou a próxima sessão e Julie começou a cantar Dutch and Me. Três vezes ela cantou isso e
então ela começou a cantar, Você sabe o que tem que fazer. Faça. Você sabe o que tem que fazer.
Faça. E minha resposta foi: "Não tenho a menor ideia do que devo fazer."
Mais tarde, conversei com minha equipe e começamos a orar por isso. O resultado final foi que alguém
escreveria um post e uma oração todos os dias e as pessoas poderiam lê-lo e orar. Eu achava que estava
muito ocupado para fazer isso, então eu daria minhas mensagens e livros para alguém criar as
postagens e orações por mim. Então, por quatro anos, paguei uma pessoa para fazer isso todos os dias.
Eles pegariam uma das minhas mensagens ou um dos meus livros e escreveriam um post e algumas
orações.
Por volta de outubro, o Senhor deixou claro que Ele queria que eu mesmo começasse a escrever a
postagem, orasse com uma voz mais profética, e que o que Deus estava me dizendo para esta nação e
outras nações era para ser conduzido por oração em vídeo. Durante os primeiros 4 anos, tivemos cerca
de 10-15.000 pessoas em todo o país que participavam todos os dias. E eu pensei que não era ruim
porque fazer 15.000 pessoas concordarem em oração diariamente é algo gigante. Fiquei feliz com esse
resultado.
No entanto, em outubro, veio o vento do Senhor sobre nós. Cerca de 300-400.000 pessoas estavam se
juntando a nós nessas orações com 70-80.000 no YouTube. No momento em que as pessoas escutam
em outras plataformas, os números são maiores. Isso tudo me pegou de surpresa.
Eu iria parar em janeiro, após o lançamento, mas o Senhor não permitiu que eu parasse. Agradeço sua
resposta gentil, mas só para você saber, é um trabalho árduo. Acrescentar vinte e cinco horas por
semana durante a noite ao que você já está fazendo é muito difícil.
Abrindo poços antigos para um novo derramar: Dutch Sheets, Sessão de sábado à tarde (Português)

1

Eu disse ao Senhor que não podia mais fazer as orações. Ele disse: “Você pode. Outras coisas vão
mudar. Esta é uma nova tarefa e você precisa adaptar o que faz para que possa fazer isso. ” Minha
equipe me disse que eu posso falar todas as semanas e alcançar mil, talvez 1.500 pessoas OU você
pode fazer isso e alcançar milhares por dia. O que você prefere fazer?
Tudo isso para dizer, eu agradeço que você esteja se juntando a mim diariamente. Estamos fazendo a
diferença e não vamos parar. Vamos ver Deus fazer tudo o que Ele disse e Ele vai cumprir tudo. Ele não
tem intenção de recuar. Ele não vai perder. Ele vai vencer. Ele já disse que iria vencer. Ele já prometeu
as nações a Jesus. Tudo isso será entregue a Ele - cada tribo e língua! Ele já profetizou isso para nós e
nos disse que NÃO acabou com a América do Norte! Ele vai fazer o que disse que faria aqui. Vamos
falar sobre isso enquanto estamos aqui.
Jane, gostaria que você estivesse aqui. Sentimos sua falta, mas essas garotas estão fazendo um ótimo
trabalho, como você pode ver enquanto assiste. Minha esposa e eu enviamos-lhe saudações. Ela não
está comigo, mas ela te ama. Ela recebe um feedback muito bom quando escreve uma oração e às
vezes me substitui. As pessoas escrevem e dizem: deixe-a fazer mais.

Um compartilhar através dos sonhos
Eu sinto que há um compartilhar que o Senhor deseja trazer para nós e para aqueles que estão
assistindo ao redor do mundo. Embora a maior parte do que vejo nos sonhos seja sobre a América do
Norte, nada do que Deus realmente diz mais no sentido de colheita e reavivamento é apenas sobre a
América. Certo? Somos um só corpo e Ele vem nos visitar. Ele está pairando e trazendo uma colheita
incrível e maravilhosa para as nações.

Uma colheita mundial está chegando
Tenho dito muitas vezes, e acredito, que mais pessoas serão salvas nos próximos 20 anos do que foram
salvas nos últimos 2.000. Pelo menos um bilhão de almas serão salvas e recentemente fui desafiado a
aumentar esse número para dois bilhões de almas. Poderíamos simplesmente dizer que muitas pessoas
em todo o mundo serão salvas. Ele vai fazer isso.

Níveis mais altos de eficácia são necessários
O que foi compartilhado nos sonhos atingiu um novo nível. Isso porque o profético está indo para um
novo nível. Teremos que continuar permitindo que vá para níveis mais altos de precisão e eficácia,
porque vamos precisar da unção profética como nunca antes para fazer esta colheita.
Eu acredito que um novo nível de precisão está chegando aos profetas e ao corpo profético de Cristo.
Acredito que mais poder será liberado por meio disso. As pessoas com quem caminho são proféticas.
Os profetas não são apenas proféticos. Todos eles me dizem que estão surpresos com o que está
acontecendo, pois essa unção vai para um novo nível. Alguns deles costumavam ter sonhos uma vez a
cada semana ou duas, mas agora há vezes que têm vários por noite!
Esses sonhadores não estão tendo sonhos curtos para encorajá-los, é quase como se eles ganhassem
um capítulo de um livro de cada vez. Eles me mandam esses sonhos e não sei o que fazer com todos
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eles. Tento o meu melhor para administrar tudo o que sinto que devo administrar. Os detalhes são
incríveis e tudo é tão encorajador que precisamos ouvi-los com atenção.
Eu disse ao Senhor há algum tempo que se Ele continuar dando os sonhos das pessoas para mim,
prometo que os levarei a sério e farei o meu melhor, desde que saiba que os sonhos vem de Ti. Vou
administrá-los com o melhor de minha capacidade.

Poços antigos sendo reabertos
Fui à rua Azusa há alguns fins de semana com algumas outras pessoas só para beber daquele poço.
Deus está reabrindo esses poços e enquanto nos sentamos lá, recebemos dele. Eu decretei, como me
foi mostrado em um sonho, para o resto da nação que o fogo de Deus sairia daquele poço.
Acho que às vezes temos que ser simplistas o suficiente em nosso pensamento e ter uma fé infantil
para fazer o que Ele diz para fazer. Às vezes, nem tudo é literal, mas algumas vezes é literal.
Isso é o que estou fazendo e tenho esses sonhos sobre os quais quero falar em alguns minutos e o
primeiro tem várias partes.

Quatro poços de reavivamento
Neste sonho, Deus fala sobre quatro poços de avivamento que Ele está reabrindo. É fascinante que Ele
relacione os poços no sonho, não na ordem em que ocorreram na história - não pelo ano em que
aconteceram cronologicamente, mas no sonho, Deus nos fez visitar esses poços por significado na
ordem espiritual. Em outras palavras, o que precisávamos que Ele fizesse e o que Ele queria fazer, Ele
fez nessa ordem. Foi algo fascinante para mim.
O homem que teve o sonho, Greg Hood, sonhou com quatro desses poços. Ele só sabia sobre um deles.
Ele nem sabia do que se tratavam os outros três poços quando pegou os nomes deles no sonho. Ele
teve o sonho sobre o 'Mayim' (água), ele nem sabia a palavra hebraica 'Mayim' ou as referências que
foram dadas.
Esses sonhadores nem mesmo sabem o que o versículo diz, mas acabou se revelando certo. É tão
profundo o que Deus está fazendo. Vou ligar para aquele que me contou o sonho e dizer: "Você sabia
disso?" Deus deu-lhe designações, palavras hebraicas, palavras gregas, nomes de pessoas e história. E
eu pergunto: "Você sabia esse nome antes de ter o sonho?" E eles responderão: “Nunca ouvi falar deles
antes na minha vida”.
Isso é o que aconteceu neste sonho. Eu sinto que Deus quer compartilhar algumas coisas nesta noite.

O sonho
O sonho começa com Dutch e Greg parados no meio do que pensávamos serem campos de petróleo,
muito parecidos com o que você vê no Texas. Poços de petróleo estavam por toda parte. Muitos
tamanhos e formas diferentes. Greg disse a Dutch: “Estes não são poços tradicionais. Eles são poços
especiais. Veja como são moldados e espaçados. São diferentes. ”
Começamos a caminhar pelo campo, olhando uns para os outros, examinando seus componentes e
como foram feitos. Greg disse a Dutch: “Esses poços estão todos parados. Eles não estão se movendo.
Eles são órfãos. ”
Greg não sabia disso, mas o termo "órfão" é um termo na indústria do petróleo para um poço que não
está mais sendo explorado ou funcionando. Esses poços não estavam secos, mas pararam de bombear.
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Dutch disse: “Eu conheço esses poços. Eu os estudei bem. Tenho sido um estudante de avivamento. ”
Greg não sabia o que eram todos os poços, mas eu conhecia todos eles, exceto um, pois as plantas
foram dadas a mim na minha aula de engenharia.

Os poços eram projetados para nunca parar de jorrar
Dutch disse no sonho: “Eu conheço esses poços, como eles funcionavam e como foram projetados
para nunca parar de jorrar, mas alguém os adulterou”. Os métodos do homem os adulteram. A religião
do mundo interfere no bem - boas ideias, a mornidão do mundo. A complacência interfere nas fontes
do avivamento. Dutch disse, novamente: “Eles foram projetados para nunca parar. Eles foram
projetados para nunca parar de jorrar, mas alguém os adulterou. Seu selo ‘dunamis’ secou e rachou.”
Claro, ‘dunamis’ é o poder do Espírito Santo. O selo dunamis. Somos selados - Efésios 1. Somos selados
com o Espírito da promessa. “A fonte dunamis está seca. Não há nada fluindo do Espírito Santo para
este poço agora - para esses movimentos. Eles não podem manter o nível de pressão correto por mais
tempo. ”

O primeiro poço - poço da rua Fulton
No sonho, Dutch puxou um lenço do bolso e caminhou até o primeiro poço - um poço antigo e começou
a limpar uma placa gravada nele. Enquanto Dutch fazia isso, ele começou a ler a placa. Greg pôde ver
no sonho que a expressão facial de Dutch começou a mudar. Foi um sentimento de empolgação e
tristeza ao mesmo tempo.
A placa gravada dizia Poço da rua Fulton. Logo abaixo estava escrito um bilhete para Dutch. Dizia:
“Dutch, não jogue a toalha. Prepare-me com Mayim. ”
Há 30 anos carrego o fardo do Senhor pela América do Norte. Não estou me gabando disso. Tenho
certeza de que há pessoas aqui que oram por esta nação há mais tempo do que eu. Isso se intensificou
20 anos atrás, quando Deus me revestiu de uma nova maneira para os EUA.
Chorei com Ele por 3 horas e meia até achar que ia morrer. Não sei se você já chorou tanto a ponto de
pensar que literalmente ia morrer. Implorei a Deus que parasse de fazer o que quer que estivesse
fazendo, pois disse que não iria sobreviver a isso. Meu coração ia literalmente ruir. Fisicamente, você
tem que parar. Implorei a Ele quando comecei a pensar em minha família - minha esposa, meus filhos.
Implorei a Deus: “Por favor, não me mate com isso. O que quer que esteja fazendo, por favor, não deixe
isso me matar. ”
Ele estava carregando em mim Seu coração pelos EUA. Seu coração pelos EUA não se justificava por
ter um amor maior do que por qualquer outro lugar. Foi devido ao papel que os Estados Unidos
desempenharam em levar o Evangelho do Reino a outros lugares. Por Seu grande amor a todos os
povos e nações da Terra. Foi por causa da designação nesta nação.
Quando Ele transferiu Seu coração para mim, foi interessante pois não senti raiva. Eu sabia que por 3
horas e meia, enquanto eu chorava pelos EUA, Ele estava chorando comigo. Até aquela noite, eu nunca
teria pensado ou imaginado que um dia choraria com Deus. Mas eu sei que Ele estava chorando
também. Jesus estava chorando. Eu teria pensado que sentiria mais raiva Dele por esta nação, mas não
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senti. Eu senti amor. Eu senti compaixão. Ele me disse: “Eu preciso desta nação. Devo ter esta nação.
Eu devo ter esta nação e você vai me ajudar a obter esta nação. ”
Ele vai ter esta nação. Haverá outro mover do Espírito Santo que salvará esta nação. Realmente não
importa o que os outros pensam sobre isso, contanto que Deus tenha um grupo, um remanescente de
pessoas que estão concordando com Ele e orando Sua vontade na Terra. Ele vai fazer o que disse. Ele
tem essas pessoas. Ele vai fazer.
Ele disse: “Prepare o poço com Mayim”. Essa é a água do Espírito Santo. É a palavra hebraica para águas
- Mayim. “Precisamos da água do Espírito Santo para trabalhar nos selos.”
Greg disse que percebeu que Dutch foi levado de volta por tudo isso, seu semblante mudou para um
pensamento e consideração intensos. Dutch se virou para Greg e disse: “Dê para mim. Está na hora.
Me dê isto."
Como Dutch disse isso, um anjo se aproximou deles. Foi Gabriel. Gabriel não apareceu até que Dutch
tomasse sua decisão no sonho, quando disse: “Está na hora. Me dê isto. Me dê isto!" Gabriel se
aproximou e colocou a mão em uma bolsa que carregava no ombro. Ele puxou uma pequena garrafa
em forma de cabeça de leão. A garrafa tinha o rótulo "Água Mayim para preparar, uma efusão do
Espírito Santo, uma efusão do Rio da Vida, o Leão de Judá". Ele o deu a Dutch e Dutch derramou sobre
o lacre do poço, que agora estava podre.

Preparando a bomba
Greg disse que no sonho, ele se lembrou de ter pensado que não é assim que você prepara uma bomba.
Você não derrama no selo. Você tem que colocá-lo no injetor.
Dutch virou-se para Greg e disse: “A propósito, você não prepara o poço do avivamento da mesma
forma que tenta manter a religião. Você não prepara a bomba. Você não tenta trabalhar nisso. ” Então
Dutch olhou para Greg e disse: “O reavivamento está no selo e é o selo do Espírito Santo. É o Mayim. É
a água. O Avivamento está no reavivamento, não no que podemos fabricar, bombear ou desenvolver.
O reavivamento está no selo. Isso cria a pressão natural que causa um derramar, um jorro. ”
Instantaneamente, o mecanismo da bomba no poço começou a se mover. Ele fez um barulho alto
quando começou a se mover, como um motor velho tentando dar a partida e que não era ligado há
anos. Podíamos ouvir a água começando a subir pelo cano que estava no chão. Dutch disse a Greg: “É
isso! É isso! Está acontecendo!"
Tenho que parar aqui por um minuto porque este é o Poço da rua Fulton. A maioria de vocês conhece
sua história. Em meados do século dezoito, um avivamento irrompeu em Nova York na rua Fulton, o
nome deste poço. Jeremiah Lanphier, um empresário, começou a encorajar as pessoas a vir e orar na
hora do almoço. Primeiro, apenas um punhado apareceu, mas dentro de um mês, dezenas de milhares
de pessoas estavam aparecendo lá e isso se espalhou para outras cidades.
Quando esse avivamento terminou, centenas de milhares de pessoas estavam entregando seu
intervalo para o almoço todos os dias em oração por avivamento. O resultado final foi um avivamento
no qual os historiadores dizem que pelo menos um milhão de almas vieram a Cristo porque um
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empresário começou a convidar homens de negócios para orar durante a hora do almoço. E começou
a bombear água.

O movimento da oração
Então Deus disse que o primeiro poço que precisa de uma nova infusão de força é o movimento de
oração. Porque aquilo que alimenta todo o resto - ao ler essas outras partes do sonho brevemente em
apenas um momento, você verá, como ele continua a dizer no sonho, que toda vez que íamos para um
novo poço, algo aconteceria lá. Podíamos ouvir o barulho da rua Fulton bem ao fundo. Quando
chegamos ao fim do sonho, o poço da rua Fulton finalmente entrou em erupção e um gêiser disparou
para o céu.
»
»
»

O que estava alimentando tudo era a oração.
A força mais poderosa do planeta é a oração!
O exército mais poderoso da Terra é a oração!

»
»

Há mais poder na oração que qualquer coisa que Washington D.C. possa fazer.
Há mais poder na oração que qualquer coisa que a China ou o Talibã possam fazer.

»

Há mais poder em um movimento de oração do que em qualquer silo nuclear do planeta.

E eu sinto que Deus está dizendo ao movimento de oração, eu quero derramar um pouco de água
em você agora mesmo! As coisas ficaram um pouco secas. As coisas ficaram um pouco cansadas. Não
estou falando de você, Aglow. Estou falando sobre o movimento de oração, os intercessores.
Deus está dizendo: “Eu quero reacender você. Eu quero derramar água no selo. Eu quero que os
dunamis comecem a bombear novamente! ”

Orações poderosas de John Knox
Durante a adoração, senti que podia ouvir o Senhor e Ele me fez lembrar de John Knox, de quem Mary,
a rainha da Escócia, disse que não suportava. Ele era protestante, ela católica e naquela época havia
muita animosidade. Ela disse: “Temo as orações de John Knox mais do que todos os exércitos da
Europa”. Ela o jogou na prisão uma vez e eles ainda podiam ouvi-lo - eles não podiam calá-lo - eles
ainda podiam ouvi-lo de sua cela gritando: "Dê-me a Escócia ou eu morro."

Desafio de Deus para nós
Eu sinto que Deus está desafiando o exército de oração - eu sinto que Ele está desafiando a Aglow esta
noite e para aqueles que estão me ouvindo ao redor do mundo, eu sinto que Ele está me desafiando
esta noite. Eu sinto que Ele está desafiando aqueles que começaram este movimento de oração, mas
agora eles simplesmente deixaram que este movimento enfraquecesse.
Eu sinto que Ele quer dizer de nós - eu sinto que os demônios dizem de nós que eles temem nossas
orações mais do que todos os exércitos da Terra. Se conseguirmos bombear muito bem esse poço
novamente, estaremos diante de algo incrível que Deus está prestes a fazer.
Temos o privilégio de fazer parte do nascimento da maior colheita da história. Precisamos dizer: “Dême a África, dê-me Jordânia, dê-me o Líbano, ou eu morro! Dê-me a Etiópia, o Oriente Médio. Dê-me
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a China. Dê-me o Japão. Dê-me a Mongólia. Dê-me a Rússia ou eu morro.” Alguém precisa despertar
novamente. Alguém precisa fazer o poço bombear novamente. Deve haver algum tipo de razão mais
profunda pela qual Deus está me dizendo: “Seria mais valioso para Mim se você apenas diminuísse um
pouco seus afazeres e se dedicasse a uma oração de 15 minutos todos os dias. Então, o que você tem
feito?"

O Selo está seco
De certa forma, acho que o movimento carismático e a igreja carismática se tornaram bons demais no
que ela faz - no que fazemos. Acredito que surgiu uma mentalidade de que entendemos as coisas muito
bem. Nós sabemos como fazer isso. Sabemos fazer os cultos. Sabemos como conduzir as coisas. Nós
sabemos crescer. Nós sabemos falar. Nós sabemos desenvolver os programas. E acho que Deus está
olhando um pouco mais fundo e dizendo: “O selo está seco. A sujeira na vedação está seca.” Não há
poder! Existem bons métodos. Eu acredito que existem bons motivos e bons corações, mas o selo está
seco.
»
»
»
»

Eu creio que Deus quer trazer um novo batismo do Espírito Santo.
Creio que Ele quer que bebamos do rio novamente.
Creio que Ele quer nos mergulhar nisso novamente.
E eu creio que Ele quer isso para a Aglow também.

Eu não estou brincando com vocês. Vocês são demais. Eu sei que Deus certamente quer isso para o rio
em que eu mergulho.

Deus precisa de nós agora
Sinto que Ele está dizendo a todos nós: “Preciso de você agora. Eu preciso de você agora! Eu preciso
que todos levem isso para outro nível agora. Este não é um momento para sentar e apenas navegar.
Este é o momento de acelerar, acelerar. Este é um momento em que você está avançando para a
hora mais estratégica, talvez dos últimos mil ou dois mil anos. Eu preciso que você se envolva. ” E
vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Vou te dar mais uma chance. Eu vou dizer
isso mais uma vez. VAMOS FAZER ISSO! Obrigado!
Porque é aqui que está o poder. O poder não é o que estou fazendo agora.
»
»
»
»
»
»
»
»

O poder está na oração!
O poder está na palavra profética avançando!
O poder está no nascimento!
O poder está em gerar vida!
O poder está nas lágrimas!
Esse é o poder!
Esse é o poder do selo!
Esse é o Dunamis!

Não se surpreenda quando Deus começar a acordar alguns de vocês durante a noite. Talvez Ele
costumava fazer isso, mas isso não acontece mais. Bem, vai começar a acontecer de novo. Eu oro para
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que Deus acorde você e não deixe você dormir a noite toda. Oro para que você se torne tão consumido
pelo coração Dele na hora que você se distrai com outras coisas. Você não consegue realizar seus
hobbies tão bem e fazer coisas que são apenas divertidas. Eu oro por uma santa distração para que
algo apareça em você, de forma que você tenha que escapar sempre que puder - mesmo que seja
apenas 15 ou 30 minutos ou uma hora à noite, quando você pode dar um passeio. Você pode dizer:
“Eu cumpri todas as tarefas e só preciso sair um pouco”. Vamos! Tudo bem para você?
Oraremos sobre este ministério em alguns minutos por um derramar fresco de água Mayim para
lubrificar o selo do poder da oração.
Fica ainda melhor. Não, não fica melhor. Fica diferente porque fomos para outro poço. Era chamado
de Poço de Tennent. Este, bem, eu nunca tinha ouvido falar. E o homem que teve o sonho nunca tinha
ouvido falar dele também.

Poço de fogo de Tennent
Peguei meu lenço para esfregar o prato para ver o que estava gravado nele. Dizia: Poço de Fogo de
Tennent 1740. Este homem, Tennent, ministrou junto com Whitfield no Primeiro Grande Despertar.
Seu encargo e sua mensagem eram pelo clero porque eram mornos, complacentes e careciam de
compromisso. Eles se tornaram profissionais. O que eles fizeram não teve vida. Alguns deles nem
mesmo foram salvos.
Inscrito abaixo da frase, Poço de Fogo de Tennent estava "Os ministros devem nascer de novo." Para
nossa surpresa, quando fui realmente olhar, estudar isso na história, descobri que foi uma de suas
mensagens que causou tanta polêmica. Muitos clérigos ficaram ofendidos com ele quando disse: “Você
precisa ser salvo”. Acontece que alguns deles não foram salvos. Antes que Deus pudesse atiçar as
chamas do primeiro grande despertar, Ele teve que despertar o púlpito.
É interessante neste sonho que quando Ele começa a falar sobre os quatro poços que estão para ser
reabertos, Ele começa com uma oração. E o segundo que Ele chega é o poço que restaurou o fogo aos
púlpitos e tratou com o clero.
Greg disse que eu limpei a placa e li, e ele disse que ainda podíamos ouvir o barulho da rua Fulton bem
ao fundo, ficando cada vez mais alto. A oração estava ficando mais alta. Conforme a oração ficava mais
alta, começou a despertar os pregadores, pastores, líderes, apóstolos e profetas que já sabem tanto
sobre como fazer que nem precisam mais do poder. Eles não precisam mais da oração. Eles são bons o
suficiente sem isso, muito obrigado.
Gabriel, o Arcanjo, saiu de trás do poço. Enquanto nós dois pensávamos no projeto do poço, ele nos
disse: “Se você preparar este poço, você fará muitos inimigos entre os religiosos. Mas se você preparar
o poço, muitos vão pegar fogo!”
Esta é uma resposta interessante. No sonho, eu olhei para Greg, então olhei para Gabriel. Mais uma
vez, olhei para Greg e olhei para Gabriel. Finalmente, voltei para Greg e disse: “Não me importo com
as consequências! Estamos preparando isso muito bem. Hood, me dê a outra garrafa!” Ele enfiou a
mão na bolsa e tirou outra garrafa. A primeira garrafa foi a água Mayim. Este era óleo. Estava rotulado,
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“Hebreus 1: 7 - Quanto aos anjos, ele diz: ‘Ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus servos, clarões
reluzentes’". Ele o entregou para mim. Tirei a rolha da garrafa e comecei a despejar o óleo em um
buraco na lateral do poço. Você podia ouvi-lo atingir o fundo. Estava completamente vazio. Continuei
derramando até que o reservatório estivesse cheio e transbordasse.
Gabriel olhou para mim. Nesse sonho, Gabriel não estava pedindo conselhos ou não estava dando
sugestões. Ele olhou para nós e disse: "ACENDA!" Dei um passo em direção ao poço e gritei com uma
voz de autoridade: "CINCO VEZES MAIS!" Eu disse: “CINCO VEZES MAIS! SEJA BATIZADO COM O FOGO
E O ESPÍRITO SANTO!
Faremos isso em apenas um minuto. Vamos gritar para esta nação e para as nações - que os líderes
recebam um novo batismo de fogo! Alguns deles nem sabem, não têm ideia do que isso vai fazer com
eles. Alguns estão prestes a entrar em períodos de introspecção, decepção, confusão. Alguns
começarão a olhar honestamente para a terra, sua cidade e sua vida e começarão a simplesmente
admitir que estão infelizes com as coisas como estão. Eles não estão satisfeitos com a falta de energia
e a falta de mudança que estamos vendo - os cultos são iguais, secos e feitos pelo homem. O SELO ESTÁ
SECO! Eles vão apenas dizer isso e dizer a Deus: "Estou cansado disso!" Ele vai dizer: “Ótimo! Isso é
exatamente o que eu queria. ” Ele vai levá-los a um lugar de fome renovada.
Deixe-me te contar algo. Há muitos deles por aí. Eles não são pessoas más. Eles não têm motivos ruins.
Eles ficam exatamente como você. Eles ficam cansados. Eles ficam exaustos. Eles são forjados. Eles
permanecem. Eles oram. Eles lutam. Eles fazem suas coisas. Eles cuidam de crianças e familiares. Eles
se desgastam assim como você. Eles ficam confusos e desanimados assim como você. Eles são
apunhalados pelas costas. Eles são rejeitados. Eles são açoitados por demônios. Eu sei que isso não
deveria acontecer com eles, mas acontece.
Mas eu digo a você, Deus está vindo para eles e Ele vai responder ao clamor de seus corações. Eles
ficarão infelizes com as coisas como estão. Eles vão ficar com fome de poder. Eles vão estar famintos
por salvações. Eles vão ter fome de ver as pessoas serem libertas. Eles estarão famintos pela realização
de milagres sobrenaturais. Eles vão ficar desesperados por isso. Eles vão clamar por isso.
Neste sonho, bem, deixe-me continuar lendo. Quando eu declarei isso (cinco vezes mais, seja batizado
com o Espírito Santo e fogo!). O poço disparou com uma chama de fogo do topo que atingiu o céu. O
fogo está chegando! Este poço está prestes a explodir novamente.
Quando começou a queimar, as pessoas correram para lá com pedaços de madeira nas mãos. Eles eram
pastores, líderes de todo o país. Eles correram para este poço com pedaços de madeira. Eles acenderam
a lenha com o fogo do poço. Assim que a lenha foi acesa, eles se viraram e correram do poço de volta
para o lugar de onde vieram. No sonho, sabíamos que a madeira que eles trouxeram para o poço em
chamas era madeira de seus púlpitos que eles haviam quebrado. Eles trouxeram para o fogo,
incendiaram e voltaram com os púlpitos em chamas!
Isso é o que Deus deseja fazer. Ele não está interessado em castigá-los. Ele não está interessado em
condená-los. Quer dizer, existem alguns hipócritas. Eles são algumas pessoas lá fora que simplesmente
não se importam. Ele vai desviar dessas pessoas, mas na maioria das vezes, Ele só quer chegar àqueles
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que estão entorpecidos, cansados, exaustos e que acabaram por perder um pouco do fogo. Ele quer
dizer: “Deixe-me lidar com isso. Deixe-me atiçar as chamas. ” Os púlpitos vão começar a queimar
novamente. O fogo do Espírito Santo virá para o selo dunamis desses poços.
Veja, o que muitas pessoas não acreditam é que Ele pode fazer isso. Eles não acreditam que Ele pode
fazer isso. Eu tenho novidades para você. Ele pode fazer isso e está vindo com o fogo. Ele disse, apenas
um pavio fumegante ou apenas uma faísca, e Ele não apagará. Ele vem, abana as chamas e diz: “Vamos,
vamos, queime onde preciso, bem aqui. Eu vou batizá-lo com fogo novo. ” Isso é o que Ele fará.
Vou chegar aos dois últimos poços em um minuto.

Nashville
Eu liguei para esse amigo. Fui convidado por um outro amigo para falar em Nashville há algumas
semanas. Foi uma conferência de líderes e eu senti que deveria convidar o Greg, que sonhou que ia
comigo, ele é um profeta. Eu disse a ele: “Sinto que Deus vai lhe dar uma palavra. Talvez seja para o
pastor anfitrião ou para Nashville. Talvez seja para os líderes lá. Eu apenas sinto que você deveria vir e
profetizar na reunião. ”
Sua agenda estava livre, então ele veio. Ele realmente não sabia o que iria fazer e isso não é incomum
para um profeta. Você apenas entra na Presença do Senhor, na adoração, seja o que for, e quando
entrar no ambiente certo, a Palavra do Senhor surgirá.
Não foi isso que aconteceu com ele. Na tarde anterior à minha sessão daquela noite, Greg teve outro
sonho. Ele sonhou, novamente, com o Poço de Tennent. Desta vez, o poço estava localizado em
Nashville. Ele ainda tinha chamas soprando no céu.
Nashville estava sobre a água. O poço estava em uma plataforma. Gabriel voltou. Gabriel nos disse
enquanto estávamos na grande plataforma do poço - Nashville sobre este lago que agora cercava toda
seu contorno - e ele disse isso: "É a intenção de seu Pai perfurar mais profundamente neste poço do
que nunca. Fizemos as modificações necessárias para isso. ”
Se estou ouvindo corretamente, é algo que tem a ver com um mover de Deus vindo aos líderes no
corpo de Cristo que está para acontecer. Deus diz que vai se aprofundar mais nisso do que antes. Isso
seria impactante, não é?
Você não amou o que Gabriel disse: “Fizemos as modificações necessárias para isso”? É como se Deus
soubesse o que estão fazendo!
Pudemos ver muitos, muitos anjos trabalhando ao redor do poço - soldando, trabalhando na
plataforma. Gabriel disse que a água e a argila aqui em Nashville estão prontas para receber a
perfuração. No sonho, começamos a entender mais tarde que 'barro' representa o povo - referência
tirada de Jeremias, o oleiro e o barro.
Então Gabriel diz - posso vistoriar isso pela manhã mais extensivamente. Gabriel disse: “Você terá que
usar sua broca 601 aqui. Vai exigir algum esforço, mas você pode ir em frente. A argila está pronta. ”
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A broca 601
A broca 601... Tive quatro sonhos proféticos dados a mim recentemente, enviados por outras pessoas
com o número 601. Em todos esses sonhos, o 601 representa a revelação. Deus fala conosco da
maneira que podemos entender.
Deus colocou em mim um amor pelo estudo da palavra. Adoro estudar palavras, pesquisar o grego e o
hebraico. É mais do que um amor; é um dom. Posso esquecer seu nome em 30 segundos, mas me
lembro de uma palavra grega que pesquisei uma vez, há 20 anos. Eu nunca me esqueço disso. É um
presente. Se você não acredita em mim, pergunte a Ceci. Ela diz: "Por que você consegue se lembrar
de todo aquele grego e hebraico, mas não consegue se lembrar do nome de alguém?" Eu digo: É um
dom, me deixe em paz.
Seria quase legítimo para ela fazer isso. Quer dizer, estávamos pastoreando uma igreja e essas pessoas
vinham andando em nossa direção e eu perguntava a ela: "Quais são os nomes deles?" E ela dizia: “Eles
estão aqui há apenas 10 anos!” Eu dizia: “Quais são os nomes deles? Eles estão quase aqui! Diga os
nomes! Oi Joe! Oi Susie! Bom vê-los novamente" É um dom.
Eu conheço o número 601 porque o estudei muitas vezes. É um número forte, segundo dicionário grego
do Novo Testamento significa revelação. Revelar e revelação - números 600 e 601. Então, quando Ele
começou a me enviar sonhos com 601, eu sabia que Ele estava me dizendo - revelação.

Demolindo fortalezas religiosas
Em um dos sonhos, estávamos procurando a raiz da religião na América. Nós perfuramos a terra neste
sistema, esta rede de portais e estruturas demoníacas sob a superfície. Nós perfuramos e perfuramos
o portal e isso quebrou a fechadura que eles tinham. Isso nos daria o controle e poderíamos destruir
aquelas fortalezas religiosas na América. No final do sonho, chegamos à raiz principal, o portão principal
e Ele disse: “Você vai ter que usar a broca 601 aqui.”

O que realmente conquista o Espírito religioso é o Espírito de revelação
Houve outros sonhos. Não apenas recebi quatro com a broca 601 ou o número 601 nos sonhos. Três
deles tinham a broca 601. Um deles era apenas o número 601 em um contexto diferente.
Provavelmente, cinco outros sonhos nos últimos dois meses foram enviados para mim. De outras
maneiras, Deus está dizendo: “Estou prestes a liberar o Espírito de revelação”.
A revelação, uma revelação para o corpo - não apenas para um, mas revelações culturais e sociais estão
prestes a surgir. Sobre nações estão prestes a ocorrer revelações. Sobre tribos, povos e sistemas
religiosos estão prestes a acontecer. Em lugares imundos estão prestes a tomar todo o espaço. Em
residências, empresas, escolas. O anjo disse: “Aqui, você vai ter que usar a broca 601”. Revelação. Ele
usou o mesmo código de antes - que estava em outro sonho. Hebreus 12: 25-29. Você tem que fazer a
referência a Hebreus 12: 25-29 e isso ativa a broca 601. Não tenho tempo para entrar nisso agora.
Tudo está pronto e ele profetizou através do sonho sobre o líder da conferência em Nashville - um
profeta chamado Kent Christmas. Ele disse para enviar Greg e levar este livro para ele. A certa altura,
ele diz a Kent no sonho: “Diga a ele”. Ele me diz: "Diga a ele". E então eu digo a Greg: “Diga a ele para
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encher o peito e puxar o ar quando ele for decretar o código que ativa a broca. Diga a ele para extrair
o som de dentro de si mesmo, porque é aí que o 601 obtém seu poder. Em outras palavras, a revelação
de que você precisa não vem daqui - apontando para a cabeça. Você não vai vencer esta guerra com
métodos, programas e com seu próprio entendimento. Você tem que cavar bem aqui onde o Espírito
de revelação está - onde está o rio. Cave bem porque é onde está o poder! ”
Gabriel assumiu o comando e começou a nos levar por toda a plataforma, nos dizendo o que fazer. Ele
nos levou bem para dentro dela. Ele nos mostrou como tudo funcionava. Ele nos mostrou como as
válvulas funcionavam. Você tem que trabalhar essa válvula e essa chave, ele olhou para mim e disse:
“Você precisa controlar a pressão Dutch! Não deixe ficar muito forte ou muito fraca porque a pressão
é a chave. ”
No sonho, Dutch olhou para Gabriel com uma expressão nervosa no rosto e disse: “Tudo bem, posso
fazer isso”. E você pode ver a expressão no meu rosto, eu nunca fiz nada assim antes! Mas não diga
“Não!” para Gabriel pois arcanjos podem matar você!

A Eclésia está em seu dia
Eu disse tudo isso para ler algo para você: Gabriel sabia o que estava acontecendo dentro de mim, ele
se inclinou para mim e sussurrou em meu ouvido. “Dutch, você foi feito para isso. A Ecclesia não está
mais no campo de treinamento. Ela está em seu dia. ”
O poder dessas palavras - porque sei que por provavelmente 5-10 anos tudo o que foi profetizado, tudo
que temos dito que Ele vai fazer - esta colheita, este avivamento - tudo será realmente feito quando
Ele tiver mobilizado a Igreja, a Ecclesia - e não estou falando de um edifício. Não estou falando de um
serviço. Estou falando sobre as pessoas que sabem que são o governo legislativo do Reino de Deus na
Terra. Vou construir minha Ecclesia. Vou construir minha legislatura. E eu darei a eles as chaves do
Reino. Eles vão entender. Eles vão perder. Vamos de volta ao Velho Testamento. Isaías 22:22 - o que
ele abrir ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar ninguém conseguirá abrir. Eu sei que quando
um número suficiente de pessoas está se movendo em revelação, somos de fato a Ecclesia de Deus na
terra. Quando isso acontecer, ele será capaz de girar o botão e dizer: "Lá vamos nós!" E Gabriel apenas
disse: “Isso já aconteceu. Você não está mais no campo de treinamento. A Ecclesia, a Igreja, ela está
em seu dia agora! Não fique nervoso! Vá em frente! Está tudo pronto. Está tudo no lugar.

Fomos feitos para isso
Isso significa que podemos fazer isso! Somos a igreja, somos os primeiros frutos do que Ele fará aqui e
ao redor do mundo. Não é apenas na América. Existem pessoas em todo o mundo agora que entendem
isso. Existem milhões agora que estão vivendo isso! Não existem apenas alguns milhares. Vai ser uma
virada de jogo. "OK. Está tudo bem ”, disse ele. “Você foi feito para isso. A Eclésia não está mais no
treinamento. Ela está em seu dia. ”

A pressão está certa
Ele nos levou e nos mostrou um pouco mais sobre as válvulas de pressão e como tudo funcionava.
Gritei: “Kent, a pressão está certa! Estou observando as válvulas. A pressão está certa!”
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Estou olhando para a América agora e estou dizendo: “A pressão está certa!” Estou olhando para o
Oriente Médio e estou dizendo: “A pressão está certa!” Estou olhando para o Afeganistão e digo: “A
pressão é certa. A pressão está certa! Comece a perfurar.” Foi isso que eu disse. “Comece a perfurar.”
Ele começou a decretar Hebreus 12: 25-29. Essa é uma passagem sobre todas as montanhas, todos os
reinos sendo abalados e libertos. Somente o que é o Reino de Deus que não pode ser abalado
permanece. Pois nosso Deus é um fogo consumidor. Esse é o padrão.
Quando ele começou a decretar isso, deu início à parte da revelação. Ele começou a girar e se mover
através da água na argila. Greg começou a olhar para o barro por cima da borda e começou a gritar: “O
barro é gente! O barro é gente! Não os estamos destruindo; estamos moldando-os com esta broca! ”
Gabriel me disse: “Mantenha a pressão na medida certa. Ela aumentará e precisará ser reduzida às
vezes. ”
Isso é o que queria que você ouvisse. Existem outras cidades nos EUA. Ele está em Nashville com isso.
Eu sei há seis meses que Nashville está prestes a ser visitada por um avivamento. Nashville vai queimar
com o fogo do avivamento. Mas ele disse neste sonho: “Existem outras cidades nos EUA onde o nível
da água está quase certo. Você encontrará isso nesses lugares também . Você conhece o procedimento
operacional agora e este poço é a chave.” Que poço é esse? Nashville? Não, não, não, não. O poço de
Tennent é a chave.
Uma vez que a oração chega onde precisa, o fogo volta para os líderes, essa é a chave. E o poço de
Tennent está chegando a uma cidade perto de você! E Ele disse: “Nashville é um primeiro fruto, mas
está chegando a outras cidades”.
Quero pelo menos citar outros dois poços.Na verdade, quero falar sobre o terceiro.

A missão dos EUA é para o mundo
É de vital importância para mim, para todos os nossos irmãos e irmãs em todo o mundo e para o Senhor
que tenhamos o mesmo entendimento sobre o que os EUA se trata. Não somos as pessoas que Ele ama
mais do que o resto de vocês. Aqueles de nós que estão lutando com paixão, que estão revestidos da
unção pela América. Se realmente somos revestidos pelo Espírito Santo, sabemos que não se trata
principalmente dos EUA, mas que os EUA têm uma missão para as nações. Queremos que aconteça
algo que nos leve de volta ao papel de servos, para sermos parceiros Dele para as nações da terra.
Este avivamento do qual continuo falando e que tenho feito aliança com o Senhor - Ele me pediu para
fazer esta aliança com Ele para ver isso acontecer, sei que isso tem que vir para os EUA, mas não é
apenas para cá. É para que possamos reconquistar o destino que Ele tem para nós.
É de se admirar que demônios, principados, potestades, liberais, ateus estejam tentando tudo ao seu
alcance para roubar de nós nossa herança, nosso destino ou nossas raízes? É sobre a colheita da Terra.
É sobre as nações. É sobre almas.
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O Terceiro poço – Poço do Palheiro – Nasceu o movimento missionário
O terceiro poço. Greg também não sabia o que era isso. Ele nunca tinha ouvido falar disso. Depois que
terminamos no Poço Tennent, Gabriel olhou para nós e disse: “Existem outros poços que precisam da
sua atenção. Vá para o próximo poço!”
Caminhamos para o próximo nível no campo. Repeti o que fiz com os dois poços anteriores. Peguei
meu lenço, limpei a placa com o nome e comecei a ler. Dizia: Poço do Palheiro. Quantos de vocês já
ouviram falar disso? É um nome engraçado, não é? Poço do palheiro - 1806 no Williams College. Houve
uma manifestação do Espírito Santo que se apoderou dos estudantes para as nações da terra e o
movimento missionário nasceu.
Sob o nome, poço do Palheiro, dizia na placa: “Destas margens às margens das nações o Evangelho do
Reino irá.” Isso é tão profundo para mim. Quando terminei de ler a placa, um homem deu a volta do
outro lado do poço. Seu nome era Hudson Taylor. Ele disse: “As nações estão chorando. Eles estão
chorando, clamando por alívio da escravidão da religião que a Igreja ajudou a criar. Envie-lhes ajuda. ”
Aqui está a resposta de Gabriel: “Dutch, chame os intercessores. Chame os intercessores. Faça-os
cercar o poço e depois ative o poço. ”
Se o primeiro poço não bombeia da maneira que deveria bombear - Rua Fulton - intercessão, nada do
resto acontece. Quando Deus precisa que algo seja feito, Ele sabe a quem chamar e não chama o irmão
de grande nome ou a irmã famosa. Ele diz: "Dê-me os intercessores!"
Greg me deu um clarim. Comecei a tocar o clarim e outros se juntaram a nós. Amigos meus se juntaram
a nós. Líderes de oração se juntaram a nós. Começamos a decretar sobre o poço. Começamos a orar.
Estávamos decretando. Estávamos profetizando. É apenas o que fazemos, certo? É apenas o que
fazemos.
Finalmente uma porta se abriu para o poço. Do poço, as pessoas começaram a subir. Saíram aos
milhares do poço. Estávamos convocando os obreiros, o movimento missionário, o Evangelho para ir
adiante.
Milhares vieram. Todos eles tinham duas bandeiras nos ombros. Uma era a bandeira dos EUA e a outra
era a bandeira de uma nação para a qual estavam sendo enviados. O que isso me diz? Isso me diz que
os EUA vão começar a enviar missionários. Isso me diz que um novo mover do Espírito de Deus está
chegando a esta terra que causa um novo impulso a partir daqui. Tenho certeza de que acontecerá de
outro lugar, mas daqui. Eles enrolaram uma bandeira de outra nação ao corpo deles e foram para
aquela nação. Todos eles carregavam um mastro com uma bandeira - a bandeira de Apelo ao Céu nos
lembra que tudo o que fazemos deve ser alimentado com oração.
Quando terminamos, Gabriel, quero dizer, Gabriel, ele era intenso! Ele disse: "Para o próximo poço!"
E lá fomos nós para o quarto e último no sonho. Havia outros poços que estavam lá, mas apenas quatro
que ele selecionou neste sonho.
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O quarto poço - poço Cane Ridge
Parecia estar longe de nós. Enquanto caminhávamos até lá, pudemos ver água começando a pingar de
diferentes partes do poço. Algo já estava borbulhando.
Desta vez, não usei meu lenço para limpar a placa e poder ler. Apenas com minha mão comecei a limpála. A maioria dos meus amigos profetas estão pegando fogo, pensam que esta é a imagem dos dons do
ministério quíntuplo, no sonho teríamos chegado a este estágio. Eles podem ser usados e a mão de
Deus por meio deles começa a fazer o que precisa ser feito.
Muitos ensinam com os cinco dedos, começando com o polegar que é o apostólico, o profético, o
evangelismo, o pastor e o mestre. Eles falam sobre tudo isso e é nisso que acreditam. Não sei ao certo,
mas vamos apenas continuar com isso aqui. Ok?
Quando cheguei ao poço, disse: “Esta água está quente!” A placa dizia: “Este é o poço Cane Ridge. O
grande avivamento de Cane Ridge em 1801. Tenha cuidado, este irrompe regularmente. Está com um
cronômetro. ”
Eu não percebi até que alguém me disse atrás de mim, antes de virmos para cá, que eles tinham
acabado de visitar Cane Ridge e aprenderam enquanto estavam lá que a água subterrânea é
literalmente quente. Não sei o quanto está quente, mas sai direto da terra, ainda aquecida do
avivamento. Isso é o que eu acredito.
Quando Cane Ridge estourou pela primeira vez em 1801 - o início foi em Red River e depois foi para
Cane Ridge - quando atingiu sua plena expansão, dezenas de milhares de pessoas vinham de toda
aquela parte do país para o Kentucky - a cavalo, em carroças, caminhando - porque Deus estava se
movendo de uma maneira tão profunda. Eles queriam ir para Cane Ridge. Milhares foram salvos, cheios
do Espírito, curados. Dizem que você poderia olhar a qualquer canto ao redor daquela pequena cabana
da igreja por uma, duas ou três milhas acima das encostas, as pessoas ficavam deitadas no chão
tremendo sob o poder. Corpos espalhados pelo chão.
A primeira vez que fui, andei cerca de 5-6 milhas de Cane Ridge. Apenas com base no meu GPS, eu
realmente não sabia para onde estava indo. Eu não estive lá antes. Não sabia como chegar lá, mas
estava seguindo e o GPS dizia que ainda ficava a uns 6 quilômetros de distância. Eu disse: “Senhor,
estou começando a sentir algo realmente diferente. O que estou sentindo? ” Ele disse: “Ainda estou
andando por essas colinas”. Ele está. Ele está prestes a abrir este poço novamente para nós. A Glória
do Senhor era muito forte em Cane Ridge. Tantas pessoas foram impactadas com o poder e a Glória de
Deus que queriam ser enterradas em Cane Ridge.
Ao longo dos anos, o solo - devido à erosão - algumas das sepulturas começaram a ser descobertas.
Obviamente as autoridades e o governo disseram que tinham que fazer algo a respeito. Temos que
mover algumas dessas sepulturas. Eles encontraram sepulturas com três a quatro corpos empilhados,
porque ficaram sem espaço. Tim, neto de alguns enterrados ali, disse que quando morrer vai ser
enterrado em Cane Ridge: “Eles disseram que não há mais espaço, nem cemitérios. ‘Enterre-me em
cima do vovô!’” Então foi isso que eles fizeram. Como a Glória do Senhor era tão forte e profunda, as
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pessoas diziam: “Não me importa. Eu não preciso do meu próprio túmulo. Jogue-me com alguns
membros da família. Apenas me enterre em Cane Ridge. Eu quero ser enterrado na Glória. ”
Para Deus dizer neste sonho que um dos poços que Ele está prestes a abrir é Cane Ridge, é realmente
uma esperança incrível para se agarrar - uma palavra para agarrar. Não foi liderado por apenas uma
pessoa, havia várias pessoas pregando ao mesmo tempo em Cane Ridge. Eles não tinham aparelhagem
de som como nós. Portanto, haveria alguém aqui pregando em um tronco. Ali, a algumas centenas de
metros de distância, alguém em uma carroça estava pregando. Alguém subiu em uma árvore e ficou
em um galho, pregando. Em todas as colinas ao redor há pessoas pregando e pessoas sendo salvas.
Duzentos ou trezentos reunidos aqui. Trezentos ou quatrocentos reunidos lá. Deus está prestes a fazer
algo tão atraente para os famintos que eles não podem ficar longe. Portanto, se a jornada for de 3 ou
4 semanas caminhando, rondando rios e riachos, que seja! Estou indo para Cane Ridge. Está prestes a
aparecer com tanto poder e beleza. É bonito! Ele é bonito! Ele é atraente. É atraente. Ele é maravilhoso!
É o que todos procuram - e simplesmente não sabem disso!
Quando esta coisa é levantada e a broca 601 começa a fazer seu trabalho e a revelação vem e o véu é
levantado, pessoas aos milhares que têm fome são despertadas e elas começam a ouvir sobre este
Jesus - como poderia ser? É de fato real? É realmente quem dizem que é? Esses milagres são
verdadeiros - você pode realmente ir lá e se livrar de seus demônios? Eles vão começar a fazer essas
perguntas. Eu não creio que haja qualquer esperança para mim, mas talvez se eu pudesse chegar a este
lugar onde Ele está, se eu pudesse apenas tocar a orla de Sua vestimenta.
Ele poderia realmente me livrar das minhas drogas? Alguém poderia acabar com esses vícios em mim?
Porque o álcool tem seu poder sobre mim - estou destinado a morrer com isso? Resta alguma
esperança para este casamento ou este corpo? Ou este cérebro? E eles vão ouvir, não sobre o irmão
fulano de tal. Você vai ouvir isso, você sabe, algo está acontecendo aqui. Eu estou ouvindo. Pessoas
encontrando este homem Jesus. Ele os libertou. Ele deu um novo começo!
Deixe-me ler isso para você. Gabriel me disse - temos que fazer isso em um minuto - "Fale bem sobre
o tempo do Senhor!" Em outras palavras, como se não bastasse chegar a hora, preciso que você
profetize sobre este poço e diga que É O TEMPO DESTE POÇO! ”
Ele olhou para mim. Ele não fez isso. Ele precisava de um ser humano para fazer isso. “Fale bem sobre
o tempo do Senhor sobre isso!” Ele está falando agora. Quer dizer, Gabriel. Ele foi intenso sobre isso.
Diga! Fale isso. Você não. É o que ele me diria. "A hora é agora! É agora! FAÇA ISSO AGORA!"
O barulho - Greg diz que o barulho do poço da rua Fulton estava ficando mais alto a cada segundo. A
oração também. Saindo do chão. Foi tão intenso. Na rua Fulton, o estrondo de oração era tão intenso
que podíamos sentir o chão tremer.
Greg disse: “Dutch, você deu um passo à frente, subiu no topo do poço e de seu topo começou a
declarar - aqui está o que eu disse no sonho: ESTE É O TEMPO DO SENHOR! ESTE É O GRANDE INÍCIO
DA SUA PROMESSA DE OUTRORA! EUA, RECEBA SEU PRESENTE! EUA, MUDE! EUA, DESPERTA DO
SONO! AGORA, SUA SALVAÇÃO ESTÁ AQUI! ”
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Deixe-me ler de novo, ok? ESTE É O TEMPO DO SENHOR! ESTE É O GRANDE INÍCIO DA SUA PROMESSA
DE OUTRORA! EUA, RECEBA SEU PRESENTE! EUA, MUDE! EUA, DESPERTA DO SONO! AGORA, SUA
SALVAÇÃO ESTÁ AQUI! ”
Isso é incrível. Quando declarei isso do poço Cane Ridge, ele começou a aumentar. A pressão
começou a aumentar. Ele se encheu de água. Eu pulei do topo do poço para o chão e assim que meus
pés tocaram o chão, algo aconteceu. A vibração do poço da rua Fulton - a oração finalmente
estourou.

Regente de chuva
Quando disparou para o céu, surgiram nuvens sobre a América e o fogo do despertar começou a cair
por toda a nação. Gabriel disse: “Agora, cuide da chuva. Cuide da chuva. ”
Fique comigo, por favor?
»
»

»

Você está pronto para ser refeito?
Você está pronto para que rios da Água Viva do Espírito Santo fluam do seu ser mais íntimo
interior? Fora de seu Koilia, útero, como a palavra, matriz. O lugar de onde algo se origina literalmente o útero de uma mulher carregando uma criança. Koilia. Do seu próprio - o dunamis,
o selo, a água do Espírito virá. É o que dá força, disse ele, ao movimento. O reavivamento está
no selo.
Você está pronto para ser revestido de novo com a água, com os dunamis?

Eu estou pronto. Estou pronto pessoalmente. Estou dizendo: “Senhor, quero receber uma nova e
transformada fonte de energia para a oração. Quero estar mais vivo e ardente por orar do que jamais
estive em minha vida. Eu quero que me leve 30, 40 anos de volta e me batize novamente. E estou
dizendo a você, Aglow, você precisa pedir um novo batismo de fogo, de unção para oração em todo
o mundo. Você precisa impulsioná-lo novamente, porque entramos nesta temporada e ESTÁ NA
HORA! E TUDO MAIS VAI NASCER DISTO.
Então, vou orar por você e orar por mim. Você vai orar pela pessoa ao seu lado. Você vai receber. Você
vai orar por mim. Você vai orar por eles. Você vai orar por todos que estão assistindo. Vamos crer que
Deus vai iniciar um derramar bem aqui e que vai atravessar a Terra esta noite.

Uma sala de parto
O tecladista pode subir e tocar algo enquanto começamos a orar. Não sei por quanto tempo vamos
orar. Não muito. Só vou receber por alguns minutos. Nós vamos apenas insistir nisso. Vocês sabem
fazer isso. Neste momento, no que me diz respeito, esta é uma sala de parto. Você está livre para
liberar seu espírito. Você está livre para gritar comigo! Você está livre para orar em línguas. Você está
livre para ter dores de parto. Você está livre para fazer isso.
Pai, no Nome de Jesus, pedimos ao Senhor para abrir este poço. Pedimos que o poço de oração da rua
Fulton seja reaberto na Terra. Água no poço! Molhe o selo! Coloque a unção de avivamento em nós
novamente para orarmos. Que venha sobrenaturalmente, como aconteceu na rua Fulton, quando
milhares de pessoas abriram mão de seu almoço todos os dias para clamar por um avivamento!
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Senhor, clamamos por isso aqui nos EUA! Nós clamamos por isso na Aglow! Clamamos por isso nas
nações da Terra. Entregue-nos aqueles que dirão: “Dê-me a Escócia, ou eu morro! Dê-me minha cidade
ou eu morro. Dê-me os EUA ou eu morro! Dê-me a Flórida ou eu morro! Dê-me a Califórnia ou eu
morro!”
Estamos pedindo a Ti, Senhor, para atiçar as chamas do avivamento. Libere a água, libere o rio mayim
do Espírito Santo para fluir. Dê-nos de beber. Dê-nos de beber. DÊ-NOS DE BEBER! Dê-nos de beber.
Estamos com sede. Estamos com sede. Estamos com sede. Estamos com sede! Estamos com sede!
Desperte, desperte, desperte, desperte, desperte-nos! Devolva nosso primeiro amor pela oração! Dênos nosso primeiro amor pela adoração! Dê-nos paixão. Dê-nos zelo! Dê-nos fogo! Acenda os púlpitos
dos EUA novamente. Leve-nos a queimar com fogo sagrado! Leve-nos a queimar com Fogo Sagrado!
Faça-os queimar com Fogo Sagrado! Faça-os queimar com Fogo Sagrado! Faça-os queimar com Fogo
Sagrado!
Rompa nossa letargia, complacência. Venha para os pastores, líderes, clero. Venha para aqueles que
lideram congregações, ministérios. Traga fogo! Traga fogo! Traga fogo! Traga fogo! Traga Seu fogo!
Traga de volta! Traga Seu fogo! Traga Seu fogo! Traga Seu fogo! Fogo, fogo, fogo, fogo, fogo. Traga sua
broca 601. Traga seu leito de revelação. Traga o código de Hebreus 12. Agite. Mova tudo que puder ser
movido em nós até que a revelação comece a fluir e o fogo comece a queimar.
Que possamos queimar quando nos levantamos de manhã, quando vamos para a cama à noite. Que
possamos acordar durante a noite queimando! Que possamos queimar com fogo e interceder com tal
poder que todas as forças do inferno dirão: “Tememos as orações dessas pessoas muito mais do que
qualquer exército na Terra! Muito mais do que qualquer edifício, estrutura ou governo.
Seja batizado no Espírito Santo e fogo! Fogo! Fogo! Fogo! Fogo nas igrejas! Fogo aos púlpitos! Fogo
para os pregadores! Fogo aos intercessores! Fogo! Fogo! Fogo!Fogo!Fogo!Fogo!Fogo!Fogo!Fogo!Fogo!
Fogo! Fogo!Fogo! Fogo! Fogo! Fogo! Fogo! Fogo! Fogo!
Fogo! Fogo! Fogo! Fogo! Fogo!
Fogo aos cansados! Fogo para os desiludidos. Fogo para o morno. Fogo para o complacente. Fogo para
o profissional! Fogo para os religiosos! Fogo! Fogo para quem busca! Incendeie o radical! Fogo! Fogo!
Fogo!Fogo!Fogo!Fogo!Fogo!Fogo!Fogo!Fogo! Fogo! Fogo!Fogo! Fogo! Fogo! Fogo!
Fogo para as nações da Terra. Eu quero que você comece a convocar as nações da Terra! Fogo para o
Líbano. Incendeie a Jordânia! Fogo para Israel! Incendeie a Síria. Alcance o Afeganistão. Fogo no Iraque!
Fogo para o Egito! Fogo para o Norte da África! Fogo para a Somália. Fogo na Etiópia! Fogo no Quênia!
Incêndio! Fogo para a África do Sul! Fogo no Zimbábue! Fogo para a China! Fogo para o Japão!
Mongólia. Fogo para a Coréia. Fogo para as criações. Incêndio! Fogo para a Ucrânia! Incêndio na França,
Paris, Alemanha, Finlândia, Suécia, Suíça, Noruega. Fogo para a Inglaterra. Fogo para a Escócia. Fogo
para o País de Gales. Vamos, não pare. Profetize fogo às Nações! Incêndio! Fogo para Portugal.
Incêndio! Fogo para a Arábia Saudita. Fogo para o Laos, Vietnã! Fogo no Camboja. Incêndio! Incêndio!
Incêndio! Incêndio! Incêndio! Nepal Fogo no México, Fogo na Guatemala! Fogo para Belize! Fogo na
Nicarágua, Fogo em Honduras. Fogo para o Brasil. Fogo para toda a América do Sul! Fogo! Fogo para o
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Canadá. Fogo para a Nova Escócia. Terra Nova e Labrador. Alcance as ilhas dos mares. Haiti. Fogo!
Cuba! Bahamas! Para as ilhas! Até que a Glória do Senhor cubra a terra como as águas do mar!
Terra, Terra, Terra! Ouça a Palavra do Senhor! Você está destinado à Glória! Heeeeey! Fogo, fogo, fogo!
Fogo, fogo, fogo.
Haaaa! Haaaaa! Fogo! Dê-nos fogo! Heeeeeeeeey! Fogo! Heeey! Fogo! Heeeey, foooogo! Fogo! Fogo!
Sim SIM SIM SIM. Faça o fogo! Faça o fogo!
Linda: Você pode me ver olhando para o meu relógio através disso. Não estou preocupada com o
tempo. Estou vendo o que Jane está dizendo porque ela está me enviando mensagens de texto. Desde
o início, ela disse: “Aglow aceitará o desafio da oração”.
Então ela disse: "A Aglow está na Flórida, mas nossa líder está em Edmonds, onde a Aglow começou, e
ela está recebendo exatamente a mesma coisa em nossa casa onde nos espalhamos." Ela disse: “Este
é o nosso dia. Este é o dia da Aglow. E temos ouvidos para ouvir o que está sendo dito e aceitamos o
desafio! Faremos o que o Dutch está dizendo. Vamos nos tornar um lugar para a água derramar! Vamos
declarar em nossas cidades e em nossa nação. Vamos mudar este país. Vamos mudar o mundo. Nós
vamos! É o nosso dia! Deus nos chamou para este dia. Nós nascemos para isso. Você nasceu para isso.”
É incrível o que Deus está fazendo, totalmente incrível o que Deus está fazendo neste lugar. É para isso
que nasceu Aglow. Estamos escondidos há mais de 50 anos, mas estamos saindo disso! Jane clama por
um novo batismo no Espírito Santo. Provavelmente, mais do que no ano passado, ela clamou em seu
coração para que tivéssemos uma nova unção, um novo batismo do Espírito Santo. Estamos vendo isso
agora. Agora mesmo, Deus está fazendo isso. Deus está fazendo isso. A Aglow foi reiniciada. A razão
de estar acontecendo agora é que AGORA É A HORA! Nós não seremos iguais como antes. Não vamos.
Você não será o mesmo. Você não terá permissão para ser o mesmo. Deus não vai deixar você ser o
mesmo!
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