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Eu amo este ministério. Ainda me lembro do que disse há alguns anos em uma dessas reuniões, que 
poucos ministérios têm esse privilégio pois não tem a capacidade de se adaptar e se tornar um novo 
odre. É muito difícil mudar o odre de uma organização. É muito mais fácil fazer isso com pessoas. É 
muito desafiador e quase impossível de fazê-lo em uma organização. Portanto, é extremamente raro 
que um ministério faça parte, esteja na vanguarda, de ser amplamente usado por Deus em dois 
movimentos ou manifestações consecutivas. 

Intimidade com Deus é a chave 
Aqueles que foram muito usados no movimento carismático, por exemplo, 40, 50 anos depois, é raro 
que eles se tornem uma voz chave no próximo. A Aglow tem esse potencial porque vocês priorizam 
as coisas certas e as coisas certas não são tamanho, métodos, programas e sistemas. Todos esses são 
suportes. Esses não são o núcleo, a chave. A chave é o que fizemos há um tempo atrás, quando nos 
aproximamos cada vez mais perto com intimidade e paixão por Ele e ouvindo-O. Essa é a chave. 

Chave: A Aglow tem o potencial de se tornar uma voz chave no próximo mover de Deus, porque 
temos mantido Deus em primeiro lugar em todas as coisas. 

Eu acredito que este ministério tem o potencial de ser um dos ministérios chave para dar a luz ao que 
Deus está prestes a fazer. E sinto uma concordância com o que acabou de ser dito, não me lembro 
como o irmão disse que fez a oferta, mas ele sentiu que estava se movendo para um lançamento. Não 
me lembro de como você disse exatamente, mas a nova tarefa, a nova estação para este ministério. 
No entanto, ele declarou isso, mas falou de uma forma melhor. Eu concordo com você. Este é um ponto 
de lançamento no novo que há para você. 

 Chave: A Aglow tem o potencial de ser um dos ministérios chave para dar a luz ao 
que Deus está prestes a fazer. 

Pode não ser o único lançamento. Não estou dizendo isso porque estamos aqui, mas é um momento 
muito importante para este ministério. Então, abrace essa verdade e declare, como você fez na noite 
passada, declare que faremos isso. Nós dizemos sim. Isso é tudo que temos a dizer: sim. E então faça 
o que Ele diz. 

Isaías 40 da I-40 
Não sei onde isso vai parar hoje, mas sei por onde quero começar. Tive provavelmente de sete a oito 
sonhos que me foram dados nos últimos meses, relacionados a uma viagem que acontece na I-40, 
partindo da parte oriental da nação, de onde começa até a Califórnia, onde termina. Todos são bons 
sonhos. 
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Eu sinto, e também as pessoas que têm esses sonhos, que a I-40 representa Isaías 40. Obviamente, é 
uma imagem de algo que abrange ou se estende por toda a nação e que é importante - de leste a oeste. 
Tenho certeza de que também simboliza Isaías 40. Isaías 40 é a passagem das escrituras que profetiza 
o ministério de João Batista - que ele vem para preparar o caminho. 

Nós também estivemos em uma temporada preparatória. Ainda estamos, até certo ponto, nisso. 
Estamos chegando ao ponto de transição onde o Messias vem. Não me refiro à 2ª vinda agora. Estou 
falando em Isaías da Primeira Vinda, quando Ele veio. Isaías 40 começa aí e então diz que quando 
aquele trabalho de preparação estiver completo, a Glória do Senhor será vista - versículo 5 e esse é o 
próprio Senhor. 

A Glória do Senhor será vista 
Tenho certeza de que estamos indo para um lugar onde a Glória do Senhor será vista. Quase todo 
mundo gosta disso - todo mundo menos os religiosos, os hipócritas e as pessoas que estão tão longe 
que são apenas anti-Deus e antiCristo. Mas os pecadores endurecidos, pessoas desesperadas, pessoas 
demonizadas, pessoas enganadas, todos eles gostam da Glória quando O veem, quando O provam, eles 
estão arruinados. Eu só quero estar com Ele o tempo todo. Não há ninguém como ele. 

Quando estávamos cantando anteriormente, You are Holy, provavelmente não preciso lembrar a este 
grupo que a palavra ‘santo’ não significa sem pecado. Os mais velhos não estão cantando: "Você não 
tem pecado, você não tem pecado." Eles estão dizendo: “Você é diferente”. A palavra significa 
"separado". Você está separado. Não há ninguém como você. Cada vez que olhamos para Você, vemos 
outra face e olhamos profundamente em quem Você é e isso é infinito. Quando as pessoas O veem, 
elas são cativadas por Sua pureza, Seu amor, Sua impecabilidade, sim. Sua justiça, sim. Mas Seu coração 
de bondade e misericórdia, de amor. E Ele está vindo, Ele está vindo. 

Isaías 40:1 diz: Consolai o meu povo. Não é fascinante que o ministério de João Batista seja introduzido 
com a palavra conforto? Quando ele chega aqui e começa seu ministério, não há nenhuma parte de 
suas mensagens e do que ele disse e como agiu, que eu definiria com a palavra conforto. Arranque, 
talvez. Arrancar o Meu povo ou desafiá-lo, talvez. É reconfortante, é claro, devido ao que isso gera. 

Também é importante saber que a palavra conforto aqui nesta passagem, nechamah, também é uma 
das palavras hebraicas para arrepender-se. E essa foi a mensagem de João, não foi? Mas também é 
importante saber que arrepender-se não significa basicamente voltar e seguir na outra direção. Esse é 
o resultado final do arrependimento. 

Arrependimento é uma palavra que significa um novo conhecimento, uma nova compreensão, 
metanóia. 'Nóia' é conhecimento, ‘meta’ é depois. Obtemos o conhecimento que vem depois, que nos 
faz virar e seguir outro caminho. 

Você não pode simplesmente defini-lo, virar e ir para o outro lado, porque se você definir dessa forma, 
você pula uma etapa que permite que você siga esse caminho. Você pode virar e ir para o lado errado 
se não tiver primeiro a revelação, o entendimento que o faz saber como virar. 
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João não estava apenas falando com pecadores endurecidos quando disse 'arrependa-se', ele estava 
falando com todos. Ele estava conversando com as crianças. Ele estava conversando com pessoas boas 
que estavam tentando o seu melhor para seguir a Deus e viver uma vida pura. Mas ele ainda disse: 
“Arrependam-se, pois o Reino dos Céus está próximo”. 

Arrependa-se, pense diferente 
Então, uma das melhores traduções da palavra e acredito que versão da Bíblia Amplified  traduz desta 
forma em Mateus 3, quando disse: “Arrependam-se, o Reino dos Céus está próximo”. Eles traduziram 
desta forma, pense de forma diferente. Pense diferente porque o Reino dos Céus é aquele pelo qual 
esperamos. Aquele que veio para resgatar, para reverter o que aconteceu na queda, Aquele que é o 
Rei do Reino que veio para resgatar esta parte do Reino, e Aquele por quem esperamos - E Ele está 
aqui! 

Então, você precisa começar a pensar de forma diferente. Ele está aqui. Isso é o que Ele estava dizendo 
neste trecho. Quer você seja um pecador ou esteja se esforçando ao máximo para seguir a lei e fazer 
as coisas de forma certa, todos nós, diziam eles, temos que pensar de maneira diferente. 

E então, minha mensagem, para hoje é dizer para você, Aglow, e qualquer um que esteja assistindo, 
temos que começar a pensar de forma diferente. 

 Chave: Aglow, temos que começar a pensar de forma diferente e mudar a forma 
como falamos, oramos, pensamos. 

É hora de ajustar nosso pensamento. Eu não estou falando sobre o pecado. Estou falando sobre 
atividade. Estou falando sobre nossas orações. Estou falando sobre nossa mentalidade. É até hora 
de começar a mudar nossa linguagem quando dizemos que o avivamento está chegando. É hora 
de começar a dizer: 'Está aqui e está chegando. Ele está aqui e está vindo. Isso começou. Estamos 
nos movendo para algo diferente. Agora tenho que começar a pensar de forma diferente, porque 
quando você chega na época da colheita, você pensa de forma diferente. 

 Chave: A temporada de colheita requer um pensamento diferente.  

Jesus disse que não havia problema em chorar e jejuar quando Ele estava aqui. Agora, eu quero que 
você se alegre nesta temporada porque as coisas estão mudando. E Ele veio para arar, mas estou aqui 
para curar. Ele veio desmontar algumas coisas e anunciar algumas coisas, mas eu sou o anúncio! Agora 
estou aqui para abrir os olhos cegos, deixar os oprimidos irem em liberdade e quebrar as portas da 
prisão. 

 Chave: Estamos prestes a passar do estágio de preparação para o derramamento. 

Um desses sonhos começou com uma pessoa dizendo: “Eu vi um corredor nos blocos de partida na 
Carolina do Norte, na fronteira da Carolina do Sul na rodovia Interestadual 40, e eles começaram a 
correr pelo país. E em todos os lugares, onde seus pés batiam, havia fogo. E o fogo permaneceu, a 
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estrada foi acesa e as chamas continuaram queimando. O corredor foi para a Califórnia - Los Angeles e 
dobrou à esquerda e correu para a Rua Azusa. A Rua Azusa estava jorrando.” 

Poço da rua Azusa – Fogo e Água 
Assim como os poços da noite anterior, Azusa foi reaberta. Fogo e água brotavam da terra. Este 
corredor ficou no gêiser e foi encharcado com água e queimado com fogo ao mesmo tempo. 

Ele se virou e o número oito era o que ele estava vestindo. Ele estava com um uniforme de corrida. 
Novos começos. O poço está nascendo de novo, os novos começos estão chegando. A Glória está 
chegando. O Salvador está vindo. Sim, Ele julgará o pecado, mas Seu coração é para redimir. Seu 
coração não vai destruir. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Ele tem todo o direito de vir e fazer 
muitas coisas desagradáveis e duras a esta nação, mas Seu coração é redimir. Seu coração é redimir o 
pecador que agora adora ídolos. 

  Chave: Novos começos estão chegando, pense de maneira diferente. 

Seu coração redime o rebelde. Seu coração redime as pessoas que não tem ideia de que Ele existe e 
negam que Ele existe! Misericórdia e compaixão não são apenas algo que Ele sente, mas ação. É o Seu 
DNA. É quem Ele é. E Ele está vindo com um novo começo e um novo começo para milhões e milhões. 
Centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, nações - nações inteiras terão um novo começo! 

E então, temos que pensar de forma diferente, e estou dizendo isso de novo para você, Aglow, você 
tem que pensar de forma diferente. Não sei o que isso significa, mas você vai saber o que significa. 
Você vai ter que pensar de forma diferente. 

 Chave: Para colher, é necessário um novo pensamento. 

Mudanças trazem conforto 
Você pode estar pescando um dia e alguém pode passar e dizer: “Siga-me”. Você pode ser cobrador de 
impostos, você pode ser médico. Realmente não importa qual seja a atividade, Ele pode mudá-la. 

Pense de maneira diferente. Existe conforto. Nechamah, arrependa-se. Conforto. Mesma palavra. Há 
conforto em pensar de maneira diferente. Há conforto em segui-Lo. Há conforto em ouvir o que Ele diz 
e se ajustar. Há conforto na mudança. Há até conforto quando o arado tem que descer, desenterrar 
coisas, derrubar montanhas e torná-las retas ao invés de lugares tortos. Mesmo quando Ele o coloca 
sobre a mesa, o estica e o inclina, o recoloca no alinhamento. Dói tanto que há conforto. 

Existe até conforto no tremor. Porque se você sabe que quando Ele terminar, a única coisa em pé é o 
puro Reino, é a montanha de Deus. Isso é tudo o que resta. É a única coisa que não pode ser abalada. 

Então Ele vem para os lugares áridos. Pelo menos é o que diz a passagem. Arabah - o deserto e vastidão 
selvagem. As palavras principalmente significam estéril, árido, sem vida. 
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O capítulo 35 de Isaías diz que Ele vem e traz um rio ao deserto. Ezequiel 47 diz que onde quer que o 
rio vá, tudo vive. Até mesmo as árvores ao lado do rio, suas raízes vão para a água e sugam a nutrição 
e os nutrientes vão para as folhas, as nações comem e são curadas porque flui do Cordeiro no Trono! 

 Espírito de Sabedoria e Revelação 
A forma como esse arrependimento, esse novo entendimento vem, é claro, por revelação. E é por isso 
que Ele tem me enviado todos esses sonhos sobre revelação. Eu continuo anunciando às pessoas: 
“Você precisa começar a pedir revelação - o Espírito de sabedoria e revelação”. Isso é o que Salomão 
pediu. 

 Chave: Peça o Espírito de sabedoria e revelação. 

Fiquei feliz quando meu irmão trouxe essa passagem hoje, porque ele disse que Salomão não pediu 
riquezas, ele disse: “Dê-me sabedoria”. Ele não disse apenas sabedoria. A palavra hebraica sendo 
‘shamah’. Significa sabedoria e revelação. É uma mistura. A língua hebraica tem uma palavra que 
realmente não temos em inglês. Em uma palavra, abrange ambos. É uma compreensão e uma 
sabedoria que vem com o tempo ou por meio de comunicação. Mas é uma revelação e algo que é 
revelado a você. O véu se levanta e você vê algo pelo Espírito que não conhece pela mente. Você sabe 
disso por revelação e comunicação sobrenatural. E Salomão disse: “Vou precisar de ambos. Vou 
precisar desse Espírito de compreensão e também vou precisar que o Senhor fale comigo no momento 
certo. ” 

Isso é o que Issacar tinha. É a palavra que os descreve. E o contexto do versículo de Issacar é a guerra. 
O contexto desse capítulo em I Crônicas 32 é que estes são os homens poderosos que ajudaram Davi 
na guerra! 

Então, você tem que ter esse Espírito de sabedoria e revelação para construir. Você tem que ter para 
plantar e tem que ter para a guerra. Teremos esse Espírito de sabedoria e revelação. Vamos saber o 
que fazer e como fazer. Vamos saber quando. Vamos saber como. Teremos unção apostólica e unção 
profética. 

Teremos uma unção para construir. Vamos ter uma unção para saber quando construir, para saber o 
que colocar na construção. Vamos saber do que esta nação precisa e que é hora de ir até aqui porque 
a colheita está madura. Vamos esperar um mês, dois, três, quatro ou seis meses aqui. Esta ainda não 
está pronto. Esta aqui está pronta. 

Palavras de conhecimento vão aumentar. O discernimento de espíritos aumentará. A atividade 
angelical vai aumentar. A atividade demoníaca vai aumentar. Não se concentre nos demônios. Apenas 
lide com os demônios, apenas lide com eles como você precisa lidar. A atividade angelical está 
aumentando. Os exércitos celestiais estão se engajando cada vez mais. As orações dos santos estão 
ativando porque eles respondem à Palavra do Senhor. E quando decretamos a Palavra do Senhor, os 
anjos se ocupam porque respondem às Suas Palavras! O Rei dos exércitos de anjos está em movimento. 
E este Espírito de sabedoria e revelação é o que Daniel tinha. 
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 Outro Sonho - Hotel com Destino para Quem Está na Colheita 
Um dos sonhos mais estranhos já dados a uma pessoa sobre mim há vários anos, quer dizer, talvez 20 
anos atrás, não sei, muito tempo atrás. Eu medi o tempo por distância - muito tempo atrás. 

Eu estava em um trem. Era um trem-bala subterrâneo. Ele primeiro pensou que fosse um metrô, mas 
era um trem-bala. E estava no subsolo. Estava indo a uma velocidade tão rápida e então fez uma curva 
fechada, 180 graus. No sonho, ele pensou, esse trem não tem como fazer esta curva. Ele estava pronto 
para a catástrofe. Ele pensou que veria um desastre no sonho. Mas o trem fez a curva facilmente - uma 
mudança de direção. 

O sonho mudou para uma cena diferente. Havia um hotel, um estilo mais antigo, com quartos abertos 
para o exterior, térreo. Ceci e eu estávamos dormindo no quarto do canto. Este profeta entrou em 
nosso quarto e nos despertou de um sono profundo. Ele disse que na sala havia partes de corpos 
artificiais penduradas por toda a sala, como a parte de trás de um teatro ou algo assim. E roupas e 
fantasias. Ele disse que não sabia o que isso significava. Eu respondi que sim, porque adoro estudos de 
palavras. Não sei o seu nome, mas adoro estudar palavras. 

Eu sabia exatamente o que eles representavam, porque sabia que a palavra "prótese" vem de 
prothesis, a palavra grega. A palavra raiz 'tese' significa escrever o propósito ou a história de algo. 
Então, tornou-se uma palavra em grego com propósito, tese explica a razão de algo ou como funciona, 
e "pro" significa fazer isso com antecedência. Portanto, a palavra para nós predestinados ou pré-
determinados é prótese. E é também a palavra prótese, porque prótese restaura finalidade. 

Destino: Uma vestimenta tecida antes por Deus 
E eu sei que foi rápido, mas acho que você entendeu o resultado final. Os destinos estavam 
pendurados na parede. 

Nosso propósito no sonho era que havia uma multidão, havia multidões esperando do lado de fora. Ele 
disse: “Não sei o que eles estão esperando”. 

Eu disse: “Sim. Eu sei o que eles estão esperando. Eles estão esperando por suas próteses. Eles estão 
esperando por seu propósito. Eles estão esperando que alguém diga, por que eu existo? Quem sou eu? 
Porque sou eu? Qual é a minha roupa? ” 

Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus 
preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2:10 dá o acabamento. É uma peça de 
roupa que uma costureira tece e que é preparada com antecedência. É literalmente um termo de 
costura que significa “medir com antecedência” porque Ele sabe o que deseja que você faça. Ele 
conhece o fim desde o início e os teceu juntos, planejou um destino para você antes mesmo de você 
nascer. E Ele sabe a vestimenta que Ele vai embrulhar - Ele vai estar dentro - e nós vamos vesti-Lo. 

Nós somos Suas vestes. Ele sabe exatamente o tamanho, o que fazer, porque Ele é um alfaiate 
especialista, costureiro. Essas vestes representam que Ele nos destinou com antecedência e nos mediu. 
Ele nos deu exatamente os dons de que precisaríamos, exatamente a personalidade, a mente, a 
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tendência. Ele nos deu todas essas coisas porque nos "pré-tese". E um mover de Deus está chegando, 
onde vamos transformar um povo raso, sem vida e estéril em todas as partes da Terra - vamos 
apresentá-los ao destino, ao propósito. Vamos ajudá-los a encontrar a peça de roupa que lhes cabe 
perfeitamente! 

 Chave: Vamos apresentar às pessoas em todo o mundo seu destino em Deus. 

Eu nem tinha a intenção de compartilhar isso. Isso estava vindo para mim enquanto me lembrava deste 
sonho. Eu estou apenas colocando para fora. 

Mas o homem me diz - Eu acordo. Estou com sono. Ele se apresenta. Eu disse: “Eu entendo que você 
tem uma palavra para mim”. Ele responde: "Sim, tenho uma palavra para você." Digo: “Dê para mim”. 
Ele diz: “Não. Acho que vou fazer você esperar” Respondo: "Entrega agora!" 

Agora ele se vira para ir embora. Eu me virei para me afastar dele. Ele me persegue e me joga no chão, 
no sonho. Cantando no meu ouvido: “pequeno Daniel, garoto, como, eu te amo, você sabe, eu te amo, 
Daniel meu menino”. E quando ele me contou o sonho, pensei, esse cara é louco. 

Ele acordou do sonho e pegou uma caneta e papel. Ele disse: "Senhor, o que é essa coisa do menino 
Daniel?" O Espírito de Deus começa, “Daniel, Bem-Amado do Senhor”. Você o vê cantando aqui: 
“Pequeno Daniel, como eu te amo, menino Daniel”. 

“Daniel, Amado do Senhor. Antes de definir seu coração para interceder por esta nação. Enviei Meu 
anjo para dar-lhe entendimento, sabedoria e revelação. ” Eu estava literalmente meditando nesses 
dois versículos, Daniel 9: 22-23. Eu literalmente estava estudando esta Palavra. 

Quando Deus me deu, por dom revelador. À sua maneira selvagem, Ele pode fazer coisas, em um 
sonho, cantando “Menino Daniel” no meu ouvido. "Sabe, eu te amo, menino Daniel." 

As palavras de Deus contêm poder criativo 
Ele vai derrubar alguns de vocês no chão! Ele vai cantar no seu ouvido! Ele vai derramar sabedoria e 
revelação para você. Você está indo para a guerra. Você vai construir. A Palavra do Senhor vai estar na 
sua língua! Deus disse em Jeremias 1:10: “Veja! Eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, 
para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir; para edificar e para plantar”. Em outras palavras, você 
vai rasgar algumas coisas. Você vai arrancar algumas coisas. Você vai rasgar, derrubar. Então você vai 
construir e plantar, porque o objetivo nunca é apenas derrubar algo. É sempre para construir e plantar. 

“Como vou fazer isso?” jovem, Jeremias. “Como vou fazer isso? Eu não posso fazer isto." “Bem, vou 
zelar pelas Minhas Palavras para executá-las.” Execute, ‘Asah’, crie. Não apenas faça, execute, realize, 
mas crie. Uma das palavras de Gênesis para criação. 

“Porque eu vou falar através de você. Vou colocar uma natureza profética e unção em você. Você vai 
Me ouvir e, quando Me ouvir, vai dizer isso. Quando você disser: Eu vou fazer isso! Vou criar com suas 
palavras. Vou pegar as Minhas Palavras, colocá-las na sua boca e quando eu as dizer através de você, 
elas terão poder criativo porque são Minhas!” 
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 Chave: Liberar as palavras que Deus nos dá tem o mesmo poder de criar na terra 
como se Deus as tivesse proferido. 

“Minhas Palavras irão arrancar sistemas malignos, governos, falsas religiões, ídolos, derrubá-los e 
destruí-los! Minhas palavras também produzirão algo - vida, saúde, integridade. ” 

Isso é o que o Espírito de sabedoria e revelação faz. A Palavra do Senhor faz todas essas coisas e é forte! 
É poderoso! 

Casa de reuniões Rio Vermelho 
Uma das minhas amigas, Gina Gholston, uma profeta que Deus trouxe para Ceci e para minha vida 
alguns anos atrás. Eu não sei. Ela me envia palavras e sonhos proféticos. Gina sonha livros. Os sonhos 
de Gina vão te cansar só de lê-los. Gina teve o sonho de que EUA será salvo. Ela tem sonhos poderosos. 

Ela teve dois sonhos com a Casa de reuniões Rio Vermelho. O avivamento ocorreu primeiro na Casa de 
reuniões Rio Vermelho em Kentucky, depois em Cane Ridge. Tudo começou lá, quero dizer, neste Rio 
Vermelho, Cane Ridge, País de Gales, Hébridas, Azusa. Quem estou deixando de fora? Todos esses 
lugares estão conectados no Espírito. Um alimentou o próximo. A Casa de reuniões Rio Vermelho foi 
um movimento intenso de Deus. Foi onde muito disso começou. 

Gina parou na calçada no sonho e viu 100 águias. Vocês se lembram disso, alguns de vocês da postagem 
Give Him 15? Um caminhão chega com uma broca, começa a perfurar e este gêiser dispara e o poço 
reabre - um enorme gêiser. Mãos saem dos céus, aplaudem e as águias começam a voar. Eles passam 
pela água. Elas ficam encharcadas. Eles começam a carregar a água por todo o país. Elas têm três flechas 
em uma garra e um pergaminho na outra. 

Movimento rápido de olhos 
Quando eles começam a voar para todas as partes da nação, uma Voz do Céu fala. Diz: “Movimento 
rápido de olhos. Minha visão está em movimento.” As águias representam a unção profética. 
Revelação. Carregando flechas e um pergaminho. 

No sonho seguinte, Gina viu as águias atirarem flechas na terra e o fogo se espalhou. O avivamento 
estourou em todo o país. 

Estratégias para levar o renascimento a um novo lugar 
Mas no primeiro, depois que as águias vão embora, ela entra no prédio. Há arquitetos sentados em 
uma mesa fazendo planos - eles fazem parte das estratégias. As pessoas vêm de todo o país e correm 
no prédio. Eles ficam encharcados com a água ao entrar. Eles são encharcados com a água do 
avivamento. Eles caminham até esses apóstolos que estão traçando planos e eles passam para essas 
pessoas que correm de volta de onde eles vieram e eles têm a estratégia do que fazer, para levar o 
avivamento lá! 
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E eles desenham outra estratégia, outra pessoa corre e eles dão a estratégia a ela. Eles escrevem outra, 
outra pessoa entra. Eles estão todos encharcados com a água do Rio Vermelho. Todos eles estão 
recebendo discernimento apostólico, revelação e sabedoria. Estratégias para avançar. 

Aglow: Equipes de resposta rápida 
E a mesma Voz do Céu fala e diz: “Equipe de Resposta Rápida”. Isso é o que ouvi sobre você esta manhã. 
Equipes de resposta rápida encharcadas, encharcadas, molhadas, encharcadas até os ossos, 
revivificação gotejante, unção gotejante, saturadas, escorrendo. Videntes, construtores. Equipes de 
resposta rápida. Quem sabe? Talvez a Aglow seja literalmente usada por Deus para transformar nações. 

 Chave: A Aglow tem equipes de resposta rápida que carregam a visão, a revelação e 
a sabedoria para transformar nações. 

As águias do sonho sabiam exatamente para onde ir. A resposta rápida, as pessoas com os planos, 
sabiam exatamente para onde ir. Eles foram traduzidos. Sobrenaturalmente. Se Ele puder encontrar 
alguém disposto a ir, Ele pagará por isso. 

Eu achei isso muito fascinante neste sonho que em um ponto ela foi levada pelo Espírito e olhando 
para a Terra e viu uma linha desenhada de Cane Ridge até a Red River Meeting House. E então ela viu 
duas linhas indo para o oeste para a rua Azusa. E então ela viu uma linha ir para Gales e quando o 
Espírito Santo terminou no sonho, era uma lança. 

Ela disse: “Eu sabia em meu espírito e no sonho, eu sabia o que estou vendo aqui, está acontecendo 
em todos esses lugares: Cane Ridge, Azusa, País de Gales. Todos esses poços estão sendo reabertos. 
O Espírito de sabedoria e revelação, as águias e os arquitetos, os apóstolos e profetas, o fogo, a água. 

Uma Mistura de avivamentos passados 
Tudo está acontecendo em todos eles se tornando esta unção sinérgica, uma mistura de todos os 
avivamentos anteriores, tudo em um. “Você nasceu para isso! Você estava destinado a viver agora! 
Agora mesmo! Suas teses serão importantes para o que eu faço, 2021, quando eu lançar este Grande 
Despertar! Eu preciso deste aqui, e este aqui! Eu fiz esta roupa para eles. Tire da parede, enrole-os 
agora! Eu escrevi este destino para eles. Coloque. ” 

E até mesmo a palavra propósito em Romanos 8, você sabe, todas as coisas contribuem para o bem, 
para aqueles que amam a Deus chamados de acordo com o Seu propósito. Ponha a palavra prótese, 
pró-tese neste final. 

Esse é o propósito! Porque Ele está tentando dizer: “Não importa o que o inimigo tente fazer para 
acabar com seu destino, eu já escrevi em sua história! E eu não sou só capaz de fazer próteses artificiais, 
a minha é de verdade, né! Já escrevi em sua história que vou restaurar isso. Ele tentou te tirar daqui. 
Escrevi em sua história como vou reverter isso e usá-lo para o bem. Ele pensou que iria destruir você e 
eu apenas o deixei afiar sua espada! " 
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 Chave: Temos um grande propósito e o fato de estarmos vivos significa que Deus 
nos inscreveu nos planos de hoje. 

Há alguma águia por aqui? Isso é o que eu quero saber. 

Segundo sonho - Aviões de guerra = Águias 
Este é o segundo sonho. Só fico pensando que não tenho tempo agora. Eu fico pensando, não, eu tenho 
que ler este segundo sonho. Não vou fazer outra mensagem de sonho. Confie em mim, mas não vou 
fazer isso. Mas eu simplesmente acho que é tão fascinante. 

Ela tem um segundo sonho. Um ano depois. 

Ela diz: “Sonhei que estava com alguém em uma estrutura semelhante a um convés - um lugar muito 
elevado nos Céus. Deste lugar, estávamos olhando para baixo, observando os Estados Unidos da 
América. Eu não sabia quem era o homem que estava ao meu lado, mas senti uma forte unção dele, e 
isso estava me dando uma esperança incrível para a nação ”. 

“Quando estávamos olhando para baixo, vimos o que primeiro pareciam ser aviões de guerra voando 
sobre a América. Este homem me disse: 'Meu Deus, eu me pergunto o que está acontecendo na 
América? O que todos esses aviões de guerra significam? 'Ele não disse isso com preocupação, mas 
quase como se quisesse que eu visse algo que não era óbvio. Ele olhou para mim como se eu devesse 
saber a resposta certa para sua pergunta. ” 

E ela fez. No sonho, ela disse: “Esses não são aviões de guerra. Essas são águias. Já os vi antes em um 
sonho ”, disse ela. “Há uma centena deles”, disse ela. “Elas estão carregando água do poço reaberto 
de avivamento da Casa de reuniões Rio Vermelho. Ele foi desbloqueado. Agora está jorrando para a 
nação. ” Não me diga que isso não vai acontecer. Isso vai acontecer. Já está começando. 

“Então posso ver claramente as águias como no sonho anterior, carregando flechas em uma de suas 
garras e um pedaço de papel enrolado na outra. Elas ainda estavam encharcadas e soltas em todos os 
lugares. Elas voaram com água do poço Casa de reuniões Rio Vermelho. Em ambos os sonhos, elas 
nunca secaram. Elas ficaram molhadas o tempo todo.” Você precisa ficar molhado o tempo todo. 

“Elas ainda estavam encharcadas e liberando água do gêiser que estava em erupção no terreno da Casa 
de reuniões Rio Vermelho . Enquanto as águias voavam em todas as direções da América, de repente 
todas começaram a mergulhar em direção ao solo. Quando perto do solo, eles nivelaram e começaram 
a lançar suas flechas no solo. 

Eu sabia que havia cem águias, cada uma carregava três flechas. Assim, 300 foram soltas no solo. 
Quando cada flecha atingiu o solo, ela se acendeu como se tivesse atingido uma bolsa de gás e uma 
coluna de fogo em espiral disparou. ” 

“Então vimos como a água que as águias carregavam e soltavam também estava sendo, a água, 
também estava sendo acesa pelo fogo. A água da Casa de reuniões Rio Vermelho era extremamente 
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inflamável e pegou fogo instantaneamente. Fogo. Fogo." Ela diz: “Parecia que toda a América estava 
em chamas”. 

“No sonho, fiquei muito ciente do poder e da Presença de Deus. Eu caí de joelhos. ” Ela diz: “Comecei 
a soluçar incontrolavelmente. O cavalheiro, comigo, então começou a falar sob uma unção 
incrivelmente forte. Foi então que percebi que ele tinha um sotaque muito forte. Foi Duncan Campbell, 
das Hébridas.” Ele disse a ela: "Você viu corretamente." Isso está vindo da nuvem de testemunhas 
agora. “Você viu corretamente. É assim que a América será salva. ” 

Então ele olhou para ela e disse: “NÃO duvide disso." Ela colocou “NÃO” em maiúsculas "NÃO duvide". 
Isso é o que ele disse. “Está chegando um movimento arrebatador do Espírito de Deus que acenderá a 
América com o fogo de Sua Presença, e isso trará uma consciência rápida, rápida e inegável de Deus e 
um despertar. O que parece ser uma coisa - aviões de guerra - está prestes a ser revelado como outra. 
O que parece ser uma coisa está prestes a ser revelado como outra. Alguns estão com medo por causa 
da aparência das coisas. Mas outros vêem com o santo temor e expectativa.” Ele disse: “As águias estão 
em missão! Escute isso. Elas carregam poder de fogo. ” Isso é o que estava aqui ontem à noite. Potência 
de fogo. Fogo. “Eles carregam poder de fogo”, disse ele. 

 Chave: NÃO duvide do que o Senhor falou. 

Então ele disse: “Eles carregam Glória. No momento preciso, suas flechas serão lançadas e atingirão 
seus alvos. E o mover de Deus vai começar e se espalhar muito rapidamente.” Então ele disse 
novamente a ela: "Não duvide disso." 

   Chave: NÃO duvide do que o Senhor falou. 

Então ele disse: “Elas carregam Glória. No momento preciso, suas flechas serão lançadas e 
atingirão seus alvos. E o mover de Deus vai começar e se espalhar muito rapidamente. ” Então ele 
disse novamente a ela: "Não duvide disso." 

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

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

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

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

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

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

 Chave: A Aglow é revestida com uma nova unção de sabedoria e revelação e verá 
milagres extraordinários. 

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

Não apenas os EUA será salvo, mas outras nações serão salvas. Você vai ser forte. Você não terá medo. 
Você verá muitos, muitos milagres incríveis, sinais, maravilhas e milagres extraordinários. Milagres 
extraordinários. Todo o pacote. Você receberá o pacote completo. 

Você faz parte de uma companhia, um coração de guerreiros, guerreiros adoradores que vivem para 
Ele e anseiam por vê-lo glorificado, exaltado. E você formou uma parceria celestial. Você é um parceiro 
do rei. Você é Sua expressão, Sua expressão, você é, você é uma expressão Dele. Você deve pensar de 
forma diferente. Você deve pensar de forma diferente. Você é uma expressão dEle! Você é Ele, você é 
Jesus para o povo. Você é Suas mãos, você é Seus pés, você é Sua voz, você é Sua Glória. Você é o Seu 
fogo. Você é Seu rio. Você deve fazer isso, você deve, você deve fazer isso. Você deve. Você deve 
queimar. Você deve queimar. Deve ser parte dessa companhia que Ele está criando, Aglow. Haverá 
outros, é claro, mas você deve ingressar. 

 Chave: A Aglow está comprometida no que Deus está fazendo nesta hora. 

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

Encerramento de Linda Jones: 
Dizemos 'sim'. Dizemos "sim" a todas as declarações que saem da boca de Dutch. Dizemos 'sim'. NÃO 
duvide disso! 
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	Existe até conforto no tremor. Porque se você sabe que quando Ele terminar, a única coisa em pé é o puro Reino, é a montanha de Deus. Isso é tudo o que resta. É a única coisa que não pode ser abalada.
	Então Ele vem para os lugares áridos. Pelo menos é o que diz a passagem. Arabah - o deserto e vastidão selvagem. As palavras principalmente significam estéril, árido, sem vida.
	O capítulo 35 de Isaías diz que Ele vem e traz um rio ao deserto. Ezequiel 47 diz que onde quer que o rio vá, tudo vive. Até mesmo as árvores ao lado do rio, suas raízes vão para a água e sugam a nutrição e os nutrientes vão para as folhas, as nações comem e são curadas porque flui do Cordeiro no Trono!
	 Espírito de Sabedoria e Revelação
	A forma como esse arrependimento, esse novo entendimento vem, é claro, por revelação. E é por isso que Ele tem me enviado todos esses sonhos sobre revelação. Eu continuo anunciando às pessoas: “Você precisa começar a pedir revelação - o Espírito de sabedoria e revelação”. Isso é o que Salomão pediu.
	 Chave: Peça o Espírito de sabedoria e revelação.
	Fiquei feliz quando meu irmão trouxe essa passagem hoje, porque ele disse que Salomão não pediu riquezas, ele disse: “Dê-me sabedoria”. Ele não disse apenas sabedoria. A palavra hebraica sendo ‘shamah’. Significa sabedoria e revelação. É uma mistura. A língua hebraica tem uma palavra que realmente não temos em inglês. Em uma palavra, abrange ambos. É uma compreensão e uma sabedoria que vem com o tempo ou por meio de comunicação. Mas é uma revelação e algo que é revelado a você. O véu se levanta e você vê algo pelo Espírito que não conhece pela mente. Você sabe disso por revelação e comunicação sobrenatural. E Salomão disse: “Vou precisar de ambos. Vou precisar desse Espírito de compreensão e também vou precisar que o Senhor fale comigo no momento certo. ”
	Isso é o que Issacar tinha. É a palavra que os descreve. E o contexto do versículo de Issacar é a guerra. O contexto desse capítulo em I Crônicas 32 é que estes são os homens poderosos que ajudaram Davi na guerra!
	Então, você tem que ter esse Espírito de sabedoria e revelação para construir. Você tem que ter para plantar e tem que ter para a guerra. Teremos esse Espírito de sabedoria e revelação. Vamos saber o que fazer e como fazer. Vamos saber quando. Vamos saber como. Teremos unção apostólica e unção profética.
	Teremos uma unção para construir. Vamos ter uma unção para saber quando construir, para saber o que colocar na construção. Vamos saber do que esta nação precisa e que é hora de ir até aqui porque a colheita está madura. Vamos esperar um mês, dois, três, quatro ou seis meses aqui. Esta ainda não está pronto. Esta aqui está pronta.
	Palavras de conhecimento vão aumentar. O discernimento de espíritos aumentará. A atividade angelical vai aumentar. A atividade demoníaca vai aumentar. Não se concentre nos demônios. Apenas lide com os demônios, apenas lide com eles como você precisa lidar. A atividade angelical está aumentando. Os exércitos celestiais estão se engajando cada vez mais. As orações dos santos estão ativando porque eles respondem à Palavra do Senhor. E quando decretamos a Palavra do Senhor, os anjos se ocupam porque respondem às Suas Palavras! O Rei dos exércitos de anjos está em movimento. E este Espírito de sabedoria e revelação é o que Daniel tinha.
	 Outro Sonho - Hotel com Destino para Quem Está na Colheita
	Um dos sonhos mais estranhos já dados a uma pessoa sobre mim há vários anos, quer dizer, talvez 20 anos atrás, não sei, muito tempo atrás. Eu medi o tempo por distância - muito tempo atrás.
	Eu estava em um trem. Era um trem-bala subterrâneo. Ele primeiro pensou que fosse um metrô, mas era um trem-bala. E estava no subsolo. Estava indo a uma velocidade tão rápida e então fez uma curva fechada, 180 graus. No sonho, ele pensou, esse trem não tem como fazer esta curva. Ele estava pronto para a catástrofe. Ele pensou que veria um desastre no sonho. Mas o trem fez a curva facilmente - uma mudança de direção.
	O sonho mudou para uma cena diferente. Havia um hotel, um estilo mais antigo, com quartos abertos para o exterior, térreo. Ceci e eu estávamos dormindo no quarto do canto. Este profeta entrou em nosso quarto e nos despertou de um sono profundo. Ele disse que na sala havia partes de corpos artificiais penduradas por toda a sala, como a parte de trás de um teatro ou algo assim. E roupas e fantasias. Ele disse que não sabia o que isso significava. Eu respondi que sim, porque adoro estudos de palavras. Não sei o seu nome, mas adoro estudar palavras.
	Eu sabia exatamente o que eles representavam, porque sabia que a palavra "prótese" vem de prothesis, a palavra grega. A palavra raiz 'tese' significa escrever o propósito ou a história de algo. Então, tornou-se uma palavra em grego com propósito, tese explica a razão de algo ou como funciona, e "pro" significa fazer isso com antecedência. Portanto, a palavra para nós predestinados ou pré-determinados é prótese. E é também a palavra prótese, porque prótese restaura finalidade.
	Destino: Uma vestimenta tecida antes por Deus
	E eu sei que foi rápido, mas acho que você entendeu o resultado final. Os destinos estavam pendurados na parede.
	Nosso propósito no sonho era que havia uma multidão, havia multidões esperando do lado de fora. Ele disse: “Não sei o que eles estão esperando”.
	Eu disse: “Sim. Eu sei o que eles estão esperando. Eles estão esperando por suas próteses. Eles estão esperando por seu propósito. Eles estão esperando que alguém diga, por que eu existo? Quem sou eu? Porque sou eu? Qual é a minha roupa? ”
	Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2:10 dá o acabamento. É uma peça de roupa que uma costureira tece e que é preparada com antecedência. É literalmente um termo de costura que significa “medir com antecedência” porque Ele sabe o que deseja que você faça. Ele conhece o fim desde o início e os teceu juntos, planejou um destino para você antes mesmo de você nascer. E Ele sabe a vestimenta que Ele vai embrulhar - Ele vai estar dentro - e nós vamos vesti-Lo.
	Nós somos Suas vestes. Ele sabe exatamente o tamanho, o que fazer, porque Ele é um alfaiate especialista, costureiro. Essas vestes representam que Ele nos destinou com antecedência e nos mediu. Ele nos deu exatamente os dons de que precisaríamos, exatamente a personalidade, a mente, a tendência. Ele nos deu todas essas coisas porque nos "pré-tese". E um mover de Deus está chegando, onde vamos transformar um povo raso, sem vida e estéril em todas as partes da Terra - vamos apresentá-los ao destino, ao propósito. Vamos ajudá-los a encontrar a peça de roupa que lhes cabe perfeitamente!
	 Chave: Vamos apresentar às pessoas em todo o mundo seu destino em Deus.
	Eu nem tinha a intenção de compartilhar isso. Isso estava vindo para mim enquanto me lembrava deste sonho. Eu estou apenas colocando para fora.
	Mas o homem me diz - Eu acordo. Estou com sono. Ele se apresenta. Eu disse: “Eu entendo que você tem uma palavra para mim”. Ele responde: "Sim, tenho uma palavra para você." Digo: “Dê para mim”. Ele diz: “Não. Acho que vou fazer você esperar” Respondo: "Entrega agora!"
	Agora ele se vira para ir embora. Eu me virei para me afastar dele. Ele me persegue e me joga no chão, no sonho. Cantando no meu ouvido: “pequeno Daniel, garoto, como, eu te amo, você sabe, eu te amo, Daniel meu menino”. E quando ele me contou o sonho, pensei, esse cara é louco.
	Ele acordou do sonho e pegou uma caneta e papel. Ele disse: "Senhor, o que é essa coisa do menino Daniel?" O Espírito de Deus começa, “Daniel, Bem-Amado do Senhor”. Você o vê cantando aqui: “Pequeno Daniel, como eu te amo, menino Daniel”.
	“Daniel, Amado do Senhor. Antes de definir seu coração para interceder por esta nação. Enviei Meu anjo para dar-lhe entendimento, sabedoria e revelação. ” Eu estava literalmente meditando nesses dois versículos, Daniel 9: 22-23. Eu literalmente estava estudando esta Palavra.
	Quando Deus me deu, por dom revelador. À sua maneira selvagem, Ele pode fazer coisas, em um sonho, cantando “Menino Daniel” no meu ouvido. "Sabe, eu te amo, menino Daniel."
	As palavras de Deus contêm poder criativo
	Ele vai derrubar alguns de vocês no chão! Ele vai cantar no seu ouvido! Ele vai derramar sabedoria e revelação para você. Você está indo para a guerra. Você vai construir. A Palavra do Senhor vai estar na sua língua! Deus disse em Jeremias 1:10: “Veja! Eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir; para edificar e para plantar”. Em outras palavras, você vai rasgar algumas coisas. Você vai arrancar algumas coisas. Você vai rasgar, derrubar. Então você vai construir e plantar, porque o objetivo nunca é apenas derrubar algo. É sempre para construir e plantar.
	“Como vou fazer isso?” jovem, Jeremias. “Como vou fazer isso? Eu não posso fazer isto." “Bem, vou zelar pelas Minhas Palavras para executá-las.” Execute, ‘Asah’, crie. Não apenas faça, execute, realize, mas crie. Uma das palavras de Gênesis para criação.
	“Porque eu vou falar através de você. Vou colocar uma natureza profética e unção em você. Você vai Me ouvir e, quando Me ouvir, vai dizer isso. Quando você disser: Eu vou fazer isso! Vou criar com suas palavras. Vou pegar as Minhas Palavras, colocá-las na sua boca e quando eu as dizer através de você, elas terão poder criativo porque são Minhas!”
	 Chave: Liberar as palavras que Deus nos dá tem o mesmo poder de criar na terra como se Deus as tivesse proferido.
	“Minhas Palavras irão arrancar sistemas malignos, governos, falsas religiões, ídolos, derrubá-los e destruí-los! Minhas palavras também produzirão algo - vida, saúde, integridade. ”
	Isso é o que o Espírito de sabedoria e revelação faz. A Palavra do Senhor faz todas essas coisas e é forte! É poderoso!
	Casa de reuniões Rio Vermelho
	Uma das minhas amigas, Gina Gholston, uma profeta que Deus trouxe para Ceci e para minha vida alguns anos atrás. Eu não sei. Ela me envia palavras e sonhos proféticos. Gina sonha livros. Os sonhos de Gina vão te cansar só de lê-los. Gina teve o sonho de que EUA será salvo. Ela tem sonhos poderosos.
	Ela teve dois sonhos com a Casa de reuniões Rio Vermelho. O avivamento ocorreu primeiro na Casa de reuniões Rio Vermelho em Kentucky, depois em Cane Ridge. Tudo começou lá, quero dizer, neste Rio Vermelho, Cane Ridge, País de Gales, Hébridas, Azusa. Quem estou deixando de fora? Todos esses lugares estão conectados no Espírito. Um alimentou o próximo. A Casa de reuniões Rio Vermelho foi um movimento intenso de Deus. Foi onde muito disso começou.
	Gina parou na calçada no sonho e viu 100 águias. Vocês se lembram disso, alguns de vocês da postagem Give Him 15? Um caminhão chega com uma broca, começa a perfurar e este gêiser dispara e o poço reabre - um enorme gêiser. Mãos saem dos céus, aplaudem e as águias começam a voar. Eles passam pela água. Elas ficam encharcadas. Eles começam a carregar a água por todo o país. Elas têm três flechas em uma garra e um pergaminho na outra.
	Movimento rápido de olhos
	Quando eles começam a voar para todas as partes da nação, uma Voz do Céu fala. Diz: “Movimento rápido de olhos. Minha visão está em movimento.” As águias representam a unção profética. Revelação. Carregando flechas e um pergaminho.
	No sonho seguinte, Gina viu as águias atirarem flechas na terra e o fogo se espalhou. O avivamento estourou em todo o país.
	Estratégias para levar o renascimento a um novo lugar
	Mas no primeiro, depois que as águias vão embora, ela entra no prédio. Há arquitetos sentados em uma mesa fazendo planos - eles fazem parte das estratégias. As pessoas vêm de todo o país e correm no prédio. Eles ficam encharcados com a água ao entrar. Eles são encharcados com a água do avivamento. Eles caminham até esses apóstolos que estão traçando planos e eles passam para essas pessoas que correm de volta de onde eles vieram e eles têm a estratégia do que fazer, para levar o avivamento lá!
	E eles desenham outra estratégia, outra pessoa corre e eles dão a estratégia a ela. Eles escrevem outra, outra pessoa entra. Eles estão todos encharcados com a água do Rio Vermelho. Todos eles estão recebendo discernimento apostólico, revelação e sabedoria. Estratégias para avançar.
	Aglow: Equipes de resposta rápida
	E a mesma Voz do Céu fala e diz: “Equipe de Resposta Rápida”. Isso é o que ouvi sobre você esta manhã. Equipes de resposta rápida encharcadas, encharcadas, molhadas, encharcadas até os ossos, revivificação gotejante, unção gotejante, saturadas, escorrendo. Videntes, construtores. Equipes de resposta rápida. Quem sabe? Talvez a Aglow seja literalmente usada por Deus para transformar nações.
	 Chave: A Aglow tem equipes de resposta rápida que carregam a visão, a revelação e a sabedoria para transformar nações.
	As águias do sonho sabiam exatamente para onde ir. A resposta rápida, as pessoas com os planos, sabiam exatamente para onde ir. Eles foram traduzidos. Sobrenaturalmente. Se Ele puder encontrar alguém disposto a ir, Ele pagará por isso.
	Eu achei isso muito fascinante neste sonho que em um ponto ela foi levada pelo Espírito e olhando para a Terra e viu uma linha desenhada de Cane Ridge até a Red River Meeting House. E então ela viu duas linhas indo para o oeste para a rua Azusa. E então ela viu uma linha ir para Gales e quando o Espírito Santo terminou no sonho, era uma lança.
	Ela disse: “Eu sabia em meu espírito e no sonho, eu sabia o que estou vendo aqui, está acontecendo em todos esses lugares: Cane Ridge, Azusa, País de Gales. Todos esses poços estão sendo reabertos. O Espírito de sabedoria e revelação, as águias e os arquitetos, os apóstolos e profetas, o fogo, a água.
	Uma Mistura de avivamentos passados
	Tudo está acontecendo em todos eles se tornando esta unção sinérgica, uma mistura de todos os avivamentos anteriores, tudo em um. “Você nasceu para isso! Você estava destinado a viver agora! Agora mesmo! Suas teses serão importantes para o que eu faço, 2021, quando eu lançar este Grande Despertar! Eu preciso deste aqui, e este aqui! Eu fiz esta roupa para eles. Tire da parede, enrole-os agora! Eu escrevi este destino para eles. Coloque. ”
	E até mesmo a palavra propósito em Romanos 8, você sabe, todas as coisas contribuem para o bem, para aqueles que amam a Deus chamados de acordo com o Seu propósito. Ponha a palavra prótese, pró-tese neste final.
	Esse é o propósito! Porque Ele está tentando dizer: “Não importa o que o inimigo tente fazer para acabar com seu destino, eu já escrevi em sua história! E eu não sou só capaz de fazer próteses artificiais, a minha é de verdade, né! Já escrevi em sua história que vou restaurar isso. Ele tentou te tirar daqui. Escrevi em sua história como vou reverter isso e usá-lo para o bem. Ele pensou que iria destruir você e eu apenas o deixei afiar sua espada! "
	 Chave: Temos um grande propósito e o fato de estarmos vivos significa que Deus nos inscreveu nos planos de hoje.
	Há alguma águia por aqui? Isso é o que eu quero saber.
	Segundo sonho - Aviões de guerra = Águias
	Este é o segundo sonho. Só fico pensando que não tenho tempo agora. Eu fico pensando, não, eu tenho que ler este segundo sonho. Não vou fazer outra mensagem de sonho. Confie em mim, mas não vou fazer isso. Mas eu simplesmente acho que é tão fascinante.
	Ela tem um segundo sonho. Um ano depois.
	Ela diz: “Sonhei que estava com alguém em uma estrutura semelhante a um convés - um lugar muito elevado nos Céus. Deste lugar, estávamos olhando para baixo, observando os Estados Unidos da América. Eu não sabia quem era o homem que estava ao meu lado, mas senti uma forte unção dele, e isso estava me dando uma esperança incrível para a nação ”.
	“Quando estávamos olhando para baixo, vimos o que primeiro pareciam ser aviões de guerra voando sobre a América. Este homem me disse: 'Meu Deus, eu me pergunto o que está acontecendo na América? O que todos esses aviões de guerra significam? 'Ele não disse isso com preocupação, mas quase como se quisesse que eu visse algo que não era óbvio. Ele olhou para mim como se eu devesse saber a resposta certa para sua pergunta. ”
	E ela fez. No sonho, ela disse: “Esses não são aviões de guerra. Essas são águias. Já os vi antes em um sonho ”, disse ela. “Há uma centena deles”, disse ela. “Elas estão carregando água do poço reaberto de avivamento da Casa de reuniões Rio Vermelho. Ele foi desbloqueado. Agora está jorrando para a nação. ” Não me diga que isso não vai acontecer. Isso vai acontecer. Já está começando.
	“Então posso ver claramente as águias como no sonho anterior, carregando flechas em uma de suas garras e um pedaço de papel enrolado na outra. Elas ainda estavam encharcadas e soltas em todos os lugares. Elas voaram com água do poço Casa de reuniões Rio Vermelho. Em ambos os sonhos, elas nunca secaram. Elas ficaram molhadas o tempo todo.” Você precisa ficar molhado o tempo todo.
	“Elas ainda estavam encharcadas e liberando água do gêiser que estava em erupção no terreno da Casa de reuniões Rio Vermelho . Enquanto as águias voavam em todas as direções da América, de repente todas começaram a mergulhar em direção ao solo. Quando perto do solo, eles nivelaram e começaram a lançar suas flechas no solo.
	Eu sabia que havia cem águias, cada uma carregava três flechas. Assim, 300 foram soltas no solo. Quando cada flecha atingiu o solo, ela se acendeu como se tivesse atingido uma bolsa de gás e uma coluna de fogo em espiral disparou. ”
	“Então vimos como a água que as águias carregavam e soltavam também estava sendo, a água, também estava sendo acesa pelo fogo. A água da Casa de reuniões Rio Vermelho era extremamente inflamável e pegou fogo instantaneamente. Fogo. Fogo." Ela diz: “Parecia que toda a América estava em chamas”.
	“No sonho, fiquei muito ciente do poder e da Presença de Deus. Eu caí de joelhos. ” Ela diz: “Comecei a soluçar incontrolavelmente. O cavalheiro, comigo, então começou a falar sob uma unção incrivelmente forte. Foi então que percebi que ele tinha um sotaque muito forte. Foi Duncan Campbell, das Hébridas.” Ele disse a ela: "Você viu corretamente." Isso está vindo da nuvem de testemunhas agora. “Você viu corretamente. É assim que a América será salva. ”
	Então ele olhou para ela e disse: “NÃO duvide disso." Ela colocou “NÃO” em maiúsculas "NÃO duvide". Isso é o que ele disse. “Está chegando um movimento arrebatador do Espírito de Deus que acenderá a América com o fogo de Sua Presença, e isso trará uma consciência rápida, rápida e inegável de Deus e um despertar. O que parece ser uma coisa - aviões de guerra - está prestes a ser revelado como outra. O que parece ser uma coisa está prestes a ser revelado como outra. Alguns estão com medo por causa da aparência das coisas. Mas outros vêem com o santo temor e expectativa.” Ele disse: “As águias estão em missão! Escute isso. Elas carregam poder de fogo. ” Isso é o que estava aqui ontem à noite. Potência de fogo. Fogo. “Eles carregam poder de fogo”, disse ele.
	 Chave: NÃO duvide do que o Senhor falou.
	Então ele disse: “Eles carregam Glória. No momento preciso, suas flechas serão lançadas e atingirão seus alvos. E o mover de Deus vai começar e se espalhar muito rapidamente.” Então ele disse novamente a ela: "Não duvide disso."
	   Chave: NÃO duvide do que o Senhor falou.
	Então ele disse: “Elas carregam Glória. No momento preciso, suas flechas serão lançadas e atingirão seus alvos. E o mover de Deus vai começar e se espalhar muito rapidamente. ” Então ele disse novamente a ela: "Não duvide disso."
	Oração de encerramento de Dutch
	Senhor, eu te agradeço pela unção, a transmissão do Espírito de sabedoria e revelação - o próximo nível, vindo para este ministério, para os líderes, intercessores, vindo para aqueles que se alinham com Ele.
	Uma nova unção apostólica e profética que libera uma unção evangelística maior, até mesmo uma unção pastoral e de ensino. Então, um novo nível da plenitude de Cristo, a unção plena de Cristo - o apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Por Ele, Cristo, o apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, Sua unção, Christos, o Ungido Primeiro. Sua unção liberada de uma vez por todas neste grupo de pessoas que têm corações para revelar a plenitude de quem Jesus é para este planeta; que têm paixão por levá-lo às nações da terra.
	E são essas fortalezas que tem atormentado partes do planeta e oprimido por séculos e até milênios desmanteladas porque uma equipe de resposta rápida apareceu com a autoridade de Deus e, em Nome de Jesus, se posicionou como a Ecclesia do próprio Senhor. Declarou o propósito de Deus para aquela terra e o evangelho do reino foi pregado, sinais e maravilhas aconteceram e os demônios fugiram! O Espírito de revelação veio e o véu foi levantado da nação! E o Reino veio. Que o Reino venha, vontade de Deus, seja feita! Que o Reino venha, seja feita a vontade de Deus! Que o Reino venha, seja feita a vontade de Deus!
	E então, os portadores do Reino, os portadores do Reino apareceram. O povo de Jesus veio, os ungidos, o pequeno Cristo, o povo cheio do Espírito veio. E quando proferiram as palavras de Deus, o poder foi liberado e o fogo foi liberado.
	O mal foi desmantelado. Os sistemas de raiz foram arrancados, destruídos e derrubados, e os governos malignos foram derrubados. Mas a vida brotou e esperança, saúde, cura,  ordem, amor, bondade e justiça.
	E Aglow será revestida com isso, e você será revestida com esta nova unção de sabedoria e revelação. Você é o menino Daniel. Você é a amada de Deus. Você é! Você o levará para as nações. Ele lhe dará sabedoria e revelação. Você é Issachar.
	 Chave: A Aglow é revestida com uma nova unção de sabedoria e revelação e verá milagres extraordinários.
	Você será um ministério encharcado. OK. Você vai ficar encharcada e vai queimar. E você vai se casar com água e fogo. E você vai se casar com Gales e Hébridas, Cane Ridge
	Não apenas os EUA será salvo, mas outras nações serão salvas. Você vai ser forte. Você não terá medo. Você verá muitos, muitos milagres incríveis, sinais, maravilhas e milagres extraordinários. Milagres extraordinários. Todo o pacote. Você receberá o pacote completo.
	Você faz parte de uma companhia, um coração de guerreiros, guerreiros adoradores que vivem para Ele e anseiam por vê-lo glorificado, exaltado. E você formou uma parceria celestial. Você é um parceiro do rei. Você é Sua expressão, Sua expressão, você é, você é uma expressão Dele. Você deve pensar de forma diferente. Você deve pensar de forma diferente. Você é uma expressão dEle! Você é Ele, você é Jesus para o povo. Você é Suas mãos, você é Seus pés, você é Sua voz, você é Sua Glória. Você é o Seu fogo. Você é Seu rio. Você deve fazer isso, você deve, você deve fazer isso. Você deve. Você deve queimar. Você deve queimar. Deve ser parte dessa companhia que Ele está criando, Aglow. Haverá outros, é claro, mas você deve ingressar.
	 Chave: A Aglow está comprometida no que Deus está fazendo nesta hora.
	Você deve estar pronto nesta hora. Você deve. Você deve. Ele é digno. O Cordeiro é digno. Ele é digno. Ele é digno. Adore-o, adore-o, adore-o. Ele é digno.
	Encerramento de Linda Jones:
	Dizemos 'sim'. Dizemos "sim" a todas as declarações que saem da boca de Dutch. Dizemos 'sim'. NÃO duvide disso!




Dutch Sheets

Conferência Aglow 2021– Sessão da manhã de domingo  



Eu amo este ministério. Ainda me lembro do que disse há alguns anos em uma dessas reuniões, que poucos ministérios têm esse privilégio pois não tem a capacidade de se adaptar e se tornar um novo odre. É muito difícil mudar o odre de uma organização. É muito mais fácil fazer isso com pessoas. É muito desafiador e quase impossível de fazê-lo em uma organização. Portanto, é extremamente raro que um ministério faça parte, esteja na vanguarda, de ser amplamente usado por Deus em dois movimentos ou manifestações consecutivas.

Intimidade com Deus é a chave

Aqueles que foram muito usados no movimento carismático, por exemplo, 40, 50 anos depois, é raro que eles se tornem uma voz chave no próximo. A Aglow tem esse potencial porque vocês priorizam as coisas certas e as coisas certas não são tamanho, métodos, programas e sistemas. Todos esses são suportes. Esses não são o núcleo, a chave. A chave é o que fizemos há um tempo atrás, quando nos aproximamos cada vez mais perto com intimidade e paixão por Ele e ouvindo-O. Essa é a chave.

Chave: A Aglow tem o potencial de se tornar uma voz chave no próximo mover de Deus, porque temos mantido Deus em primeiro lugar em todas as coisas.

Eu acredito que este ministério tem o potencial de ser um dos ministérios chave para dar a luz ao que Deus está prestes a fazer. E sinto uma concordância com o que acabou de ser dito, não me lembro como o irmão disse que fez a oferta, mas ele sentiu que estava se movendo para um lançamento. Não me lembro de como você disse exatamente, mas a nova tarefa, a nova estação para este ministério. No entanto, ele declarou isso, mas falou de uma forma melhor. Eu concordo com você. Este é um ponto de lançamento no novo que há para você.

Chave: A Aglow tem o potencial de ser um dos ministérios chave para dar a luz ao que Deus está prestes a fazer.

Pode não ser o único lançamento. Não estou dizendo isso porque estamos aqui, mas é um momento muito importante para este ministério. Então, abrace essa verdade e declare, como você fez na noite passada, declare que faremos isso. Nós dizemos sim. Isso é tudo que temos a dizer: sim. E então faça o que Ele diz.

Isaías 40 da I-40

Não sei onde isso vai parar hoje, mas sei por onde quero começar. Tive provavelmente de sete a oito sonhos que me foram dados nos últimos meses, relacionados a uma viagem que acontece na I-40, partindo da parte oriental da nação, de onde começa até a Califórnia, onde termina. Todos são bons sonhos.

Eu sinto, e também as pessoas que têm esses sonhos, que a I-40 representa Isaías 40. Obviamente, é uma imagem de algo que abrange ou se estende por toda a nação e que é importante - de leste a oeste. Tenho certeza de que também simboliza Isaías 40. Isaías 40 é a passagem das escrituras que profetiza o ministério de João Batista - que ele vem para preparar o caminho.

Nós também estivemos em uma temporada preparatória. Ainda estamos, até certo ponto, nisso. Estamos chegando ao ponto de transição onde o Messias vem. Não me refiro à 2ª vinda agora. Estou falando em Isaías da Primeira Vinda, quando Ele veio. Isaías 40 começa aí e então diz que quando aquele trabalho de preparação estiver completo, a Glória do Senhor será vista - versículo 5 e esse é o próprio Senhor.

A Glória do Senhor será vista

Tenho certeza de que estamos indo para um lugar onde a Glória do Senhor será vista. Quase todo mundo gosta disso - todo mundo menos os religiosos, os hipócritas e as pessoas que estão tão longe que são apenas anti-Deus e antiCristo. Mas os pecadores endurecidos, pessoas desesperadas, pessoas demonizadas, pessoas enganadas, todos eles gostam da Glória quando O veem, quando O provam, eles estão arruinados. Eu só quero estar com Ele o tempo todo. Não há ninguém como ele.

Quando estávamos cantando anteriormente, You are Holy, provavelmente não preciso lembrar a este grupo que a palavra ‘santo’ não significa sem pecado. Os mais velhos não estão cantando: "Você não tem pecado, você não tem pecado." Eles estão dizendo: “Você é diferente”. A palavra significa "separado". Você está separado. Não há ninguém como você. Cada vez que olhamos para Você, vemos outra face e olhamos profundamente em quem Você é e isso é infinito. Quando as pessoas O veem, elas são cativadas por Sua pureza, Seu amor, Sua impecabilidade, sim. Sua justiça, sim. Mas Seu coração de bondade e misericórdia, de amor. E Ele está vindo, Ele está vindo.

Isaías 40:1 diz: Consolai o meu povo. Não é fascinante que o ministério de João Batista seja introduzido com a palavra conforto? Quando ele chega aqui e começa seu ministério, não há nenhuma parte de suas mensagens e do que ele disse e como agiu, que eu definiria com a palavra conforto. Arranque, talvez. Arrancar o Meu povo ou desafiá-lo, talvez. É reconfortante, é claro, devido ao que isso gera.

Também é importante saber que a palavra conforto aqui nesta passagem, nechamah, também é uma das palavras hebraicas para arrepender-se. E essa foi a mensagem de João, não foi? Mas também é importante saber que arrepender-se não significa basicamente voltar e seguir na outra direção. Esse é o resultado final do arrependimento.

Arrependimento é uma palavra que significa um novo conhecimento, uma nova compreensão, metanóia. 'Nóia' é conhecimento, ‘meta’ é depois. Obtemos o conhecimento que vem depois, que nos faz virar e seguir outro caminho.

Você não pode simplesmente defini-lo, virar e ir para o outro lado, porque se você definir dessa forma, você pula uma etapa que permite que você siga esse caminho. Você pode virar e ir para o lado errado se não tiver primeiro a revelação, o entendimento que o faz saber como virar.

João não estava apenas falando com pecadores endurecidos quando disse 'arrependa-se', ele estava falando com todos. Ele estava conversando com as crianças. Ele estava conversando com pessoas boas que estavam tentando o seu melhor para seguir a Deus e viver uma vida pura. Mas ele ainda disse: “Arrependam-se, pois o Reino dos Céus está próximo”.

Arrependa-se, pense diferente

Então, uma das melhores traduções da palavra e acredito que versão da Bíblia Amplified  traduz desta forma em Mateus 3, quando disse: “Arrependam-se, o Reino dos Céus está próximo”. Eles traduziram desta forma, pense de forma diferente. Pense diferente porque o Reino dos Céus é aquele pelo qual esperamos. Aquele que veio para resgatar, para reverter o que aconteceu na queda, Aquele que é o Rei do Reino que veio para resgatar esta parte do Reino, e Aquele por quem esperamos - E Ele está aqui!

Então, você precisa começar a pensar de forma diferente. Ele está aqui. Isso é o que Ele estava dizendo neste trecho. Quer você seja um pecador ou esteja se esforçando ao máximo para seguir a lei e fazer as coisas de forma certa, todos nós, diziam eles, temos que pensar de maneira diferente.

E então, minha mensagem, para hoje é dizer para você, Aglow, e qualquer um que esteja assistindo, temos que começar a pensar de forma diferente.

Chave: Aglow, temos que começar a pensar de forma diferente e mudar a forma como falamos, oramos, pensamos.

É hora de ajustar nosso pensamento. Eu não estou falando sobre o pecado. Estou falando sobre atividade. Estou falando sobre nossas orações. Estou falando sobre nossa mentalidade. É até hora de começar a mudar nossa linguagem quando dizemos que o avivamento está chegando. É hora de começar a dizer: 'Está aqui e está chegando. Ele está aqui e está vindo. Isso começou. Estamos nos movendo para algo diferente. Agora tenho que começar a pensar de forma diferente, porque quando você chega na época da colheita, você pensa de forma diferente.

Chave: A temporada de colheita requer um pensamento diferente. 

Jesus disse que não havia problema em chorar e jejuar quando Ele estava aqui. Agora, eu quero que você se alegre nesta temporada porque as coisas estão mudando. E Ele veio para arar, mas estou aqui para curar. Ele veio desmontar algumas coisas e anunciar algumas coisas, mas eu sou o anúncio! Agora estou aqui para abrir os olhos cegos, deixar os oprimidos irem em liberdade e quebrar as portas da prisão.

Chave: Estamos prestes a passar do estágio de preparação para o derramamento.

Um desses sonhos começou com uma pessoa dizendo: “Eu vi um corredor nos blocos de partida na Carolina do Norte, na fronteira da Carolina do Sul na rodovia Interestadual 40, e eles começaram a correr pelo país. E em todos os lugares, onde seus pés batiam, havia fogo. E o fogo permaneceu, a estrada foi acesa e as chamas continuaram queimando. O corredor foi para a Califórnia - Los Angeles e dobrou à esquerda e correu para a Rua Azusa. A Rua Azusa estava jorrando.”

Poço da rua Azusa – Fogo e Água

Assim como os poços da noite anterior, Azusa foi reaberta. Fogo e água brotavam da terra. Este corredor ficou no gêiser e foi encharcado com água e queimado com fogo ao mesmo tempo.

Ele se virou e o número oito era o que ele estava vestindo. Ele estava com um uniforme de corrida. Novos começos. O poço está nascendo de novo, os novos começos estão chegando. A Glória está chegando. O Salvador está vindo. Sim, Ele julgará o pecado, mas Seu coração é para redimir. Seu coração não vai destruir. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Ele tem todo o direito de vir e fazer muitas coisas desagradáveis e duras a esta nação, mas Seu coração é redimir. Seu coração é redimir o pecador que agora adora ídolos.

 Chave: Novos começos estão chegando, pense de maneira diferente.

Seu coração redime o rebelde. Seu coração redime as pessoas que não tem ideia de que Ele existe e negam que Ele existe! Misericórdia e compaixão não são apenas algo que Ele sente, mas ação. É o Seu DNA. É quem Ele é. E Ele está vindo com um novo começo e um novo começo para milhões e milhões. Centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, nações - nações inteiras terão um novo começo!

E então, temos que pensar de forma diferente, e estou dizendo isso de novo para você, Aglow, você tem que pensar de forma diferente. Não sei o que isso significa, mas você vai saber o que significa. Você vai ter que pensar de forma diferente.

Chave: Para colher, é necessário um novo pensamento.

Mudanças trazem conforto

Você pode estar pescando um dia e alguém pode passar e dizer: “Siga-me”. Você pode ser cobrador de impostos, você pode ser médico. Realmente não importa qual seja a atividade, Ele pode mudá-la.

Pense de maneira diferente. Existe conforto. Nechamah, arrependa-se. Conforto. Mesma palavra. Há conforto em pensar de maneira diferente. Há conforto em segui-Lo. Há conforto em ouvir o que Ele diz e se ajustar. Há conforto na mudança. Há até conforto quando o arado tem que descer, desenterrar coisas, derrubar montanhas e torná-las retas ao invés de lugares tortos. Mesmo quando Ele o coloca sobre a mesa, o estica e o inclina, o recoloca no alinhamento. Dói tanto que há conforto.

Existe até conforto no tremor. Porque se você sabe que quando Ele terminar, a única coisa em pé é o puro Reino, é a montanha de Deus. Isso é tudo o que resta. É a única coisa que não pode ser abalada.

Então Ele vem para os lugares áridos. Pelo menos é o que diz a passagem. Arabah - o deserto e vastidão selvagem. As palavras principalmente significam estéril, árido, sem vida.

O capítulo 35 de Isaías diz que Ele vem e traz um rio ao deserto. Ezequiel 47 diz que onde quer que o rio vá, tudo vive. Até mesmo as árvores ao lado do rio, suas raízes vão para a água e sugam a nutrição e os nutrientes vão para as folhas, as nações comem e são curadas porque flui do Cordeiro no Trono!

 Espírito de Sabedoria e Revelação

A forma como esse arrependimento, esse novo entendimento vem, é claro, por revelação. E é por isso que Ele tem me enviado todos esses sonhos sobre revelação. Eu continuo anunciando às pessoas: “Você precisa começar a pedir revelação - o Espírito de sabedoria e revelação”. Isso é o que Salomão pediu.

Chave: Peça o Espírito de sabedoria e revelação.

Fiquei feliz quando meu irmão trouxe essa passagem hoje, porque ele disse que Salomão não pediu riquezas, ele disse: “Dê-me sabedoria”. Ele não disse apenas sabedoria. A palavra hebraica sendo ‘shamah’. Significa sabedoria e revelação. É uma mistura. A língua hebraica tem uma palavra que realmente não temos em inglês. Em uma palavra, abrange ambos. É uma compreensão e uma sabedoria que vem com o tempo ou por meio de comunicação. Mas é uma revelação e algo que é revelado a você. O véu se levanta e você vê algo pelo Espírito que não conhece pela mente. Você sabe disso por revelação e comunicação sobrenatural. E Salomão disse: “Vou precisar de ambos. Vou precisar desse Espírito de compreensão e também vou precisar que o Senhor fale comigo no momento certo. ”

Isso é o que Issacar tinha. É a palavra que os descreve. E o contexto do versículo de Issacar é a guerra. O contexto desse capítulo em I Crônicas 32 é que estes são os homens poderosos que ajudaram Davi na guerra!

Então, você tem que ter esse Espírito de sabedoria e revelação para construir. Você tem que ter para plantar e tem que ter para a guerra. Teremos esse Espírito de sabedoria e revelação. Vamos saber o que fazer e como fazer. Vamos saber quando. Vamos saber como. Teremos unção apostólica e unção profética.

Teremos uma unção para construir. Vamos ter uma unção para saber quando construir, para saber o que colocar na construção. Vamos saber do que esta nação precisa e que é hora de ir até aqui porque a colheita está madura. Vamos esperar um mês, dois, três, quatro ou seis meses aqui. Esta ainda não está pronto. Esta aqui está pronta.

Palavras de conhecimento vão aumentar. O discernimento de espíritos aumentará. A atividade angelical vai aumentar. A atividade demoníaca vai aumentar. Não se concentre nos demônios. Apenas lide com os demônios, apenas lide com eles como você precisa lidar. A atividade angelical está aumentando. Os exércitos celestiais estão se engajando cada vez mais. As orações dos santos estão ativando porque eles respondem à Palavra do Senhor. E quando decretamos a Palavra do Senhor, os anjos se ocupam porque respondem às Suas Palavras! O Rei dos exércitos de anjos está em movimento. E este Espírito de sabedoria e revelação é o que Daniel tinha.

 Outro Sonho - Hotel com Destino para Quem Está na Colheita

Um dos sonhos mais estranhos já dados a uma pessoa sobre mim há vários anos, quer dizer, talvez 20 anos atrás, não sei, muito tempo atrás. Eu medi o tempo por distância - muito tempo atrás.

Eu estava em um trem. Era um trem-bala subterrâneo. Ele primeiro pensou que fosse um metrô, mas era um trem-bala. E estava no subsolo. Estava indo a uma velocidade tão rápida e então fez uma curva fechada, 180 graus. No sonho, ele pensou, esse trem não tem como fazer esta curva. Ele estava pronto para a catástrofe. Ele pensou que veria um desastre no sonho. Mas o trem fez a curva facilmente - uma mudança de direção.

O sonho mudou para uma cena diferente. Havia um hotel, um estilo mais antigo, com quartos abertos para o exterior, térreo. Ceci e eu estávamos dormindo no quarto do canto. Este profeta entrou em nosso quarto e nos despertou de um sono profundo. Ele disse que na sala havia partes de corpos artificiais penduradas por toda a sala, como a parte de trás de um teatro ou algo assim. E roupas e fantasias. Ele disse que não sabia o que isso significava. Eu respondi que sim, porque adoro estudos de palavras. Não sei o seu nome, mas adoro estudar palavras.

Eu sabia exatamente o que eles representavam, porque sabia que a palavra "prótese" vem de prothesis, a palavra grega. A palavra raiz 'tese' significa escrever o propósito ou a história de algo. Então, tornou-se uma palavra em grego com propósito, tese explica a razão de algo ou como funciona, e "pro" significa fazer isso com antecedência. Portanto, a palavra para nós predestinados ou pré-determinados é prótese. E é também a palavra prótese, porque prótese restaura finalidade.

Destino: Uma vestimenta tecida antes por Deus

E eu sei que foi rápido, mas acho que você entendeu o resultado final. Os destinos estavam pendurados na parede.

Nosso propósito no sonho era que havia uma multidão, havia multidões esperando do lado de fora. Ele disse: “Não sei o que eles estão esperando”.

Eu disse: “Sim. Eu sei o que eles estão esperando. Eles estão esperando por suas próteses. Eles estão esperando por seu propósito. Eles estão esperando que alguém diga, por que eu existo? Quem sou eu? Porque sou eu? Qual é a minha roupa? ”

Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2:10 dá o acabamento. É uma peça de roupa que uma costureira tece e que é preparada com antecedência. É literalmente um termo de costura que significa “medir com antecedência” porque Ele sabe o que deseja que você faça. Ele conhece o fim desde o início e os teceu juntos, planejou um destino para você antes mesmo de você nascer. E Ele sabe a vestimenta que Ele vai embrulhar - Ele vai estar dentro - e nós vamos vesti-Lo.

Nós somos Suas vestes. Ele sabe exatamente o tamanho, o que fazer, porque Ele é um alfaiate especialista, costureiro. Essas vestes representam que Ele nos destinou com antecedência e nos mediu. Ele nos deu exatamente os dons de que precisaríamos, exatamente a personalidade, a mente, a tendência. Ele nos deu todas essas coisas porque nos "pré-tese". E um mover de Deus está chegando, onde vamos transformar um povo raso, sem vida e estéril em todas as partes da Terra - vamos apresentá-los ao destino, ao propósito. Vamos ajudá-los a encontrar a peça de roupa que lhes cabe perfeitamente!

Chave: Vamos apresentar às pessoas em todo o mundo seu destino em Deus.

Eu nem tinha a intenção de compartilhar isso. Isso estava vindo para mim enquanto me lembrava deste sonho. Eu estou apenas colocando para fora.

Mas o homem me diz - Eu acordo. Estou com sono. Ele se apresenta. Eu disse: “Eu entendo que você tem uma palavra para mim”. Ele responde: "Sim, tenho uma palavra para você." Digo: “Dê para mim”. Ele diz: “Não. Acho que vou fazer você esperar” Respondo: "Entrega agora!"

Agora ele se vira para ir embora. Eu me virei para me afastar dele. Ele me persegue e me joga no chão, no sonho. Cantando no meu ouvido: “pequeno Daniel, garoto, como, eu te amo, você sabe, eu te amo, Daniel meu menino”. E quando ele me contou o sonho, pensei, esse cara é louco.

Ele acordou do sonho e pegou uma caneta e papel. Ele disse: "Senhor, o que é essa coisa do menino Daniel?" O Espírito de Deus começa, “Daniel, Bem-Amado do Senhor”. Você o vê cantando aqui: “Pequeno Daniel, como eu te amo, menino Daniel”.

“Daniel, Amado do Senhor. Antes de definir seu coração para interceder por esta nação. Enviei Meu anjo para dar-lhe entendimento, sabedoria e revelação. ” Eu estava literalmente meditando nesses dois versículos, Daniel 9: 22-23. Eu literalmente estava estudando esta Palavra.

Quando Deus me deu, por dom revelador. À sua maneira selvagem, Ele pode fazer coisas, em um sonho, cantando “Menino Daniel” no meu ouvido. "Sabe, eu te amo, menino Daniel."

As palavras de Deus contêm poder criativo

Ele vai derrubar alguns de vocês no chão! Ele vai cantar no seu ouvido! Ele vai derramar sabedoria e revelação para você. Você está indo para a guerra. Você vai construir. A Palavra do Senhor vai estar na sua língua! Deus disse em Jeremias 1:10: “Veja! Eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir; para edificar e para plantar”. Em outras palavras, você vai rasgar algumas coisas. Você vai arrancar algumas coisas. Você vai rasgar, derrubar. Então você vai construir e plantar, porque o objetivo nunca é apenas derrubar algo. É sempre para construir e plantar.

“Como vou fazer isso?” jovem, Jeremias. “Como vou fazer isso? Eu não posso fazer isto." “Bem, vou zelar pelas Minhas Palavras para executá-las.” Execute, ‘Asah’, crie. Não apenas faça, execute, realize, mas crie. Uma das palavras de Gênesis para criação.

“Porque eu vou falar através de você. Vou colocar uma natureza profética e unção em você. Você vai Me ouvir e, quando Me ouvir, vai dizer isso. Quando você disser: Eu vou fazer isso! Vou criar com suas palavras. Vou pegar as Minhas Palavras, colocá-las na sua boca e quando eu as dizer através de você, elas terão poder criativo porque são Minhas!”

Chave: Liberar as palavras que Deus nos dá tem o mesmo poder de criar na terra como se Deus as tivesse proferido.

“Minhas Palavras irão arrancar sistemas malignos, governos, falsas religiões, ídolos, derrubá-los e destruí-los! Minhas palavras também produzirão algo - vida, saúde, integridade. ”

Isso é o que o Espírito de sabedoria e revelação faz. A Palavra do Senhor faz todas essas coisas e é forte! É poderoso!

Casa de reuniões Rio Vermelho

Uma das minhas amigas, Gina Gholston, uma profeta que Deus trouxe para Ceci e para minha vida alguns anos atrás. Eu não sei. Ela me envia palavras e sonhos proféticos. Gina sonha livros. Os sonhos de Gina vão te cansar só de lê-los. Gina teve o sonho de que EUA será salvo. Ela tem sonhos poderosos.

Ela teve dois sonhos com a Casa de reuniões Rio Vermelho. O avivamento ocorreu primeiro na Casa de reuniões Rio Vermelho em Kentucky, depois em Cane Ridge. Tudo começou lá, quero dizer, neste Rio Vermelho, Cane Ridge, País de Gales, Hébridas, Azusa. Quem estou deixando de fora? Todos esses lugares estão conectados no Espírito. Um alimentou o próximo. A Casa de reuniões Rio Vermelho foi um movimento intenso de Deus. Foi onde muito disso começou.

Gina parou na calçada no sonho e viu 100 águias. Vocês se lembram disso, alguns de vocês da postagem Give Him 15? Um caminhão chega com uma broca, começa a perfurar e este gêiser dispara e o poço reabre - um enorme gêiser. Mãos saem dos céus, aplaudem e as águias começam a voar. Eles passam pela água. Elas ficam encharcadas. Eles começam a carregar a água por todo o país. Elas têm três flechas em uma garra e um pergaminho na outra.

Movimento rápido de olhos

Quando eles começam a voar para todas as partes da nação, uma Voz do Céu fala. Diz: “Movimento rápido de olhos. Minha visão está em movimento.” As águias representam a unção profética. Revelação. Carregando flechas e um pergaminho.

No sonho seguinte, Gina viu as águias atirarem flechas na terra e o fogo se espalhou. O avivamento estourou em todo o país.

Estratégias para levar o renascimento a um novo lugar

Mas no primeiro, depois que as águias vão embora, ela entra no prédio. Há arquitetos sentados em uma mesa fazendo planos - eles fazem parte das estratégias. As pessoas vêm de todo o país e correm no prédio. Eles ficam encharcados com a água ao entrar. Eles são encharcados com a água do avivamento. Eles caminham até esses apóstolos que estão traçando planos e eles passam para essas pessoas que correm de volta de onde eles vieram e eles têm a estratégia do que fazer, para levar o avivamento lá!

E eles desenham outra estratégia, outra pessoa corre e eles dão a estratégia a ela. Eles escrevem outra, outra pessoa entra. Eles estão todos encharcados com a água do Rio Vermelho. Todos eles estão recebendo discernimento apostólico, revelação e sabedoria. Estratégias para avançar.

Aglow: Equipes de resposta rápida

E a mesma Voz do Céu fala e diz: “Equipe de Resposta Rápida”. Isso é o que ouvi sobre você esta manhã. Equipes de resposta rápida encharcadas, encharcadas, molhadas, encharcadas até os ossos, revivificação gotejante, unção gotejante, saturadas, escorrendo. Videntes, construtores. Equipes de resposta rápida. Quem sabe? Talvez a Aglow seja literalmente usada por Deus para transformar nações.

Chave: A Aglow tem equipes de resposta rápida que carregam a visão, a revelação e a sabedoria para transformar nações.

As águias do sonho sabiam exatamente para onde ir. A resposta rápida, as pessoas com os planos, sabiam exatamente para onde ir. Eles foram traduzidos. Sobrenaturalmente. Se Ele puder encontrar alguém disposto a ir, Ele pagará por isso.

Eu achei isso muito fascinante neste sonho que em um ponto ela foi levada pelo Espírito e olhando para a Terra e viu uma linha desenhada de Cane Ridge até a Red River Meeting House. E então ela viu duas linhas indo para o oeste para a rua Azusa. E então ela viu uma linha ir para Gales e quando o Espírito Santo terminou no sonho, era uma lança.

Ela disse: “Eu sabia em meu espírito e no sonho, eu sabia o que estou vendo aqui, está acontecendo em todos esses lugares: Cane Ridge, Azusa, País de Gales. Todos esses poços estão sendo reabertos. O Espírito de sabedoria e revelação, as águias e os arquitetos, os apóstolos e profetas, o fogo, a água.

Uma Mistura de avivamentos passados

Tudo está acontecendo em todos eles se tornando esta unção sinérgica, uma mistura de todos os avivamentos anteriores, tudo em um. “Você nasceu para isso! Você estava destinado a viver agora! Agora mesmo! Suas teses serão importantes para o que eu faço, 2021, quando eu lançar este Grande Despertar! Eu preciso deste aqui, e este aqui! Eu fiz esta roupa para eles. Tire da parede, enrole-os agora! Eu escrevi este destino para eles. Coloque. ”

E até mesmo a palavra propósito em Romanos 8, você sabe, todas as coisas contribuem para o bem, para aqueles que amam a Deus chamados de acordo com o Seu propósito. Ponha a palavra prótese, pró-tese neste final.

Esse é o propósito! Porque Ele está tentando dizer: “Não importa o que o inimigo tente fazer para acabar com seu destino, eu já escrevi em sua história! E eu não sou só capaz de fazer próteses artificiais, a minha é de verdade, né! Já escrevi em sua história que vou restaurar isso. Ele tentou te tirar daqui. Escrevi em sua história como vou reverter isso e usá-lo para o bem. Ele pensou que iria destruir você e eu apenas o deixei afiar sua espada! "

Chave: Temos um grande propósito e o fato de estarmos vivos significa que Deus nos inscreveu nos planos de hoje.

Há alguma águia por aqui? Isso é o que eu quero saber.

Segundo sonho - Aviões de guerra = Águias

Este é o segundo sonho. Só fico pensando que não tenho tempo agora. Eu fico pensando, não, eu tenho que ler este segundo sonho. Não vou fazer outra mensagem de sonho. Confie em mim, mas não vou fazer isso. Mas eu simplesmente acho que é tão fascinante.

Ela tem um segundo sonho. Um ano depois.

Ela diz: “Sonhei que estava com alguém em uma estrutura semelhante a um convés - um lugar muito elevado nos Céus. Deste lugar, estávamos olhando para baixo, observando os Estados Unidos da América. Eu não sabia quem era o homem que estava ao meu lado, mas senti uma forte unção dele, e isso estava me dando uma esperança incrível para a nação ”.

“Quando estávamos olhando para baixo, vimos o que primeiro pareciam ser aviões de guerra voando sobre a América. Este homem me disse: 'Meu Deus, eu me pergunto o que está acontecendo na América? O que todos esses aviões de guerra significam? 'Ele não disse isso com preocupação, mas quase como se quisesse que eu visse algo que não era óbvio. Ele olhou para mim como se eu devesse saber a resposta certa para sua pergunta. ”

E ela fez. No sonho, ela disse: “Esses não são aviões de guerra. Essas são águias. Já os vi antes em um sonho ”, disse ela. “Há uma centena deles”, disse ela. “Elas estão carregando água do poço reaberto de avivamento da Casa de reuniões Rio Vermelho. Ele foi desbloqueado. Agora está jorrando para a nação. ” Não me diga que isso não vai acontecer. Isso vai acontecer. Já está começando.

“Então posso ver claramente as águias como no sonho anterior, carregando flechas em uma de suas garras e um pedaço de papel enrolado na outra. Elas ainda estavam encharcadas e soltas em todos os lugares. Elas voaram com água do poço Casa de reuniões Rio Vermelho. Em ambos os sonhos, elas nunca secaram. Elas ficaram molhadas o tempo todo.” Você precisa ficar molhado o tempo todo.

“Elas ainda estavam encharcadas e liberando água do gêiser que estava em erupção no terreno da Casa de reuniões Rio Vermelho . Enquanto as águias voavam em todas as direções da América, de repente todas começaram a mergulhar em direção ao solo. Quando perto do solo, eles nivelaram e começaram a lançar suas flechas no solo.

Eu sabia que havia cem águias, cada uma carregava três flechas. Assim, 300 foram soltas no solo. Quando cada flecha atingiu o solo, ela se acendeu como se tivesse atingido uma bolsa de gás e uma coluna de fogo em espiral disparou. ”

“Então vimos como a água que as águias carregavam e soltavam também estava sendo, a água, também estava sendo acesa pelo fogo. A água da Casa de reuniões Rio Vermelho era extremamente inflamável e pegou fogo instantaneamente. Fogo. Fogo." Ela diz: “Parecia que toda a América estava em chamas”.

“No sonho, fiquei muito ciente do poder e da Presença de Deus. Eu caí de joelhos. ” Ela diz: “Comecei a soluçar incontrolavelmente. O cavalheiro, comigo, então começou a falar sob uma unção incrivelmente forte. Foi então que percebi que ele tinha um sotaque muito forte. Foi Duncan Campbell, das Hébridas.” Ele disse a ela: "Você viu corretamente." Isso está vindo da nuvem de testemunhas agora. “Você viu corretamente. É assim que a América será salva. ”

Então ele olhou para ela e disse: “NÃO duvide disso." Ela colocou “NÃO” em maiúsculas "NÃO duvide". Isso é o que ele disse. “Está chegando um movimento arrebatador do Espírito de Deus que acenderá a América com o fogo de Sua Presença, e isso trará uma consciência rápida, rápida e inegável de Deus e um despertar. O que parece ser uma coisa - aviões de guerra - está prestes a ser revelado como outra. O que parece ser uma coisa está prestes a ser revelado como outra. Alguns estão com medo por causa da aparência das coisas. Mas outros vêem com o santo temor e expectativa.” Ele disse: “As águias estão em missão! Escute isso. Elas carregam poder de fogo. ” Isso é o que estava aqui ontem à noite. Potência de fogo. Fogo. “Eles carregam poder de fogo”, disse ele.

Chave: NÃO duvide do que o Senhor falou.

Então ele disse: “Eles carregam Glória. No momento preciso, suas flechas serão lançadas e atingirão seus alvos. E o mover de Deus vai começar e se espalhar muito rapidamente.” Então ele disse novamente a ela: "Não duvide disso."

 	Chave: NÃO duvide do que o Senhor falou.

Então ele disse: “Elas carregam Glória. No momento preciso, suas flechas serão lançadas e atingirão seus alvos. E o mover de Deus vai começar e se espalhar muito rapidamente. ” Então ele disse novamente a ela: "Não duvide disso."

Oração de encerramento de Dutch

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

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

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

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

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

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

Chave: A Aglow é revestida com uma nova unção de sabedoria e revelação e verá milagres extraordinários.

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

Não apenas os EUA será salvo, mas outras nações serão salvas. Você vai ser forte. Você não terá medo. Você verá muitos, muitos milagres incríveis, sinais, maravilhas e milagres extraordinários. Milagres extraordinários. Todo o pacote. Você receberá o pacote completo.

Você faz parte de uma companhia, um coração de guerreiros, guerreiros adoradores que vivem para Ele e anseiam por vê-lo glorificado, exaltado. E você formou uma parceria celestial. Você é um parceiro do rei. Você é Sua expressão, Sua expressão, você é, você é uma expressão Dele. Você deve pensar de forma diferente. Você deve pensar de forma diferente. Você é uma expressão dEle! Você é Ele, você é Jesus para o povo. Você é Suas mãos, você é Seus pés, você é Sua voz, você é Sua Glória. Você é o Seu fogo. Você é Seu rio. Você deve fazer isso, você deve, você deve fazer isso. Você deve. Você deve queimar. Você deve queimar. Deve ser parte dessa companhia que Ele está criando, Aglow. Haverá outros, é claro, mas você deve ingressar.

Chave: A Aglow está comprometida no que Deus está fazendo nesta hora.

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

Encerramento de Linda Jones:

Dizemos 'sim'. Dizemos "sim" a todas as declarações que saem da boca de Dutch. Dizemos 'sim'. NÃO duvide disso!
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