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Estamos todos em transição. Bem, suponho que não todos, mas acho que todos que estão se movendo 
com o Senhor agora, devem estar em transição. Estamos em tempos de transição. 

Vários anos atrás, alguém me disse: “Minha transição está em transição”. Eu entendi completamente. 
Não parei de fazer a transição desde então. De tudo o que faço até o Give Him 15's. Eu não planejei 
isso. Se Deus não pode falar com você com antecedência, Ele simplesmente o faz de qualquer maneira, 
é o que parece. Ele falou comigo sobre isso. Eu simplesmente não sabia o que Ele queria dizer. Então, 
estamos em transição, e isso é bom. É um momento crítico. É hora de mudar o rumo do barco.  

Alimente o sonho do rio 
Recentemente um amigo me enviou um relato de sonho sobre mim. No sonho, CeCi e eu estávamos 
caminhando ao longo de um rio com alguns amigos e um deles me disse: “É hora de alimentar o rio”. 
Eu não sabia realmente o que isso significava quando recebi o sonho. Eu também não sabia o que 
significava no sonho. Então, continuamos fazendo nossas coisas, caminhando, relaxando e 
descansando. 

Então, essa mesma pessoa, que é um profeta, veio a mim no sonho novamente e disse: “É hora de 
alimentar o rio”. Ele começou a me trazer baldes, eu entrei na água, comecei a caminhar rio abaixo e 
de vez em quando deixava cair um balde na água. Ao passarmos por aldeias e comunidades, era um 
longo trecho, e eles gritavam: “Obrigado! Obrigado por alimentar o rio.” Esse foi o fim do sonho. Foi 
um daqueles sonhos estranhos que meu amigo disse: “Quase não mandei para você porque parecia 
tão estranho. O que isso pode significar?” Senti o vento do Senhor soprar. 

Então, fui orar e pedi ao Senhor que me mostrasse do que se tratava. E Ele me levou a 2 Reis, capítulo 
2, onde Eliseu foi questionado por seguidores dos profetas se não poderia ajudar com as águas amargas 
e envenenadas de Jericó. Na verdade, eles disseram a ele: “Você sabe que a área é linda, como pode 
ver. Tudo é lindo aqui. Mas, a água é ruim.” A palavra ali significa “veneno, mal”. Na verdade, é a mesma 
palavra para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está contaminado. É amaldiçoado. 
Literalmente foi amaldiçoado. A maioria dos estudiosos pensa que isso foi resultado da maldição de 
Josué no livro de Josué, onde ele pronunciou uma maldição sobre Jericó. 

Isso faz você se perguntar por que os profetas construíram uma escola lá. Eu me perguntei. Talvez você 
não, mas eu me perguntei quando estudei isso. Eu pensei: “Por que os profetas construiriam uma 
escola em um lugar que foi amaldiçoado?” Bem, eles sabiam algo que eu não sabia. 
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Quando eles foram até Eliseu e disseram: “Você pode fazer algo sobre isso?” Ele, é claro, disse: “Traga-
me uma jarra e encha-a com sal, uma jarra nova”. E quando ele derramou na água, ela foi curada. Me 
surpreendeu que Deus mudaria algo que um de Seus representantes havia amaldiçoado - e se você ler 
o livro de Josué e outras referências, verá que Josué provavelmente foi guiado pelo Senhor, e Deus 
certamente honrou isso. Então, francamente, eu não teria perdido meu tempo tentando fazer algo a 
respeito. 

Eu teria dito: "Bem, você não deveria ter sido tão estúpido a ponto de tentar construir esta escola aqui 
onde Josué ... você conhece sua história, sabe que ele amaldiçoou este lugar." Mas o que muitas vezes 
não pensamos é que Deus não tem prazer no julgamento dos ímpios. Ele não se deleita com o 
julgamento. Ele se deleita na Misericórdia. Dê a Ele uma chance e Ele redimirá. Apenas dê a Ele a menor 
oportunidade - 50, 40, 30, 20 vezes. “Claro, eu vou fazer isso. Apenas me dê, me dê uma oportunidade. 
Eu perdoarei. Eu vou resgatar. Eu limparei.” 

E Eliseu teve a audácia de acreditar que Deus reverteria uma maldição e curaria esta água. É a mesma 
palavra, a palavra de cura, como Jeová Rapha. É a mesma palavra em Ezequiel 47 quando as águas 
fluíam do templo e por onde passavam traziam cura. 

Pare de amaldiçoar as cidades com suas palavras 
Então, a estéril - e essa é uma das coisas que a passagem diz, que a água produziu esterilidade. Um 
dicionário realmente me deu a palavra 'aborto'. E então, eu disse: "Senhor, o que você está tentando 
dizer para mim?" E Ele disse: “Quero que você pare de amaldiçoar as cidades com suas palavras. 
Quero que comecem a acreditar que posso redimir até lugares que estão sob maldições de séculos, 
porque não desejo julgá-los. Eu desejo resgatá-los e quero que você coloque o sal e limpe a água”. 
Alimente sua cidade com palavras de vida 
Tenho desafiado as pessoas desde aquele dia que é hora de alimentar o rio. É hora de alimentá-lo com 
a vida. É hora de alimentar sua cidade com vida. É hora de acreditar que Deus pode fazer o que Ele 
disse que faria. É hora de acreditar que Deus se moverá para as nações que foram amaldiçoadas por 
milênios e as redimirá da maldição. É como quando eu disse que senti uma onda de compaixão chegar. 
Eu senti. Ele ama essas pessoas. Ele ama aqueles que O odeiam. Ele ama aqueles que acreditam em 
falsos deuses. Ele odeia aquilo que os controla. Ele odeia o engano. Ele odeia o pecado. Ele odeia a 
maldição, mas ama o povo e vem para redimir. E este pode ser o nosso melhor momento na Igreja, 
este pode ser o nosso melhor momento. Aglow, este pode ser o nosso melhor momento. Este pode 
ser o seu melhor momento. 

Nascidos para um tempo como este 
Muitas vezes é dito por profetas que “nós nascemos para um tempo como este”, mas se você levar isso 
para um nível mais profundo, realmente deixar isso impactar seu espírito e pensar sobre o que estamos 
dizendo, nós realmente nascemos para esta época da história. Isso não é algo intimidante para mim, 
mas é uma coisa muito, muito séria para mim.  
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Dediquei-me a esta causa há muitos anos e sei que muitos de vocês também. Não vou ceder até ver 
tudo o que Ele me prometeu. 

Então, quando Ele diz: “Está na hora”, como a palavra nos disse nesta manhã, precisamos começar a 
pensar de maneira diferente. Pode se passar 400 anos desde que Deus visitou uma pessoa, Abraão, e 
de repente Ele disse: “Chegou a hora. Vou fazer isso. Eu vou te dar um filho. Eu vou levantar uma nação. 
Você vai voltar. Você vai conseguir esta terra,” Então você entra em quatro séculos de planejamento. 
Pense, isso é como se fosse 1622 se voltarmos no tempo. 

A maioria daquelas pessoas provavelmente tinha esquecido tudo sobre esse tal de Abraão. Quer dizer, 
quem sabe, talvez eles tenham mantido sua história viva, mas certamente não estavam acreditando 
nisso quando Moisés apareceu. Moisés também não. Mas não importa quanto tempo durou o processo 
ou a jornada, quando Deus diz: “Chegou a hora”, Ele pode fazê-lo. Não importa se já se passaram 40 
anos ou 4 anos ou 400 anos, quando Ele diz que é a hora, Ele pode fazer. 

A maioria daquelas pessoas em Jerusalém, quando o Messias apareceu, havia 400 anos de silêncio, sem 
profetas, sem palavras do Senhor, apenas oprimidas e controladas por outra nação. A maioria deles 
nem sequer pensou nessas profecias do Antigo Testamento. Sim, eles esperavam pelo Messias e 
estavam realmente aguardado pelo Messias, mas esta era apenas uma promessa de séculos e somente 
os verdadeiramente fiéis se apegavam a ela. O mundo religioso certamente não o fez, não da maneira 
que Deus planejou. 

Está na hora! 
Mas quando Deus disse que era hora, é hora. Não importa quem está no controle. Não importa qual 
nação pensa que está no comando. Não importa quem está sentado no trono. Não importa o que o 
mundo religioso tenha feito. Não importa o que está acontecendo no templo com todas as coisas 
heréticas que estão acontecendo, o espírito religioso que está no controle e a oposição que está lá. 
Isso realmente não importa. Não importa que eles estejam construindo uma cruz. Não importa o que 
vai acontecer e se eles acham que venceram. Realmente não importa se eles decapitam o precursor. 
Realmente não importa nenhuma dessas coisas quando Deus diz que é hora, é hora! 

Ele não se intimida com o que eles fazem. Ele não se intimida com o que dizem. Ele não se intimida 
com o que acontece no âmbito político. Ele não se intimida com as armas que eles têm. Ele não se 
intimida com a indiferença da igreja. Ele tem um remanescente que está pronto para marchar, pronto 
para correr, pronto para ir e quando Ele diz que é hora, sabemos que é hora e estamos prontos para 
fazê-lo. E Deus está simplesmente pronto para fazê-lo. 

Recebo correspondência e feedback de religiosos o tempo todo. Então, sou realmente abençoado o 
suficiente para não precisar vê-los. Acabei de contratar uma pessoa para lê-los. Ela apenas separa e me 
dá o que eu preciso ver. Eu descobri há muito tempo que o que eles dizem realmente não importa. 
Deus apenas faz isso de qualquer maneira. Se Ele puder encontrar um povo que creia e esteja pronto 
para fazer o que Ele diz, Ele o fará de qualquer maneira. 
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Então, Ele unge Davi para ser Rei e então o manda para o exílio, e para as cavernas, e 20 anos depois 
ele sobe ao trono. Mas, quando é hora, é hora. Ele unge, chama, dá o sonho a José e ele vai para a 
prisão. Mas quando é hora, é hora. Uma geração vagueia pelo deserto, mas quando chega a hora, chega 
a hora. E assim, “Josué prepare-se, em três dias atravessaremos aquele rio”. "Você não poderia nos dar 
um pouco mais de tempo?" “Não, está na hora.” 

Então, por que estou fazendo isso? O que estou dizendo a você? Eu estou dizendo, é hora. Você não 
vive para sempre na estação preparatória, na estação precedente, na estação da lavoura, você colherá 
se não dormir. Estamos entrando na época da colheita. Devemos estar prontos porque Deus está 
dizendo: “Chegou a hora”. Vá em frente e alimente o rio. Declare vida sobre o seu rio. Declare vida 
sobre a água da sua comunidade. Declare-o sobre sua cidade, seu estado, sua família, seus filhos 
pródigos, porque Deus vai curar o rio envenenado e trazer vida. Jogue Jeová Rapha no rio em que você 
vive, que o cerca, e permita que Deus quebre a maldição e traga a bênção porque chegou a hora. 

Deus tem restaurado a igreja 
Passamos pela mais extraordinária temporada de restauração imaginável. Quando Deus está fazendo 
coisas na igreja mais do que por meio da igreja, muitas vezes é difícil para o povo de Deus reconhecer 
o que Ele está fazendo. Claro, a retrospectiva ajuda. Mas quando Ele está fazendo isso, nem sempre o 
reconhecemos. Mas, se você voltar 50 anos, 55 anos e olhar para o que Deus tem feito, as coisas ficam 
mais claras. Vemos que Ele tem estado na Igreja trabalhando em um período incrível de restauração.  

Nos anos 60, tudo o que tínhamos eram pastores e evangelistas, e eles não se preparavam muito, 
apenas traziam conforto e tentavam salvar as pessoas - pastorear, nutrir, cuidar. Não sabíamos nada 
sobre autoridade, domínio, Ecclesia, profecia, autoridade apostólica, autoridade do Reino. Não 
sabíamos nada sobre essas coisas.  

Ele levantou os mestres nas décadas de 60 a 70, e de repente começou a prepará-los, e as coisas 
mudaram. Não estávamos apenas tentando criar ovelhas e salvar as pessoas. Estávamos tentando 
ensinar-lhes os caminhos de Deus, a Palavra de Deus e os princípios de Deus. 

Deus começou a colocar na Igreja o amor pela Sua Palavra. As pessoas não foram apenas no domingo 
para ouvir sobre isso, fomos desafiados a realmente lê-la e meditar nela. Escolas bíblicas foram abertas 
e conferências começaram a acontecer - nós as chamávamos de convenções naquela época. 
Ministérios como este foram levantados. Outros ministérios foram levantados apenas para ensinar. O 
único professor que ouvi enquanto crescia estava na Escola Dominical e, de repente, havia professores 
com dons e ungidos para ensinar. 

Você se lembra da primeira vez em que se sentou diante de um ensinamento revelador? Eu me lembro. 
Eu sentei lá com a boca aberta pensando: “o que é isso?” Eu nunca havia ouvido nada assim. Eu estava 
arruinado. Eu estava arruinado. Eu ainda amo uma boa pregação se ela contém algum bom ensino. 
Estou arruinado. Eu quero alguém para ensinar, mas Ele não terminou, não é?  

Nas décadas de 70 e 80 Ele restaurou o profeta e começamos a entender de verdade. Pudemos ouvir 
a voz de Deus. Ele fala conosco. No início eram apenas alguns profetas que podiam alinhar as pessoas 
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e profetizar que Deus tem uma porta que ninguém pode fechar e que Ele os ama. Não vire para a direita 
ou para a esquerda, mas siga em frente, você sabe. Mas um DNA profético começou a surgir na Igreja, 
foi desmistificado, tornou-se tão natural quanto respirar, falar com Ele e ouvi-Lo falar conosco quando 
abrimos a Bíblia, quando vamos a uma reunião e quando adoramos. Nós nem mesmo pensamos mais 
nisso como sendo profético. Sentamo-nos em um círculo de pessoas orando e alguém diz: “Sinto-me 
guiado” e o que eles acabaram de dizer foi profético. “Sinto que devemos fazer isso.” Isso é profético. 
“Sinto que devemos orar este versículo.” Isso é profético. “Sinto que o Senhor quer que eu os 
encoraje.” Isso é profético. “O Senhor falou comigo em meu devocional nesta manhã.” Isso é profético. 
E agora não temos apenas profetas, temos uma companhia profética. Esperamos que Ele fale porque 
Ele fala. Ele fala. Mas Ele não havia terminado.  

Nas décadas de 80, 90 e 2000 recorreu ao apóstolo. Compreendemos a autoridade governamental 
que Ele colocou em Seu povo. No começo eram apenas apóstolos, e quem consegue ter uma rede e 
quem consegue ter alguns pastores que discipulam ou podem plantar uma igreja. Percebemos que 
assim como somos uma organização pastoral, cuidamos uns dos outros e quando alguém está sofrendo 
não precisamos chamar um pastor, podemos ajudar também. E se estivermos testemunhando para 
alguém, não precisamos chamar o evangelista se acharmos que eles querem ser salvos, podemos levá-
los a Jesus. Podemos ensinar alguém, nos sentar em grupo, sentar com alguém para tomar um café, 
ensiná-los. Podemos profetizar, e de repente percebemos que somos uma organização apostólica. 
Não precisamos de um apóstolo figurão. Somos governamentais em nossa natureza porque o próprio 
Rei vive em nós. Uma de Suas cinco unções que Ele deu à igreja é a unção apostólica. Nós sabemos 
como estabelecer isso. Nós sabemos construir. Nós sabemos plantar. Sabemos como derrubar e 
construir. Sabemos governar com nossas palavras, com nossas ações. Sabemos como fazer isso porque 
Deus levantou uma companhia apostólica. 

Por que acabei de dizer tudo isso? Eu trabalhei muito duro nos últimos 10-12 minutos falando tudo 
isso. Porque é importante para nós sabermos o que Deus está fazendo no geral, porque é hora de algo. 
Agora que Ele restaurou totalmente Seus dons, Seus talentos, Seu Cristos, Sua unção, o Ungido, o 
Messias, agora que Ele restaurou quem Ele é em nós, Ele pode agora amadurecer a níveis que nunca 
vimos. Ele pode liberar isso em níveis que nunca vimos antes. Ele tem feito mais por nós do que por 
meio de nós, mas está prestes a fazer algumas coisas por nosso intermédio. Ele está prestes a liberar 
na terra através desta Ecclesia, através deste povo, família, noiva, igreja, chame como quiser, apenas 
saiba que Jesus está prestes a liberar na terra, as nações da terra nesta hora. E será diferente de tudo 
que o planeta Terra já viu. 

A plenitude de Cristo está sendo liberada 
Efésios 4 diz que quando Ele terminar, quando todos esses dons estiverem operando juntos, 
poderemos liberar a plenitude de Cristo. Você não pode liberar a plenitude de quem Ele é apenas com 
um dom de pastor, ou um dom de evangelista, ou um dom de ensino, ou um dom profético. Você só 
pode liberar a plenitude de Cristo quando tiver a plenitude de quem Ele está operando. A Terra nunca 
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viu, pelo menos em nossa era, provavelmente não por séculos, talvez desde o Livro de Atos, a Terra 
nunca viu realmente um povo que pudesse liberar a plenitude de Cristo. 

Isso se parece com o que? Como é realmente a Sua unção de ensino? Já ouvi grandes professores, mas 
nunca ouvi um que ensinasse tão bem e com tanta revelação que todo mundo (incluindo crianças), 
sentavam-se dois ou três dias e não saíam nem para comer, porque não saíam enquanto Ele ainda 
estava falando. “Ele deveria tê-los mandado buscar algo para comer”, disseram os discípulos a Jesus e 
Ele disse: “não, não, não, eles gostam disso, então você que os alimente. Eu não quero que eles tenham 
que sair.” 

Não tenho certeza de como realmente é a plenitude da unção profética, mas vamos vê-la. Há uma 
organização que Deus está levantando e eles não mais - e vou chegar lá logo, mas eles não se importam 
mais com quem recebe o crédito. Eles não se importam com quem está na frente. Eles não se importam 
com quem está no comando. Eles não se importam com quem é o maior ou o mais rápido. Eles não se 
importam com quem fica com mais disto ou aquilo. Eles só querem liberar Jesus.  

Há uma organização sendo criada com uma mentalidade do Reino. Não é sobre o seu pequeno 
ministério. Não é sobre o seu pequeno reino. Não é sobre a igreja deles. Não é sobre quem tem o 
maior, quem tem mais, é sobre Ele. 

É isso que as pessoas querem dizer quando dizem que estamos entrando na era do Reino e não na 
era da igreja. Eles não estão dizendo, pelo menos não deveriam ser - espero que não, eles não estão 
dizendo que não precisamos de congregações. Eles não estão dizendo que Deus acabou com a Ecclesia. 
Eles estão dizendo que não é mais sobre nossos pequenos grupos. Não é sobre o meu, você vai fazer o 
seu. Eu farei o meu, mas vou competir com você. Não, é sobre o Reino - e eu sou uma expressão, você 
é uma expressão, estamos nisso juntos e ninguém se importa com quem leva o crédito! Ninguém se 
importa com quem é o maior, nós só nos importamos com ELE! 

E quando você tem essa mentalidade, pode realmente alimentar o rio, pode dar ELE para as nações. 
ELE. Estamos dando-O às nações. 

É Dele que elas têm fome! É Dele que elas têm sede! Ele é o Curador das nações. Ele é o único Curador 
das nações, e Ele é o único Curador das nações, e Ele é o único Dono das nações. 

Não tenho ideia de onde estou ou para onde estou indo com isso. Também não tenho ideia de quanto 
tempo ainda tenho e estou sem meu celular, então não tenho relógio. Então, alguém por favor me 
diga, há quanto tempo estou nisso? Tudo bem ficar por mais alguns minutos? OK. Eu quase sempre 
trago meu celular aqui para ter um relógio, mas sabe, é como se o Espírito Santo não quisesse que eu 
tivesse hoje. Nós vamos culpá-lo. Quando nos esquecemos de algo, colocamos a culpa nEle. É profético. 
Passei tempo suficiente com Chuck Pierce para saber que para o profeta tudo é profético. Eu disse 
“Chuck”, - eu estava andando com ele um dia. Eu estava dirigindo claro, não vou andar com o Chuck 
quando ele estiver dirigindo - eu disse, “para vocês, para os profetas, tudo é profético. Você sabe, o dia 
da semana é profético. O número no calendário é profético. E talvez seja apenas 2 de fevereiro, você 
sabe. Talvez não seja profético. Talvez seja apenas um dia.” Para Chuck, esse é um pensamento maluco, 
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porque Deus não é tão aleatório. Eu disse: “para vocês tudo é profético. Os carros são proféticos. As 
placas dos carros são proféticas. As cores são proféticas.” Ele disse: “Sim, está certo. Está vendo aquela 
van ali? Vê o nome aí? Deixe-me profetizar em sua vida através disso.” E ele começou a profetizar para 
mim sobre o nome na van, e ele estava certo! Estava certo! E é isso que me assusta - que estava certo! 
Eu disse: “Quem é este homem!? Quem são essas pessoas?" Eles me assustam. A Aglow me assusta. 
Encontro as mulheres da Aglow em todo o país. Eles dizem: “Estou com a Aglow”. Dou um passo para 
trás e digo: "Bem, sim, claro." Porque eu não sei o que estão prestes a fazer! 

Um novo movimento está sobre nós 
Então, o movimento que está chegando, nós estamos nele. O movimento que começou vai além do 
que aconteceu nas décadas de 60 e 70 com o Movimento Carismático porque era para começar um 
novo período de restauração. Isso levaria mais de 50 anos. Pense nisso. Pensamos: “Por que Ele está 
demorando tanto? E quanto a isso e por quê? E Ele está dizendo: “Seja paciente, estou trabalhando em 
você. Estou preparando o Meu povo”. 

Algumas das coisas que Ele faz, sabe, a gente se acostuma com certa linguagem e vocabulário. Temos 
um vocabulário agora e falamos sobre a Ecclesia, mas não pensamos que há 20 anos não usávamos 
essa palavra, a menos que fosse: “Ecclesia? O que é isso?”Não sei - um grupo de pregadores? Não sei. 
A Ecclesia, o povo de Deus, a igreja, a noiva, as pessoas que são religiosas?” Mesmo as pessoas 
religiosas não gostam do que isso significa. 

SOMOS um Povo de Governo Legislativo – a Ecclesia 
Eu me pego pensando: “Como pude ter sido criado em uma igreja por toda a minha vida e ter 50 anos 
antes de começar a entender isso? Esta não é apenas uma noiva ou uma família. Este é um povo de 
governo legislativo com a autoridade do rei. E isso é o que a palavra realmente significava naquele 
dia. Você sabe disso. As pessoas que ouço agora reconhecerão que isso é o que realmente significava, 
mas depois explicarão por que não significa isso. Você já ouviu as pessoas fazerem isso? Às vezes penso: 
“Como você fica tão confuso?” Você acabou de me dizer e me disse que isso é o que realmente 
significava no dia em que Ele a usou, e é isso que a palavra significa. E então você me diz: “Mas isso não 
é o que realmente significa”. E eu quero dizer: “Você pode estar mais confuso do que o diabo”. 

Agora estou ficando um pouco ruim aqui. Eu preciso ficar legal de novo. Eu não estou tentando ser 
chato sobre isso. Só estou dizendo que Deus fez algo e precisamos dar um passo atrás e perceber o 
que Ele realizou nas últimas décadas ao preparar um grupo de pessoas para o que Ele quer fazer na 
terra. 

Sei que estou falando principalmente com americanos agora, mas digo a você, isso não é coisa de 
americano. Tenho mais pessoas que assistem e leem esses 15's todos os dias - e eu sou apenas um de 
muitos, certo? Eu percebo que os 15 são apenas minha pequena peça, mas tenho mais pessoas que 
assistem e leem todos os dias em outras nações do que só aqui na América, embora eu escreva 
principalmente pensando onde estou. Mas eu tento ser inclusivo e orar pelas nações. Mas não apenas 
porque eu oro pelas nações, mas também porque elas sabem o papel significativo que 
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desempenhamos e o quanto Deus precisa de uma América livre e o quanto eles precisam de uma 
América livre. Eles entendem, muitos deles entendem melhor do que o cristão americano médio 
entende. Há pessoas que ainda traduzem minhas postagens todos os dias para o chinês e me disseram 
que milhões de chineses as lêem e oram todos os dias.  

Um povo preparado chamado para transformar nações 
Agora, Ele preparou um grupo de pessoas, uma família, que é também uma Ecclesia, funcionando na 
plenitude de Suas unções, pronta para manifestar, revelar e liberar quem Ele é na terra e curar rios, 
curar lagoas, lagos, mares da humanidade em todo o planeta.  

» Você verá a transformação de nações inteiras nesta temporada, está me ouvindo!?  
» Você verá cidades e nações inteiras se transformarem!  

E, neste derramamento de Seu Espírito, não apenas cumpriremos Marcos 16, mas também Mateus 28. 
Sei que muitos de vocês me ouviram ensinar sobre isso e ouviram outros ensinarem sobre isso. 

Até os últimos 10, 20, talvez 30 anos, mas não tanto, a maior parte do Corpo de Cristo não tinha o 
conceito de transformar, de discipular nações. Nós não poderíamos nem mesmo lê-lo do jeito que 
realmente está escrito. Tivemos que traduzir para Ele e dizer “faça discípulos” como para indivíduos. 
Não podíamos acreditar que realmente fomos chamados para discipular nações, exceto para pessoas 
loucas como na Aglow. 170 o quê? 172. Você realmente entende como isso é incrível? Eu questiono 
seriamente se existe outro ministério na terra que esteja ativo em 172 nações. 

Neste derramamento do Espírito que está chegando, é a hora, e nós vamos curar a água, e Ele vai 
vencer. Ele vai fazer tudo o que disse que vai fazer. Mas será mais do que salvá-los, batizá-los no Espírito 
Santo, libertá-los de demônios e curá-los em seus corpos (Marcos 16), porque isso é apenas parte da 
comissão.  

Em Mateus 28, Ele disse: “Vá e ensine-lhes o que eu lhes ordenei e discipule as nações”. Ele vai ter 
que instruir um pouco mais, não é? Sobre como fazer isso. Mas suspeito que, quando tudo estiver dito 
e feito, descobriremos que realmente não é tão complicado quanto pensamos. É simplesmente pegar 
os princípios do Reino de Deus e ensinar o que Ele nos ordenou. 

Estou perfeitamente ciente de que os poderes das trevas estão extremamente chateados e nervosos, 
enfurecidos e engajados. Devemos estar alertas, diligentes e vigilantes. Vivemos em um dia e uma 
época que não nos permite o luxo da complacência. Não sei se essa é uma boa palavra - luxo. Você 
não pode simplesmente relaxar, aproveitar a vida e esquecer o inimigo, a guerra em que estamos, a 
missão e o que está acontecendo na terra. Acho que sim, mas apenas se estiver disposto a abrir mão 
do seu futuro, do seu destino. 

Se você não estiver disposto a fazer isso e for um membro desta organização restaurada na terra, 
encontrará resistência. O inimigo está tentando desesperadamente manter o domínio e o controle em 
todo o mundo e definir a agenda, mas não terá sucesso porque Deus já estabeleceu a agenda. Deus 
conhece o fim desde o princípio. Antes que o inimigo decida o que vai fazer, Deus sabe o que vai fazer. 
Antes que o inimigo o faça, Deus já decidiu e estabeleceu como Ele o reverterá, o que Ele fará para usá-
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lo e transformá-lo em bem para libertar outras pessoas. Ele sabe como fazer isso. Nós apenas temos 
que permanecer engajados. Temos que permanecer diligentes. Temos que ficar alertas. Se o fizermos, 
não seremos pegos desprevenidos pelo inimigo. 

Você está pronto para o futuro. Está pronto, preparado para o que Ele quer fazer. Você não precisa 
saber todos os detalhes com antecedência. Não precisa ter tudo organizado. Você tem que estar 
disposto e obediente. Tem que ter se dedicado e ouvido. E você tem. Eu afirmo, está pronto para mudar 
o rumo. Ele vai mudar o rumo deste navio. O que Ele está prestes a fazer é tão grande e significativo 
na terra que Ele precisa que este ministério mude. 

Não estou dizendo isso porque vejo algo errado. Só estou dizendo que sei que o que Ele está fazendo 
agora vai exigir que todos nós nos ajustemos à transição, à mudança. E este ministério - eu profetizei 
para este ministério anos atrás - é um dos poucos ministérios que é capaz de fazer a transição ao 
ponto em que seja usado e está na vanguarda de dois grandes movimentos de Deus na Terra. 

Criado no início do Movimento Carismático antes que alguém percebesse que era um movimento. Era 
1967, certo? Deus trabalhando, desenvolvendo, e então aquele movimento cessa. Deus volta a 
trabalhar em nós. Agora Ele está pronto para começar a sair de nós novamente e aqui você está 
posicionado. 

Aglow flexível e na vanguarda 
Quantos ministérios já vi que quando atingem certo ponto, tornam-se um odre velho. Quero dizer, 
quando a liderança passar para a próxima geração, talvez a próxima geração não a receba ou não haja 
ninguém para fazer isso. Eles simplesmente ficam confortáveis com o que Deus fez ontem. Eles ficam 
confortáveis no sistema. Eles ficam confortáveis com os métodos.  

Aglow, uma voz líder no próximo movimento de Deus 
Ele está oferecendo isso a você. Não tenho nenhuma dúvida ou questão em minha mente de que terá 
sucesso. Vai fazer isso. Eu sei que vai. É por isso que estou aqui. Não perco mais meu tempo com lugares 
que sei que simplesmente não entendo. Estou muito ocupado para fazer isso. Eu os amo. Eu 
simplesmente não tenho tempo para ajudar alguém a construir uma igreja. Sinto muito. Espero que 
isso não soe maldoso. Eu simplesmente não tenho tempo para isso. Agora, se eles estão impactando 
sua região como uma igreja, estou dentro. Mas se eles estão apenas tentando construir suas próprias 
coisas, não sou assim. 

Então, você pode fazer isso, (Aglow). 

Aglow, abrace sua identidade 
Há algo que temos que fazer como líderes e como crentes que pode ser desafiador: ter fé e confiança 
suficientes naquilo que Ele nos criou para ser. Ainda feito com humildade. Perceba que é Ele e é a Sua 
força. Então, estamos caminhando em humildade, mas estamos caminhando com confiança no que Ele 
fez e no que Ele pode fazer. 

Eu sinto que esta é uma palavra para este ministério agora, você deve abraçar quem Ele te criou para 
ser. 
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» Você deve fazê-lo com humildade, mas deve fazê-lo.  
» Você deve entender que tem autoridade na Terra.  
» Você deve entender que é uma organização apostólica, profética, evangelística, de ensino, 

sustento e pastoreio. Não há nada que qualquer grupo religioso na Terra possa fazer que você 
não possa fazer. Não há nada que Ele possa te atribuir que precise trazer outra pessoa e dizer: 
“Ah, não poderíamos fazer isso. Nós não poderíamos fazer isso.” 

» VOCÊ CONSEGUE FAZER!  

Claro, é bom que faça parceria com outras pessoas. É bom que traga vozes externas para falar, mas 
estou apenas dizendo a você, Aglow, você foi equipada, preparada e amadurecida nesta temporada. 
Está na hora. Você está pronta. Você fez parte dessa restauração. A plenitude de Cristo está operando 
através de você. Não fuja de nada que Ele quer que você faça. E contanto que faça isso, contanto que 
você concorde em fazer isso e obedeça a Ele, Ele pagará por isso. 

Esta é uma das coisas que estou sentindo e percebendo. 

Todos nós teremos que dar um passo para trás e perceber que até mesmo nossas reuniões precisarão 
mudar. Não estou falando sobre a forma como fazemos uma conferência. Estou falando sobre a 
maneira como Deus tem trabalhado todo esse tempo em nós, construindo, ensinando, equipando, 
dando-nos entendimento e acrescentando - isso agora será liberado. 

» E assim como nos primeiros dias deste ministério e de outros, onde nos encontramos em 
reuniões com centenas de pessoas que não sabiam o que nós sabemos, não haviam sido 
ensinadas, e muitas que não conheciam o Senhor, nada sobre os dons, o batismo do Espírito 
Santo, sinais e maravilhas, mas eles estão lá porque estão com fome. Eles ouviram sobre isso, 
e eles vão aparecer.  

» Não seremos mais capazes de conduzir nossos cultos apenas com base em nosso nível de 
compreensão, dons e ensino. Teremos que dizer: “espere um minuto, há um grupo de pessoas 
famintas aqui.  

▪ Precisamos encher a água agora. 

▪ Precisamos curar pessoas agora. 

▪ Precisamos levar pessoas a Jesus agora mesmo. 

▪ Precisamos liberar o batismo do Espírito Santo. 

▪ Precisamos liberar os dons do Espírito.  

Eles vão começar a invadir nossas reuniões! 
» Vamos nos encontrar em reuniões e vamos ter que fazer uma curva de 90° ou 180°. 
» Teremos que cumprir o que Ele nos ensinou neste reino profético. 
» Haverá momentos em que terá que dizer: “Você deveria falar hoje. Você não vai falar hoje, tudo 

bem? Preciso que essa pessoa suba hoje e faça uma mensagem evangelística agora mesmo.” 
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» Haverá momentos em que você transformará todo o seu culto apenas em intercessão. Mas as 
pessoas que correm com você vão ficar bem com isso. Não teria importância para mim hoje se 
eu não falasse. Se Deus quer que oremos, apenas oramos! Se Ele quer mais adoração, nós 
apenas adoramos. Nós superamos essas coisas! Não nos importamos com o que Ele faz! Não 
nos importamos com o que Ele faz, contanto que Ele o faça.  

Fluir como o rio flui 
Então, terá que navegar no rio, pregar no rio, adorar no rio. Acho que nenhum de nós realmente sabe 
como as coisas realmente serão nos próximos anos. Tudo está prestes a mudar. Estamos em uma 
temporada em que não acho que devemos assumir nada. 

Quando começamos a fazer esses 15 's, eu achava que ia fazer por 2 meses durante as eleições. Então 
minha equipe e minha esposa estavam dizendo: “Você precisa continuar fazendo”. Eu disse: “Mas 
estou cansado”. Essas coisas levam cinco horas para serem escritas e gravadas. Estou viajando toda 
semana. Eu estava fazendo 7 dias por semana. Eu não posso. Eu disse a Deus que não posso fazer. Eu 
fiz. Ele provavelmente apenas riu. 

Então, durante as eleições, havia cerca de 400.000 pessoas por dia, apenas na América, assistindo e 
lendo. Agora, está em média cerca de metade disso. Mas se você pode liderar uma reunião de oração 
com 200.000 pessoas todos os dias, 5 dias por semana, isso não é ruim. Eu não tenho nenhum crédito 
por isso. Eu lutei contra isso. 

Reduzimos para cinco dias. Aqui estavam minhas palavras para o Senhor: “Não posso mais fazer”. Foi 
isso que eu disse. Eu disse à Ceci: “Vou a uma reunião em Arkansas e, quando voltar, vamos sentar e 
conversar sobre como acabar com isso, porque não posso mais fazer”. Foi o que disse. Adicionei 30 
horas à minha semana de trabalho durante a noite e já estava trabalhando demais. Eu não posso fazer 
isto. 

Eu fui para o Arkansas. Entrei na sala verde e uma senhora se aproximou de mim. Ela começou a chorar 
e disse: “Você não me conhece, mas preciso lhe contar uma coisa”. Ela me disse o nome dela, eu 
reconheci o nome dela. Ela está na Câmara dos Deputados em Arkansas, não dos EUA, mas no Estado. 
Ela e um homem do Senado redigiram um projeto de lei. Ela co-patrocinou para acabar com o aborto 
em Arkansas. Quando o precedente do caso Roe fosse derrubado, quando isso acontecesse, eles 
estariam livres do aborto. 

Naquela semana eu havia escrito um post sobre o que eles estavam fazendo em todo o país. Oramos 
por eles e por este projeto. Eu não conhecia esta senhora. Ela veio até mim na noite de sexta-feira e 
disse: “Preciso lhe dizer, esta semana fiz o que sempre faço pela manhã”. Ela disse: “Acordei cedo, 
preparei meu café e estava dizendo ao Senhor: 'Não posso mais fazer isso'”.  

Eu já estou desconfiado. Estou pensando: “O que você está fazendo? Eu sei que você está tramando 
algo aqui e provavelmente não será fácil para mim.” Ela disse: “Eu disse ao Senhor que não posso mais 
fazer isso. Os processos e as ameaças contra minha família e meus netos”. Essas pessoas, a multidão 
pró-aborto, podem ser más. Deixe-me dizer isso de forma clara. Nem todos eles são maus, mas alguns 
deles podem ser realmente maus. Processos judiciais, ameaças, esgotando suas finanças, não acaba. 
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Ela estava dizendo “Eu continuo dizendo ao Senhor, não posso mais fazer isso!” Ela pegou uma xícara 
de café, ligou o computador, ligou e disse: “e eu ouvi meu nome. E percebi que as pessoas em todo o 
país estavam orando por mim naquele dia, pelo nome, e eu disse ao Senhor: 'Tudo bem. Eu posso fazer 
isso.” Isso é o que ela disse: “Eu posso fazer isso.” 

Minha resposta foi um pouco diferente. Minha resposta foi: “Você não joga limpo!” Sua resposta para 
mim foi realmente muito simples. “Obviamente, você não pode continuar fazendo o que está fazendo. 
Você vai ter que mudar alguma coisa, mas não vai ser isso. Porque eu transformei você para uma nova 
temporada. Considerando que esta temporada chega ao fim, a edificação começa, a libertação começa. 
A paternidade precisará aumentar, o discipulado, treinamento e preparação de um movimento precisa 
aumentar. Você deve se alegrar porque não terá que ir a todos os lugares para reunir, tocar naquela 
região profeticamente e liderar a oração. Você pode ensinar de sua casa, de seu escritório, pode treinar 
e moldar um movimento a partir daí.” 

Compartilhei tudo isso apenas para dizer que estamos entrando neste tipo de temporada em que é 
melhor estarmos todos dispostos e prontos para fazer ajustes. 

E embora nos tire da nossa zona de conforto, eu nunca tinha feito isso antes. Minha câmera nos 
primeiros seis meses tinha mais ou menos o tamanho (Ceci disse para não usar esse exemplo!) de um 
maço de cigarros. Essa é a única coisa, ok, um baralho de cartas, certo? 

Mudamos um quarto – compramos três luminárias portáteis, acendemos. Eu sento em uma mesa e 
coloco algumas coisas legais para trás e olho para esta caixinha como esta…”Oi, obrigado por se juntar 
a mim hoje.” Meus cachorros estão deitados aos meus pés, "fique quieta Gracie, estamos nos 
preparando para começar." 

Um dos membros da minha equipe veio até mim no final de 2021, não devo falo isso porque quero, 
não quero parecer orgulhoso. Foi ele quem me disse: “Olha, você pode continuar viajando toda semana 
e conversando com 1.000 pessoas ou pode falar com 200.000 pessoas por dia e liderá-las em oração. 
Vá em frente e pense sobre isso.” Eu quase o demiti na hora, mas ele é meu genro, então eu não 
poderia fazer isso. 

Ele vem até mim no final de 2021 e disse: “Quantas visualizações você acha que teve este ano?” Eu 
disse: “2 ou 3 milhões, não sei”. Algumas delas são repetidas, obviamente. Quantas visualizações? Não 
sei, talvez 2 ou 3, talvez 4 milhões? Ele apenas riu. Ele disse: “você teve 35 milhões de visualizações 
este ano”. Com uma pequena caixa em um quarto e três luzes instaladas e os móveis do quarto 
encostados na parede. "Oi, obrigado por se juntar a mim hoje." Como alguém poderia levar o crédito 
por isso, exceto Deus, certo? Não tenho ideia do que estou fazendo.  

Faça o que Deus diz para fazer 
Eu disse tudo isso para dizer, ouça, o que quer que Ele diga para você fazer, você pode fazer. Ele apenas 
abençoa. 

Eu fico tão cansado que um dia nem tenho tempo para me limpar. Eu só coloco uma camiseta e um 
boné. Eu não me importo com quem gosta. Milhares de pessoas dizem: “nós amamos as camisetas, 
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cara! Você tem alguma dessas à venda? Estou dizendo que, se você entrar na vontade de Deus, 
dificilmente poderá estragar tudo! Queremos comprar essas camisetas! OK.” 

Eles não sabem que tudo isso está atrás de mim. Eu não sei o que é tudo isso. Ceci joga tudo isso lá em 
cima. Às vezes eu digo: “Isso é muito frescurento. Pegue algo masculino lá em cima, pelo amor de Deus. 
Eu disse a alguém outro dia, você nem sempre precisa saber o que Deus está fazendo para cooperar 
com Ele. OK? Você apenas tem que estar disposto a deixar que Ele mude você, ajuste você e mude o 
rumo do barco. Mude o rumo do barco. E se você estiver disposto a fazer isso, estamos entrando em 
tempos gloriosos, tempos desafiadores, é claro, o mal é abundante, sim, mas a Graça será muito mais 
abundante. 

Oração de encerramento 
Então, Senhor, eu oro por este ministério agora. Você está no controle do leme. Você está no controle 
desse timão, desse painel de instrumentos. Você posicionou esta companhia de pessoas, esta família, 
esta representação de Sua noiva, Seu exército, Seu governo. 

O Senhor posicionou este movimento para um momento como este. Esta é uma organização Ester. 
Este é um movimento de Ester.  

» Não falharão. 
» Vão prosperar nestes dias 
» Serão o ponto de virada. 
» Serão uma voz. 
» Serão fortes. 
» Representarão o Rei com toda a autoridade do Rei. 
» Reescreverão decretos e exporão Hamãs e seus filhos. 
» Preservarão as nações. 
» Preservarão indivíduos, líderes, movimentos, cidades e nações. 
» Este grupo não é por que cada um é alguma coisa, mas por causa de quem eles são juntos. 

Serão usados por Ti nesta temporada para trazer milhões de pessoas para o Reino e para 
discipular milhões de pessoas.  

» Mudarão totalmente para uma organização apostólica, se ainda não o fizeram.  
» Serão uma organização profética, um ministério.  
» Serão um ensinamento evangelístico e pastoral… e farão essas coisas.  
» Serão um ministério de intercessão.  
» Vão gerar coisas no Espírito, sabem como fazer isso e farão isso.  
» Arrancarão, demolirão e derrubarão, mas também construirão e plantarão. Estão prontos. 
» Fazem parte desta organização preparada em que o Senhor tem trabalhado. 

» São um odre de vinho fresco, pronto para o vinho novo. 

Senhor, nós pedimos a Ti, e eu sei o quão desafiador isso deve ser, para obter esta unção, este óleo 
no topo fluindo para todos os Faróis. Tem que fluir para onde a coisa toda está mudando e se 
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movendo junto. Quando o Senhor não está com eles e não é capaz de falar sobre isso tão plenamente 
quanto quer, e com a frequência que quiser, eles estão tentando fazer com que as coisas sejam 
compreendidas - você entende o que estou dizendo? Mas Deus diz: “Você terá que confiar que o óleo 
é fluido o suficiente, que está fluindo para todas as partes disso e eu cuidarei de questões, problemas 
e coisas que não estão certas. E vou para lugares, posições que eu preciso estar lá, vou levantar, vou 
me afastar e vai ficar tudo bem.  

E como um aviso, não porque eu sinto que você está fazendo errado, mas um aviso que eu daria a 
qualquer pessoa com quem eu estivesse conversando: Você deve manter o objetivo do Reino, não é 
sobre a estrutura e o ministério. Você fez um trabalho tremendo, magistral e sábio nisso, mas deve 
continuar fazendo. Deve ser sobre a liberação de Sua vida no Reino, Seu Evangelho do Reino, Seus 
caminhos, Seus planos e quem Ele é na terra. Não é sobre a Aglow, assim como não é sobre a 
denominação. Não se trata do DSM (Dutch Sheets Ministries), ou do Give Him 15. É tudo sobre o Rei e 
Seu Reino e a Glória do Rei e do Pai e Sua Família, e se mantivermos isso no centro, é bem difícil 
falhar.  

Reforço do comissionamento  
Eu me sinto levado agora a reforçar a comissionão à Aglow, não como uma autoridade como o líder 
apostólico deste ministério, mas como chamado ao lado e um membro companheiro, líder no Corpo 
de Cristo para dizer: “Você foi comissionada mais uma vez em uma nova era, em uma nova estação, 
em novas atividades, em nova revelação, em nova sabedoria, em níveis mais altos de autoridade, 
uma maior liberação de seus dons e unções e o que Ele te chamou para fazer e ser. E o Senhor diz: 
“Basta tirar todas as restrições agora. Não há restrições, tire-as. Nem pense assim! Sem limitações 
para o que posso fazer através de você.” E você foi comissionada para ser Sua voz na terra, para ser 
Suas mãos e pés, para profetizar, para derrubar com seus decretos, para construir e estabelecer com 
seus decretos.  

Afinar 
Continuo ouvindo a palavra “afinar”. Fiquei pensando que Ele vai afinar você. Mas eu O ouço dizer “Eu 
os ajustei. Eu os ajustei. Vou continuar com isso, mas sintonizei-os no Meu sinal, na Minha voz.” 

Senhor, estou pedindo uma forte liberação da unção de ensino, revelação com percepção profética, 
uma autoridade apostólica, que agora fluirá - diremos apenas: “Comissionamos agora este ministério, 
esta família para se mudar para um nível mais elevado de casamento da unção apostólica, profética 
e de ensino no Corpo de Cristo. Mova-se para um nível mais alto disso.” Não será difícil. Isso não vai 
exigir muita mudança. Vai exigir o conhecimento e a percepção de que está acontecendo e que está 
aí para você.  

Quando você perceber que ele está lá, perceberá que está entrando nele sem tentar entrar nele. Será 
como aqueles 15, você estará fazendo o novo antes de perceber que está fazendo o novo. Você se 
moveu para o novo, mesmo quando lutou contra o novo, porque pelo menos estava disposto a fazer o 
que pudesse, mas Ele o preparou. E assim, você entrará nisso com facilidade. Se moverá para ele como 
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uma unção no fluxo de óleo que flui da cabeça que fará com que se mova suave e facilmente para 
este novo lugar que Deus tem para você. Não terá que se esforçar; seu esforço será por Ele. Seu 
esforço não será para realizar para Ele, mas será para correr atrás Dele. Será para pressionar quem 
Ele é e o conhecimento de Seus caminhos e o conhecimento de Seu coração. O fruto não será uma 
coisa difícil. 

E assim, Senhor, oramos pelas líderes, pelo povo, pelas representantes dessas 172 nações. Pedimos 
que flua sobre cada uma dessas líderes, visite cada uma delas, traga uma unção e preparação mais 
forte. Senhor, eu não me importo se lideram 10, 5 ou 5.000, derrame Seu Espírito sobre elas de novo, 
de novo. Espírito de sabedoria e revelação, alcance-as se estiverem atrasados. Mova-as para cima, 
ajuste seu pensamento para onde precisa mudar e ajustar. Traga-as no ritmo e transforme-as com esta 
organização, este ministério.  

Algumas estão liderando pequenos grupos agora. Não sabem que um maremoto está vindo em sua 
direção. Uma onda de avivamento e derramar. O Senhor as está posicionando agora para o que estão 
prestes a fazer, e têm - elas não sabem e, francamente, provavelmente não estão prontas, mas os 
Senhor as terá prontas. E os planos do inimigo em algumas dessas nações, os planos das trevas, 
estruturas demoníacas, fortalezas, funcionários do governo não serão derrubados de fora, eles serão 
derrubados de armários, salas de estar e tendas, porque uma companhia de intercessores se reunirá, 
lidará com os poderes das trevas no reino espiritual e isso será usado para libertar nações inteiras. 
“Eu me aproximarei furtivamente deles”, diz o Senhor, “eles não verão Meu exército chegando. Eles 
não saberão o que os atingiu. 

Então, Senhor, a orquestração de tudo isso está em Suas mãos. Os planos que tem para nós, são bons 
e não para o mal. Está tudo em Suas mãos. Nossa fé está 100% em Ti.  

Oração pela América 
E sinto, se posso ser tão egoísta a ponto de orar por este país agora. Eu simplesmente não consigo não 
fazê-lo. Oramos pela América. Oramos por esta nação que o Senhor levantou. Deu à luz esta nação 
apesar de nossas falhas e através de nossas fraquezas, assim como todas as pessoas que já usou 
tiveram essas coisas começando em Gênesis. Mas Tu estabeleceste esta nação para ser uma trombeta, 
uma voz para o Evangelho do Reino, até os confins da Terra, para ser uma luz. E embora isso tenha sido 
desperdiçado e, tão pateticamente voltado para nossos próprios desejos e ideais egoístas, mas por 
causa do Rei e dos propósitos do Céu e do sacrifício de Cristo, o Senhor nos preservou. E agora está 
prestes a nos reposicionar como uma voz na terra por justiça, não sujeira e não opressão, mas justiça, 
Santa Verdade. 

E assim, pedimos que o Teu poder venha agora, e que a Tua Glória venha e pedimos que invadas este 
país como uma bola de demolição gigante. Que voe pelo Céu, derrubando pelo caminho, e arrancando 
e desmantelando o que se opõe a Ti. Faça a última parte do Salmo 2, quando Seus inimigos se 
aconselharam e declararam que Você não os governaria. Que a risada do Céu seja ouvida na Terra. Que 
o cetro seja visto. Que o decreto seja liberado novamente! “Estabeleci Meu Filho e prometi a Ele as 
nações da terra. Eu os dei a Ele como Sua herança”. Toda autoridade é Dele agora. Ele é o dono de 
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tudo! E peço que venha com muita força e lide com a oposição. Eu amo as pessoas, salve todas elas, 
mas lide com cada sistema, estrutura, plano do inimigo, fortaleza demoníaca, tire isso do caminho e 
traga uma torrente de vida, um rio de vida, um vento do céu para esta nação . Que poder seja forte. 
Que as mensagens sejam fortes. Que os dons sejam fortes. Que as vozes sejam fortes. Que a convicção 
seja forte. A compaixão seja forte. Que a unção curadora seja forte, a cura dos quebrantados de 
coração, a cura das feridas, a restauração dos quebrantados. Dê-nos Lucas 4: 18-19. Faça através de 
nós o que Jesus disse que veio fazer, cure os quebrantados de coração, liberte os oprimidos. Vamos 
Jesus, faça isso através de nós! Levante um exército de evangelistas proféticos nesta nação e nas 
nações da terra. Nós concordamos com você. A virada começou, ainda na terça-feira, paire sobre todas 
as cabines de votação na América, todos os indecisos - leve-os para a retidão. Abra os olhos de milhões 
de pessoas, americanos, para nossa condição depravada e que haja um clamor por misericórdia. 

Levante um exército na Igreja da América que falará a verdade, se manterá imaculado do espírito 
político e dos caminhos do inimigo, mas não se comprometerá de forma alguma e falará a verdade até 
mesmo para o governo. Por nossos filhos oramos, livra-os do mal que foi desencadeado sobre eles. 
Liberte esta geração que está sendo perseguida por pessoas más. Traga o maior reavivamento que a 
América já viu para os campi desta nação, para as escolas primárias, jardins de infância, ensino 
fundamental, ensino médio, colégios, universidades. Deixe o maior reavivamento que esta nação já viu 
invadir os campi da América! Que nada pare isso, envie-nos milhões, bilhões, envie um exército de 
forças angelicais para nos ajudar, envie Miguel! Envie Miguel e seus anjos! Envie-o, envie-nos ajuda do 
Céu! Envie-nos ajuda do Céu! 

Desperte seu povo. Que a igreja queime com fogo Santo. Que os púlpitos estejam em chamas mais 
uma vez, que nossa adoração seja pura e apaixonada. Que nosso amor por Ti não conheça limites. 
Venha. Venha. Venha para esta terra. Vamos. Abençoe esses fiéis, Senhor, revigore, encoraje, fortaleça, 
cure, providencie, restaure. Derrame Seu Espírito sobre eles. Que eles bebam e bebam e bebam de Ti. 
Que o teu rosto brilhe sobre eles e lhes dê a paz. Nós simplesmente Te amamos, Senhor, nós amamos. 
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	Estamos todos em transição. Bem, suponho que não todos, mas acho que todos que estão se movendo com o Senhor agora, devem estar em transição. Estamos em tempos de transição.
	Vários anos atrás, alguém me disse: “Minha transição está em transição”. Eu entendi completamente. Não parei de fazer a transição desde então. De tudo o que faço até o Give Him 15's. Eu não planejei isso. Se Deus não pode falar com você com antecedência, Ele simplesmente o faz de qualquer maneira, é o que parece. Ele falou comigo sobre isso. Eu simplesmente não sabia o que Ele queria dizer. Então, estamos em transição, e isso é bom. É um momento crítico. É hora de mudar o rumo do barco. 
	Alimente o sonho do rio
	Recentemente um amigo me enviou um relato de sonho sobre mim. No sonho, CeCi e eu estávamos caminhando ao longo de um rio com alguns amigos e um deles me disse: “É hora de alimentar o rio”. Eu não sabia realmente o que isso significava quando recebi o sonho. Eu também não sabia o que significava no sonho. Então, continuamos fazendo nossas coisas, caminhando, relaxando e descansando.
	Então, essa mesma pessoa, que é um profeta, veio a mim no sonho novamente e disse: “É hora de alimentar o rio”. Ele começou a me trazer baldes, eu entrei na água, comecei a caminhar rio abaixo e de vez em quando deixava cair um balde na água. Ao passarmos por aldeias e comunidades, era um longo trecho, e eles gritavam: “Obrigado! Obrigado por alimentar o rio.” Esse foi o fim do sonho. Foi um daqueles sonhos estranhos que meu amigo disse: “Quase não mandei para você porque parecia tão estranho. O que isso pode significar?” Senti o vento do Senhor soprar.
	Então, fui orar e pedi ao Senhor que me mostrasse do que se tratava. E Ele me levou a 2 Reis, capítulo 2, onde Eliseu foi questionado por seguidores dos profetas se não poderia ajudar com as águas amargas e envenenadas de Jericó. Na verdade, eles disseram a ele: “Você sabe que a área é linda, como pode ver. Tudo é lindo aqui. Mas, a água é ruim.” A palavra ali significa “veneno, mal”. Na verdade, é a mesma palavra para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está contaminado. É amaldiçoado. Literalmente foi amaldiçoado. A maioria dos estudiosos pensa que isso foi resultado da maldição de Josué no livro de Josué, onde ele pronunciou uma maldição sobre Jericó.
	Isso faz você se perguntar por que os profetas construíram uma escola lá. Eu me perguntei. Talvez você não, mas eu me perguntei quando estudei isso. Eu pensei: “Por que os profetas construiriam uma escola em um lugar que foi amaldiçoado?” Bem, eles sabiam algo que eu não sabia.
	Quando eles foram até Eliseu e disseram: “Você pode fazer algo sobre isso?” Ele, é claro, disse: “Traga-me uma jarra e encha-a com sal, uma jarra nova”. E quando ele derramou na água, ela foi curada. Me surpreendeu que Deus mudaria algo que um de Seus representantes havia amaldiçoado - e se você ler o livro de Josué e outras referências, verá que Josué provavelmente foi guiado pelo Senhor, e Deus certamente honrou isso. Então, francamente, eu não teria perdido meu tempo tentando fazer algo a respeito.
	Eu teria dito: "Bem, você não deveria ter sido tão estúpido a ponto de tentar construir esta escola aqui onde Josué ... você conhece sua história, sabe que ele amaldiçoou este lugar." Mas o que muitas vezes não pensamos é que Deus não tem prazer no julgamento dos ímpios. Ele não se deleita com o julgamento. Ele se deleita na Misericórdia. Dê a Ele uma chance e Ele redimirá. Apenas dê a Ele a menor oportunidade - 50, 40, 30, 20 vezes. “Claro, eu vou fazer isso. Apenas me dê, me dê uma oportunidade. Eu perdoarei. Eu vou resgatar. Eu limparei.”
	E Eliseu teve a audácia de acreditar que Deus reverteria uma maldição e curaria esta água. É a mesma palavra, a palavra de cura, como Jeová Rapha. É a mesma palavra em Ezequiel 47 quando as águas fluíam do templo e por onde passavam traziam cura.
	Pare de amaldiçoar as cidades com suas palavras
	Então, a estéril - e essa é uma das coisas que a passagem diz, que a água produziu esterilidade. Um dicionário realmente me deu a palavra 'aborto'. E então, eu disse: "Senhor, o que você está tentando dizer para mim?" E Ele disse: “Quero que você pare de amaldiçoar as cidades com suas palavras. Quero que comecem a acreditar que posso redimir até lugares que estão sob maldições de séculos, porque não desejo julgá-los. Eu desejo resgatá-los e quero que você coloque o sal e limpe a água”.
	Alimente sua cidade com palavras de vida
	Tenho desafiado as pessoas desde aquele dia que é hora de alimentar o rio. É hora de alimentá-lo com a vida. É hora de alimentar sua cidade com vida. É hora de acreditar que Deus pode fazer o que Ele disse que faria. É hora de acreditar que Deus se moverá para as nações que foram amaldiçoadas por milênios e as redimirá da maldição. É como quando eu disse que senti uma onda de compaixão chegar. Eu senti. Ele ama essas pessoas. Ele ama aqueles que O odeiam. Ele ama aqueles que acreditam em falsos deuses. Ele odeia aquilo que os controla. Ele odeia o engano. Ele odeia o pecado. Ele odeia a maldição, mas ama o povo e vem para redimir. E este pode ser o nosso melhor momento na Igreja, este pode ser o nosso melhor momento. Aglow, este pode ser o nosso melhor momento. Este pode ser o seu melhor momento.
	Nascidos para um tempo como este
	Muitas vezes é dito por profetas que “nós nascemos para um tempo como este”, mas se você levar isso para um nível mais profundo, realmente deixar isso impactar seu espírito e pensar sobre o que estamos dizendo, nós realmente nascemos para esta época da história. Isso não é algo intimidante para mim, mas é uma coisa muito, muito séria para mim. 
	Dediquei-me a esta causa há muitos anos e sei que muitos de vocês também. Não vou ceder até ver tudo o que Ele me prometeu.
	Então, quando Ele diz: “Está na hora”, como a palavra nos disse nesta manhã, precisamos começar a pensar de maneira diferente. Pode se passar 400 anos desde que Deus visitou uma pessoa, Abraão, e de repente Ele disse: “Chegou a hora. Vou fazer isso. Eu vou te dar um filho. Eu vou levantar uma nação. Você vai voltar. Você vai conseguir esta terra,” Então você entra em quatro séculos de planejamento. Pense, isso é como se fosse 1622 se voltarmos no tempo.
	A maioria daquelas pessoas provavelmente tinha esquecido tudo sobre esse tal de Abraão. Quer dizer, quem sabe, talvez eles tenham mantido sua história viva, mas certamente não estavam acreditando nisso quando Moisés apareceu. Moisés também não. Mas não importa quanto tempo durou o processo ou a jornada, quando Deus diz: “Chegou a hora”, Ele pode fazê-lo. Não importa se já se passaram 40 anos ou 4 anos ou 400 anos, quando Ele diz que é a hora, Ele pode fazer.
	A maioria daquelas pessoas em Jerusalém, quando o Messias apareceu, havia 400 anos de silêncio, sem profetas, sem palavras do Senhor, apenas oprimidas e controladas por outra nação. A maioria deles nem sequer pensou nessas profecias do Antigo Testamento. Sim, eles esperavam pelo Messias e estavam realmente aguardado pelo Messias, mas esta era apenas uma promessa de séculos e somente os verdadeiramente fiéis se apegavam a ela. O mundo religioso certamente não o fez, não da maneira que Deus planejou.
	Está na hora!
	Mas quando Deus disse que era hora, é hora. Não importa quem está no controle. Não importa qual nação pensa que está no comando. Não importa quem está sentado no trono. Não importa o que o mundo religioso tenha feito. Não importa o que está acontecendo no templo com todas as coisas heréticas que estão acontecendo, o espírito religioso que está no controle e a oposição que está lá. Isso realmente não importa. Não importa que eles estejam construindo uma cruz. Não importa o que vai acontecer e se eles acham que venceram. Realmente não importa se eles decapitam o precursor. Realmente não importa nenhuma dessas coisas quando Deus diz que é hora, é hora!
	Ele não se intimida com o que eles fazem. Ele não se intimida com o que dizem. Ele não se intimida com o que acontece no âmbito político. Ele não se intimida com as armas que eles têm. Ele não se intimida com a indiferença da igreja. Ele tem um remanescente que está pronto para marchar, pronto para correr, pronto para ir e quando Ele diz que é hora, sabemos que é hora e estamos prontos para fazê-lo. E Deus está simplesmente pronto para fazê-lo.
	Recebo correspondência e feedback de religiosos o tempo todo. Então, sou realmente abençoado o suficiente para não precisar vê-los. Acabei de contratar uma pessoa para lê-los. Ela apenas separa e me dá o que eu preciso ver. Eu descobri há muito tempo que o que eles dizem realmente não importa. Deus apenas faz isso de qualquer maneira. Se Ele puder encontrar um povo que creia e esteja pronto para fazer o que Ele diz, Ele o fará de qualquer maneira.
	Então, Ele unge Davi para ser Rei e então o manda para o exílio, e para as cavernas, e 20 anos depois ele sobe ao trono. Mas, quando é hora, é hora. Ele unge, chama, dá o sonho a José e ele vai para a prisão. Mas quando é hora, é hora. Uma geração vagueia pelo deserto, mas quando chega a hora, chega a hora. E assim, “Josué prepare-se, em três dias atravessaremos aquele rio”. "Você não poderia nos dar um pouco mais de tempo?" “Não, está na hora.”
	Então, por que estou fazendo isso? O que estou dizendo a você? Eu estou dizendo, é hora. Você não vive para sempre na estação preparatória, na estação precedente, na estação da lavoura, você colherá se não dormir. Estamos entrando na época da colheita. Devemos estar prontos porque Deus está dizendo: “Chegou a hora”. Vá em frente e alimente o rio. Declare vida sobre o seu rio. Declare vida sobre a água da sua comunidade. Declare-o sobre sua cidade, seu estado, sua família, seus filhos pródigos, porque Deus vai curar o rio envenenado e trazer vida. Jogue Jeová Rapha no rio em que você vive, que o cerca, e permita que Deus quebre a maldição e traga a bênção porque chegou a hora.
	Deus tem restaurado a igreja
	Passamos pela mais extraordinária temporada de restauração imaginável. Quando Deus está fazendo coisas na igreja mais do que por meio da igreja, muitas vezes é difícil para o povo de Deus reconhecer o que Ele está fazendo. Claro, a retrospectiva ajuda. Mas quando Ele está fazendo isso, nem sempre o reconhecemos. Mas, se você voltar 50 anos, 55 anos e olhar para o que Deus tem feito, as coisas ficam mais claras. Vemos que Ele tem estado na Igreja trabalhando em um período incrível de restauração. 
	Nos anos 60, tudo o que tínhamos eram pastores e evangelistas, e eles não se preparavam muito, apenas traziam conforto e tentavam salvar as pessoas - pastorear, nutrir, cuidar. Não sabíamos nada sobre autoridade, domínio, Ecclesia, profecia, autoridade apostólica, autoridade do Reino. Não sabíamos nada sobre essas coisas. 
	Ele levantou os mestres nas décadas de 60 a 70, e de repente começou a prepará-los, e as coisas mudaram. Não estávamos apenas tentando criar ovelhas e salvar as pessoas. Estávamos tentando ensinar-lhes os caminhos de Deus, a Palavra de Deus e os princípios de Deus.
	Deus começou a colocar na Igreja o amor pela Sua Palavra. As pessoas não foram apenas no domingo para ouvir sobre isso, fomos desafiados a realmente lê-la e meditar nela. Escolas bíblicas foram abertas e conferências começaram a acontecer - nós as chamávamos de convenções naquela época. Ministérios como este foram levantados. Outros ministérios foram levantados apenas para ensinar. O único professor que ouvi enquanto crescia estava na Escola Dominical e, de repente, havia professores com dons e ungidos para ensinar.
	Você se lembra da primeira vez em que se sentou diante de um ensinamento revelador? Eu me lembro. Eu sentei lá com a boca aberta pensando: “o que é isso?” Eu nunca havia ouvido nada assim. Eu estava arruinado. Eu estava arruinado. Eu ainda amo uma boa pregação se ela contém algum bom ensino. Estou arruinado. Eu quero alguém para ensinar, mas Ele não terminou, não é? 
	Nas décadas de 70 e 80 Ele restaurou o profeta e começamos a entender de verdade. Pudemos ouvir a voz de Deus. Ele fala conosco. No início eram apenas alguns profetas que podiam alinhar as pessoas e profetizar que Deus tem uma porta que ninguém pode fechar e que Ele os ama. Não vire para a direita ou para a esquerda, mas siga em frente, você sabe. Mas um DNA profético começou a surgir na Igreja, foi desmistificado, tornou-se tão natural quanto respirar, falar com Ele e ouvi-Lo falar conosco quando abrimos a Bíblia, quando vamos a uma reunião e quando adoramos. Nós nem mesmo pensamos mais nisso como sendo profético. Sentamo-nos em um círculo de pessoas orando e alguém diz: “Sinto-me guiado” e o que eles acabaram de dizer foi profético. “Sinto que devemos fazer isso.” Isso é profético. “Sinto que devemos orar este versículo.” Isso é profético. “Sinto que o Senhor quer que eu os encoraje.” Isso é profético. “O Senhor falou comigo em meu devocional nesta manhã.” Isso é profético. E agora não temos apenas profetas, temos uma companhia profética. Esperamos que Ele fale porque Ele fala. Ele fala. Mas Ele não havia terminado. 
	Nas décadas de 80, 90 e 2000 recorreu ao apóstolo. Compreendemos a autoridade governamental que Ele colocou em Seu povo. No começo eram apenas apóstolos, e quem consegue ter uma rede e quem consegue ter alguns pastores que discipulam ou podem plantar uma igreja. Percebemos que assim como somos uma organização pastoral, cuidamos uns dos outros e quando alguém está sofrendo não precisamos chamar um pastor, podemos ajudar também. E se estivermos testemunhando para alguém, não precisamos chamar o evangelista se acharmos que eles querem ser salvos, podemos levá-los a Jesus. Podemos ensinar alguém, nos sentar em grupo, sentar com alguém para tomar um café, ensiná-los. Podemos profetizar, e de repente percebemos que somos uma organização apostólica. Não precisamos de um apóstolo figurão. Somos governamentais em nossa natureza porque o próprio Rei vive em nós. Uma de Suas cinco unções que Ele deu à igreja é a unção apostólica. Nós sabemos como estabelecer isso. Nós sabemos construir. Nós sabemos plantar. Sabemos como derrubar e construir. Sabemos governar com nossas palavras, com nossas ações. Sabemos como fazer isso porque Deus levantou uma companhia apostólica.
	Por que acabei de dizer tudo isso? Eu trabalhei muito duro nos últimos 10-12 minutos falando tudo isso. Porque é importante para nós sabermos o que Deus está fazendo no geral, porque é hora de algo. Agora que Ele restaurou totalmente Seus dons, Seus talentos, Seu Cristos, Sua unção, o Ungido, o Messias, agora que Ele restaurou quem Ele é em nós, Ele pode agora amadurecer a níveis que nunca vimos. Ele pode liberar isso em níveis que nunca vimos antes. Ele tem feito mais por nós do que por meio de nós, mas está prestes a fazer algumas coisas por nosso intermédio. Ele está prestes a liberar na terra através desta Ecclesia, através deste povo, família, noiva, igreja, chame como quiser, apenas saiba que Jesus está prestes a liberar na terra, as nações da terra nesta hora. E será diferente de tudo que o planeta Terra já viu.
	A plenitude de Cristo está sendo liberada
	Efésios 4 diz que quando Ele terminar, quando todos esses dons estiverem operando juntos, poderemos liberar a plenitude de Cristo. Você não pode liberar a plenitude de quem Ele é apenas com um dom de pastor, ou um dom de evangelista, ou um dom de ensino, ou um dom profético. Você só pode liberar a plenitude de Cristo quando tiver a plenitude de quem Ele está operando. A Terra nunca viu, pelo menos em nossa era, provavelmente não por séculos, talvez desde o Livro de Atos, a Terra nunca viu realmente um povo que pudesse liberar a plenitude de Cristo.
	Isso se parece com o que? Como é realmente a Sua unção de ensino? Já ouvi grandes professores, mas nunca ouvi um que ensinasse tão bem e com tanta revelação que todo mundo (incluindo crianças), sentavam-se dois ou três dias e não saíam nem para comer, porque não saíam enquanto Ele ainda estava falando. “Ele deveria tê-los mandado buscar algo para comer”, disseram os discípulos a Jesus e Ele disse: “não, não, não, eles gostam disso, então você que os alimente. Eu não quero que eles tenham que sair.”
	Não tenho certeza de como realmente é a plenitude da unção profética, mas vamos vê-la. Há uma organização que Deus está levantando e eles não mais - e vou chegar lá logo, mas eles não se importam mais com quem recebe o crédito. Eles não se importam com quem está na frente. Eles não se importam com quem está no comando. Eles não se importam com quem é o maior ou o mais rápido. Eles não se importam com quem fica com mais disto ou aquilo. Eles só querem liberar Jesus. 
	Há uma organização sendo criada com uma mentalidade do Reino. Não é sobre o seu pequeno ministério. Não é sobre o seu pequeno reino. Não é sobre a igreja deles. Não é sobre quem tem o maior, quem tem mais, é sobre Ele.
	É isso que as pessoas querem dizer quando dizem que estamos entrando na era do Reino e não na era da igreja. Eles não estão dizendo, pelo menos não deveriam ser - espero que não, eles não estão dizendo que não precisamos de congregações. Eles não estão dizendo que Deus acabou com a Ecclesia. Eles estão dizendo que não é mais sobre nossos pequenos grupos. Não é sobre o meu, você vai fazer o seu. Eu farei o meu, mas vou competir com você. Não, é sobre o Reino - e eu sou uma expressão, você é uma expressão, estamos nisso juntos e ninguém se importa com quem leva o crédito! Ninguém se importa com quem é o maior, nós só nos importamos com ELE!
	E quando você tem essa mentalidade, pode realmente alimentar o rio, pode dar ELE para as nações. ELE. Estamos dando-O às nações.
	É Dele que elas têm fome! É Dele que elas têm sede! Ele é o Curador das nações. Ele é o único Curador das nações, e Ele é o único Curador das nações, e Ele é o único Dono das nações.
	Não tenho ideia de onde estou ou para onde estou indo com isso. Também não tenho ideia de quanto tempo ainda tenho e estou sem meu celular, então não tenho relógio. Então, alguém por favor me diga, há quanto tempo estou nisso? Tudo bem ficar por mais alguns minutos? OK. Eu quase sempre trago meu celular aqui para ter um relógio, mas sabe, é como se o Espírito Santo não quisesse que eu tivesse hoje. Nós vamos culpá-lo. Quando nos esquecemos de algo, colocamos a culpa nEle. É profético. Passei tempo suficiente com Chuck Pierce para saber que para o profeta tudo é profético. Eu disse “Chuck”, - eu estava andando com ele um dia. Eu estava dirigindo claro, não vou andar com o Chuck quando ele estiver dirigindo - eu disse, “para vocês, para os profetas, tudo é profético. Você sabe, o dia da semana é profético. O número no calendário é profético. E talvez seja apenas 2 de fevereiro, você sabe. Talvez não seja profético. Talvez seja apenas um dia.” Para Chuck, esse é um pensamento maluco, porque Deus não é tão aleatório. Eu disse: “para vocês tudo é profético. Os carros são proféticos. As placas dos carros são proféticas. As cores são proféticas.” Ele disse: “Sim, está certo. Está vendo aquela van ali? Vê o nome aí? Deixe-me profetizar em sua vida através disso.” E ele começou a profetizar para mim sobre o nome na van, e ele estava certo! Estava certo! E é isso que me assusta - que estava certo! Eu disse: “Quem é este homem!? Quem são essas pessoas?" Eles me assustam. A Aglow me assusta. Encontro as mulheres da Aglow em todo o país. Eles dizem: “Estou com a Aglow”. Dou um passo para trás e digo: "Bem, sim, claro." Porque eu não sei o que estão prestes a fazer!
	Um novo movimento está sobre nós
	Então, o movimento que está chegando, nós estamos nele. O movimento que começou vai além do que aconteceu nas décadas de 60 e 70 com o Movimento Carismático porque era para começar um novo período de restauração. Isso levaria mais de 50 anos. Pense nisso. Pensamos: “Por que Ele está demorando tanto? E quanto a isso e por quê? E Ele está dizendo: “Seja paciente, estou trabalhando em você. Estou preparando o Meu povo”.
	Algumas das coisas que Ele faz, sabe, a gente se acostuma com certa linguagem e vocabulário. Temos um vocabulário agora e falamos sobre a Ecclesia, mas não pensamos que há 20 anos não usávamos essa palavra, a menos que fosse: “Ecclesia? O que é isso?”Não sei - um grupo de pregadores? Não sei. A Ecclesia, o povo de Deus, a igreja, a noiva, as pessoas que são religiosas?” Mesmo as pessoas religiosas não gostam do que isso significa.
	SOMOS um Povo de Governo Legislativo – a Ecclesia
	Eu me pego pensando: “Como pude ter sido criado em uma igreja por toda a minha vida e ter 50 anos antes de começar a entender isso? Esta não é apenas uma noiva ou uma família. Este é um povo de governo legislativo com a autoridade do rei. E isso é o que a palavra realmente significava naquele dia. Você sabe disso. As pessoas que ouço agora reconhecerão que isso é o que realmente significava, mas depois explicarão por que não significa isso. Você já ouviu as pessoas fazerem isso? Às vezes penso: “Como você fica tão confuso?” Você acabou de me dizer e me disse que isso é o que realmente significava no dia em que Ele a usou, e é isso que a palavra significa. E então você me diz: “Mas isso não é o que realmente significa”. E eu quero dizer: “Você pode estar mais confuso do que o diabo”.
	Agora estou ficando um pouco ruim aqui. Eu preciso ficar legal de novo. Eu não estou tentando ser chato sobre isso. Só estou dizendo que Deus fez algo e precisamos dar um passo atrás e perceber o que Ele realizou nas últimas décadas ao preparar um grupo de pessoas para o que Ele quer fazer na terra.
	Sei que estou falando principalmente com americanos agora, mas digo a você, isso não é coisa de americano. Tenho mais pessoas que assistem e leem esses 15's todos os dias - e eu sou apenas um de muitos, certo? Eu percebo que os 15 são apenas minha pequena peça, mas tenho mais pessoas que assistem e leem todos os dias em outras nações do que só aqui na América, embora eu escreva principalmente pensando onde estou. Mas eu tento ser inclusivo e orar pelas nações. Mas não apenas porque eu oro pelas nações, mas também porque elas sabem o papel significativo que desempenhamos e o quanto Deus precisa de uma América livre e o quanto eles precisam de uma América livre. Eles entendem, muitos deles entendem melhor do que o cristão americano médio entende. Há pessoas que ainda traduzem minhas postagens todos os dias para o chinês e me disseram que milhões de chineses as lêem e oram todos os dias. 
	Um povo preparado chamado para transformar nações
	Agora, Ele preparou um grupo de pessoas, uma família, que é também uma Ecclesia, funcionando na plenitude de Suas unções, pronta para manifestar, revelar e liberar quem Ele é na terra e curar rios, curar lagoas, lagos, mares da humanidade em todo o planeta. 
	» Você verá a transformação de nações inteiras nesta temporada, está me ouvindo!? 
	» Você verá cidades e nações inteiras se transformarem! 
	E, neste derramamento de Seu Espírito, não apenas cumpriremos Marcos 16, mas também Mateus 28. Sei que muitos de vocês me ouviram ensinar sobre isso e ouviram outros ensinarem sobre isso.
	Até os últimos 10, 20, talvez 30 anos, mas não tanto, a maior parte do Corpo de Cristo não tinha o conceito de transformar, de discipular nações. Nós não poderíamos nem mesmo lê-lo do jeito que realmente está escrito. Tivemos que traduzir para Ele e dizer “faça discípulos” como para indivíduos. Não podíamos acreditar que realmente fomos chamados para discipular nações, exceto para pessoas loucas como na Aglow. 170 o quê? 172. Você realmente entende como isso é incrível? Eu questiono seriamente se existe outro ministério na terra que esteja ativo em 172 nações.
	Neste derramamento do Espírito que está chegando, é a hora, e nós vamos curar a água, e Ele vai vencer. Ele vai fazer tudo o que disse que vai fazer. Mas será mais do que salvá-los, batizá-los no Espírito Santo, libertá-los de demônios e curá-los em seus corpos (Marcos 16), porque isso é apenas parte da comissão. 
	Em Mateus 28, Ele disse: “Vá e ensine-lhes o que eu lhes ordenei e discipule as nações”. Ele vai ter que instruir um pouco mais, não é? Sobre como fazer isso. Mas suspeito que, quando tudo estiver dito e feito, descobriremos que realmente não é tão complicado quanto pensamos. É simplesmente pegar os princípios do Reino de Deus e ensinar o que Ele nos ordenou.
	Estou perfeitamente ciente de que os poderes das trevas estão extremamente chateados e nervosos, enfurecidos e engajados. Devemos estar alertas, diligentes e vigilantes. Vivemos em um dia e uma época que não nos permite o luxo da complacência. Não sei se essa é uma boa palavra - luxo. Você não pode simplesmente relaxar, aproveitar a vida e esquecer o inimigo, a guerra em que estamos, a missão e o que está acontecendo na terra. Acho que sim, mas apenas se estiver disposto a abrir mão do seu futuro, do seu destino.
	Se você não estiver disposto a fazer isso e for um membro desta organização restaurada na terra, encontrará resistência. O inimigo está tentando desesperadamente manter o domínio e o controle em todo o mundo e definir a agenda, mas não terá sucesso porque Deus já estabeleceu a agenda. Deus conhece o fim desde o princípio. Antes que o inimigo decida o que vai fazer, Deus sabe o que vai fazer. Antes que o inimigo o faça, Deus já decidiu e estabeleceu como Ele o reverterá, o que Ele fará para usá-lo e transformá-lo em bem para libertar outras pessoas. Ele sabe como fazer isso. Nós apenas temos que permanecer engajados. Temos que permanecer diligentes. Temos que ficar alertas. Se o fizermos, não seremos pegos desprevenidos pelo inimigo.
	Você está pronto para o futuro. Está pronto, preparado para o que Ele quer fazer. Você não precisa saber todos os detalhes com antecedência. Não precisa ter tudo organizado. Você tem que estar disposto e obediente. Tem que ter se dedicado e ouvido. E você tem. Eu afirmo, está pronto para mudar o rumo. Ele vai mudar o rumo deste navio. O que Ele está prestes a fazer é tão grande e significativo na terra que Ele precisa que este ministério mude.
	Não estou dizendo isso porque vejo algo errado. Só estou dizendo que sei que o que Ele está fazendo agora vai exigir que todos nós nos ajustemos à transição, à mudança. E este ministério - eu profetizei para este ministério anos atrás - é um dos poucos ministérios que é capaz de fazer a transição ao ponto em que seja usado e está na vanguarda de dois grandes movimentos de Deus na Terra.
	Criado no início do Movimento Carismático antes que alguém percebesse que era um movimento. Era 1967, certo? Deus trabalhando, desenvolvendo, e então aquele movimento cessa. Deus volta a trabalhar em nós. Agora Ele está pronto para começar a sair de nós novamente e aqui você está posicionado.
	Aglow flexível e na vanguarda
	Quantos ministérios já vi que quando atingem certo ponto, tornam-se um odre velho. Quero dizer, quando a liderança passar para a próxima geração, talvez a próxima geração não a receba ou não haja ninguém para fazer isso. Eles simplesmente ficam confortáveis com o que Deus fez ontem. Eles ficam confortáveis no sistema. Eles ficam confortáveis com os métodos. 
	Aglow, uma voz líder no próximo movimento de Deus
	Ele está oferecendo isso a você. Não tenho nenhuma dúvida ou questão em minha mente de que terá sucesso. Vai fazer isso. Eu sei que vai. É por isso que estou aqui. Não perco mais meu tempo com lugares que sei que simplesmente não entendo. Estou muito ocupado para fazer isso. Eu os amo. Eu simplesmente não tenho tempo para ajudar alguém a construir uma igreja. Sinto muito. Espero que isso não soe maldoso. Eu simplesmente não tenho tempo para isso. Agora, se eles estão impactando sua região como uma igreja, estou dentro. Mas se eles estão apenas tentando construir suas próprias coisas, não sou assim.
	Então, você pode fazer isso, (Aglow).
	Aglow, abrace sua identidade
	Há algo que temos que fazer como líderes e como crentes que pode ser desafiador: ter fé e confiança suficientes naquilo que Ele nos criou para ser. Ainda feito com humildade. Perceba que é Ele e é a Sua força. Então, estamos caminhando em humildade, mas estamos caminhando com confiança no que Ele fez e no que Ele pode fazer.
	Eu sinto que esta é uma palavra para este ministério agora, você deve abraçar quem Ele te criou para ser.
	» Você deve fazê-lo com humildade, mas deve fazê-lo. 
	» Você deve entender que tem autoridade na Terra. 
	» Você deve entender que é uma organização apostólica, profética, evangelística, de ensino, sustento e pastoreio. Não há nada que qualquer grupo religioso na Terra possa fazer que você não possa fazer. Não há nada que Ele possa te atribuir que precise trazer outra pessoa e dizer: “Ah, não poderíamos fazer isso. Nós não poderíamos fazer isso.”
	» VOCÊ CONSEGUE FAZER! 
	Claro, é bom que faça parceria com outras pessoas. É bom que traga vozes externas para falar, mas estou apenas dizendo a você, Aglow, você foi equipada, preparada e amadurecida nesta temporada. Está na hora. Você está pronta. Você fez parte dessa restauração. A plenitude de Cristo está operando através de você. Não fuja de nada que Ele quer que você faça. E contanto que faça isso, contanto que você concorde em fazer isso e obedeça a Ele, Ele pagará por isso.
	Esta é uma das coisas que estou sentindo e percebendo.
	Todos nós teremos que dar um passo para trás e perceber que até mesmo nossas reuniões precisarão mudar. Não estou falando sobre a forma como fazemos uma conferência. Estou falando sobre a maneira como Deus tem trabalhado todo esse tempo em nós, construindo, ensinando, equipando, dando-nos entendimento e acrescentando - isso agora será liberado.
	» E assim como nos primeiros dias deste ministério e de outros, onde nos encontramos em reuniões com centenas de pessoas que não sabiam o que nós sabemos, não haviam sido ensinadas, e muitas que não conheciam o Senhor, nada sobre os dons, o batismo do Espírito Santo, sinais e maravilhas, mas eles estão lá porque estão com fome. Eles ouviram sobre isso, e eles vão aparecer. 
	» Não seremos mais capazes de conduzir nossos cultos apenas com base em nosso nível de compreensão, dons e ensino. Teremos que dizer: “espere um minuto, há um grupo de pessoas famintas aqui. 
	▪ Precisamos encher a água agora.
	▪ Precisamos curar pessoas agora.
	▪ Precisamos levar pessoas a Jesus agora mesmo.
	▪ Precisamos liberar o batismo do Espírito Santo.
	▪ Precisamos liberar os dons do Espírito. 
	Eles vão começar a invadir nossas reuniões!
	» Vamos nos encontrar em reuniões e vamos ter que fazer uma curva de 90° ou 180°.
	» Teremos que cumprir o que Ele nos ensinou neste reino profético.
	» Haverá momentos em que terá que dizer: “Você deveria falar hoje. Você não vai falar hoje, tudo bem? Preciso que essa pessoa suba hoje e faça uma mensagem evangelística agora mesmo.”
	» Haverá momentos em que você transformará todo o seu culto apenas em intercessão. Mas as pessoas que correm com você vão ficar bem com isso. Não teria importância para mim hoje se eu não falasse. Se Deus quer que oremos, apenas oramos! Se Ele quer mais adoração, nós apenas adoramos. Nós superamos essas coisas! Não nos importamos com o que Ele faz! Não nos importamos com o que Ele faz, contanto que Ele o faça. 
	Fluir como o rio flui
	Então, terá que navegar no rio, pregar no rio, adorar no rio. Acho que nenhum de nós realmente sabe como as coisas realmente serão nos próximos anos. Tudo está prestes a mudar. Estamos em uma temporada em que não acho que devemos assumir nada.
	Quando começamos a fazer esses 15 's, eu achava que ia fazer por 2 meses durante as eleições. Então minha equipe e minha esposa estavam dizendo: “Você precisa continuar fazendo”. Eu disse: “Mas estou cansado”. Essas coisas levam cinco horas para serem escritas e gravadas. Estou viajando toda semana. Eu estava fazendo 7 dias por semana. Eu não posso. Eu disse a Deus que não posso fazer. Eu fiz. Ele provavelmente apenas riu.
	Então, durante as eleições, havia cerca de 400.000 pessoas por dia, apenas na América, assistindo e lendo. Agora, está em média cerca de metade disso. Mas se você pode liderar uma reunião de oração com 200.000 pessoas todos os dias, 5 dias por semana, isso não é ruim. Eu não tenho nenhum crédito por isso. Eu lutei contra isso.
	Reduzimos para cinco dias. Aqui estavam minhas palavras para o Senhor: “Não posso mais fazer”. Foi isso que eu disse. Eu disse à Ceci: “Vou a uma reunião em Arkansas e, quando voltar, vamos sentar e conversar sobre como acabar com isso, porque não posso mais fazer”. Foi o que disse. Adicionei 30 horas à minha semana de trabalho durante a noite e já estava trabalhando demais. Eu não posso fazer isto.
	Eu fui para o Arkansas. Entrei na sala verde e uma senhora se aproximou de mim. Ela começou a chorar e disse: “Você não me conhece, mas preciso lhe contar uma coisa”. Ela me disse o nome dela, eu reconheci o nome dela. Ela está na Câmara dos Deputados em Arkansas, não dos EUA, mas no Estado. Ela e um homem do Senado redigiram um projeto de lei. Ela co-patrocinou para acabar com o aborto em Arkansas. Quando o precedente do caso Roe fosse derrubado, quando isso acontecesse, eles estariam livres do aborto.
	Naquela semana eu havia escrito um post sobre o que eles estavam fazendo em todo o país. Oramos por eles e por este projeto. Eu não conhecia esta senhora. Ela veio até mim na noite de sexta-feira e disse: “Preciso lhe dizer, esta semana fiz o que sempre faço pela manhã”. Ela disse: “Acordei cedo, preparei meu café e estava dizendo ao Senhor: 'Não posso mais fazer isso'”. 
	Eu já estou desconfiado. Estou pensando: “O que você está fazendo? Eu sei que você está tramando algo aqui e provavelmente não será fácil para mim.” Ela disse: “Eu disse ao Senhor que não posso mais fazer isso. Os processos e as ameaças contra minha família e meus netos”. Essas pessoas, a multidão pró-aborto, podem ser más. Deixe-me dizer isso de forma clara. Nem todos eles são maus, mas alguns deles podem ser realmente maus. Processos judiciais, ameaças, esgotando suas finanças, não acaba.
	Ela estava dizendo “Eu continuo dizendo ao Senhor, não posso mais fazer isso!” Ela pegou uma xícara de café, ligou o computador, ligou e disse: “e eu ouvi meu nome. E percebi que as pessoas em todo o país estavam orando por mim naquele dia, pelo nome, e eu disse ao Senhor: 'Tudo bem. Eu posso fazer isso.” Isso é o que ela disse: “Eu posso fazer isso.”
	Minha resposta foi um pouco diferente. Minha resposta foi: “Você não joga limpo!” Sua resposta para mim foi realmente muito simples. “Obviamente, você não pode continuar fazendo o que está fazendo. Você vai ter que mudar alguma coisa, mas não vai ser isso. Porque eu transformei você para uma nova temporada. Considerando que esta temporada chega ao fim, a edificação começa, a libertação começa. A paternidade precisará aumentar, o discipulado, treinamento e preparação de um movimento precisa aumentar. Você deve se alegrar porque não terá que ir a todos os lugares para reunir, tocar naquela região profeticamente e liderar a oração. Você pode ensinar de sua casa, de seu escritório, pode treinar e moldar um movimento a partir daí.”
	Compartilhei tudo isso apenas para dizer que estamos entrando neste tipo de temporada em que é melhor estarmos todos dispostos e prontos para fazer ajustes.
	E embora nos tire da nossa zona de conforto, eu nunca tinha feito isso antes. Minha câmera nos primeiros seis meses tinha mais ou menos o tamanho (Ceci disse para não usar esse exemplo!) de um maço de cigarros. Essa é a única coisa, ok, um baralho de cartas, certo?
	Mudamos um quarto – compramos três luminárias portáteis, acendemos. Eu sento em uma mesa e coloco algumas coisas legais para trás e olho para esta caixinha como esta…”Oi, obrigado por se juntar a mim hoje.” Meus cachorros estão deitados aos meus pés, "fique quieta Gracie, estamos nos preparando para começar."
	Um dos membros da minha equipe veio até mim no final de 2021, não devo falo isso porque quero, não quero parecer orgulhoso. Foi ele quem me disse: “Olha, você pode continuar viajando toda semana e conversando com 1.000 pessoas ou pode falar com 200.000 pessoas por dia e liderá-las em oração. Vá em frente e pense sobre isso.” Eu quase o demiti na hora, mas ele é meu genro, então eu não poderia fazer isso.
	Ele vem até mim no final de 2021 e disse: “Quantas visualizações você acha que teve este ano?” Eu disse: “2 ou 3 milhões, não sei”. Algumas delas são repetidas, obviamente. Quantas visualizações? Não sei, talvez 2 ou 3, talvez 4 milhões? Ele apenas riu. Ele disse: “você teve 35 milhões de visualizações este ano”. Com uma pequena caixa em um quarto e três luzes instaladas e os móveis do quarto encostados na parede. "Oi, obrigado por se juntar a mim hoje." Como alguém poderia levar o crédito por isso, exceto Deus, certo? Não tenho ideia do que estou fazendo. 
	Faça o que Deus diz para fazer
	Eu disse tudo isso para dizer, ouça, o que quer que Ele diga para você fazer, você pode fazer. Ele apenas abençoa.
	Eu fico tão cansado que um dia nem tenho tempo para me limpar. Eu só coloco uma camiseta e um boné. Eu não me importo com quem gosta. Milhares de pessoas dizem: “nós amamos as camisetas, cara! Você tem alguma dessas à venda? Estou dizendo que, se você entrar na vontade de Deus, dificilmente poderá estragar tudo! Queremos comprar essas camisetas! OK.”
	Eles não sabem que tudo isso está atrás de mim. Eu não sei o que é tudo isso. Ceci joga tudo isso lá em cima. Às vezes eu digo: “Isso é muito frescurento. Pegue algo masculino lá em cima, pelo amor de Deus. Eu disse a alguém outro dia, você nem sempre precisa saber o que Deus está fazendo para cooperar com Ele. OK? Você apenas tem que estar disposto a deixar que Ele mude você, ajuste você e mude o rumo do barco. Mude o rumo do barco. E se você estiver disposto a fazer isso, estamos entrando em tempos gloriosos, tempos desafiadores, é claro, o mal é abundante, sim, mas a Graça será muito mais abundante.
	Oração de encerramento
	Então, Senhor, eu oro por este ministério agora. Você está no controle do leme. Você está no controle desse timão, desse painel de instrumentos. Você posicionou esta companhia de pessoas, esta família, esta representação de Sua noiva, Seu exército, Seu governo.
	O Senhor posicionou este movimento para um momento como este. Esta é uma organização Ester. Este é um movimento de Ester. 
	» Não falharão.
	» Vão prosperar nestes dias
	» Serão o ponto de virada.
	» Serão uma voz.
	» Serão fortes.
	» Representarão o Rei com toda a autoridade do Rei.
	» Reescreverão decretos e exporão Hamãs e seus filhos.
	» Preservarão as nações.
	» Preservarão indivíduos, líderes, movimentos, cidades e nações.
	» Este grupo não é por que cada um é alguma coisa, mas por causa de quem eles são juntos. Serão usados por Ti nesta temporada para trazer milhões de pessoas para o Reino e para discipular milhões de pessoas. 
	» Mudarão totalmente para uma organização apostólica, se ainda não o fizeram. 
	» Serão uma organização profética, um ministério. 
	» Serão um ensinamento evangelístico e pastoral… e farão essas coisas. 
	» Serão um ministério de intercessão. 
	» Vão gerar coisas no Espírito, sabem como fazer isso e farão isso. 
	» Arrancarão, demolirão e derrubarão, mas também construirão e plantarão. Estão prontos.
	» Fazem parte desta organização preparada em que o Senhor tem trabalhado.
	» São um odre de vinho fresco, pronto para o vinho novo.
	Senhor, nós pedimos a Ti, e eu sei o quão desafiador isso deve ser, para obter esta unção, este óleo no topo fluindo para todos os Faróis. Tem que fluir para onde a coisa toda está mudando e se movendo junto. Quando o Senhor não está com eles e não é capaz de falar sobre isso tão plenamente quanto quer, e com a frequência que quiser, eles estão tentando fazer com que as coisas sejam compreendidas - você entende o que estou dizendo? Mas Deus diz: “Você terá que confiar que o óleo é fluido o suficiente, que está fluindo para todas as partes disso e eu cuidarei de questões, problemas e coisas que não estão certas. E vou para lugares, posições que eu preciso estar lá, vou levantar, vou me afastar e vai ficar tudo bem. 
	E como um aviso, não porque eu sinto que você está fazendo errado, mas um aviso que eu daria a qualquer pessoa com quem eu estivesse conversando: Você deve manter o objetivo do Reino, não é sobre a estrutura e o ministério. Você fez um trabalho tremendo, magistral e sábio nisso, mas deve continuar fazendo. Deve ser sobre a liberação de Sua vida no Reino, Seu Evangelho do Reino, Seus caminhos, Seus planos e quem Ele é na terra. Não é sobre a Aglow, assim como não é sobre a denominação. Não se trata do DSM (Dutch Sheets Ministries), ou do Give Him 15. É tudo sobre o Rei e Seu Reino e a Glória do Rei e do Pai e Sua Família, e se mantivermos isso no centro, é bem difícil falhar. 
	Reforço do comissionamento 
	Eu me sinto levado agora a reforçar a comissionão à Aglow, não como uma autoridade como o líder apostólico deste ministério, mas como chamado ao lado e um membro companheiro, líder no Corpo de Cristo para dizer: “Você foi comissionada mais uma vez em uma nova era, em uma nova estação, em novas atividades, em nova revelação, em nova sabedoria, em níveis mais altos de autoridade, uma maior liberação de seus dons e unções e o que Ele te chamou para fazer e ser. E o Senhor diz: “Basta tirar todas as restrições agora. Não há restrições, tire-as. Nem pense assim! Sem limitações para o que posso fazer através de você.” E você foi comissionada para ser Sua voz na terra, para ser Suas mãos e pés, para profetizar, para derrubar com seus decretos, para construir e estabelecer com seus decretos. 
	Afinar
	Continuo ouvindo a palavra “afinar”. Fiquei pensando que Ele vai afinar você. Mas eu O ouço dizer “Eu os ajustei. Eu os ajustei. Vou continuar com isso, mas sintonizei-os no Meu sinal, na Minha voz.”
	Senhor, estou pedindo uma forte liberação da unção de ensino, revelação com percepção profética, uma autoridade apostólica, que agora fluirá - diremos apenas: “Comissionamos agora este ministério, esta família para se mudar para um nível mais elevado de casamento da unção apostólica, profética e de ensino no Corpo de Cristo. Mova-se para um nível mais alto disso.” Não será difícil. Isso não vai exigir muita mudança. Vai exigir o conhecimento e a percepção de que está acontecendo e que está aí para você. 
	Quando você perceber que ele está lá, perceberá que está entrando nele sem tentar entrar nele. Será como aqueles 15, você estará fazendo o novo antes de perceber que está fazendo o novo. Você se moveu para o novo, mesmo quando lutou contra o novo, porque pelo menos estava disposto a fazer o que pudesse, mas Ele o preparou. E assim, você entrará nisso com facilidade. Se moverá para ele como uma unção no fluxo de óleo que flui da cabeça que fará com que se mova suave e facilmente para este novo lugar que Deus tem para você. Não terá que se esforçar; seu esforço será por Ele. Seu esforço não será para realizar para Ele, mas será para correr atrás Dele. Será para pressionar quem Ele é e o conhecimento de Seus caminhos e o conhecimento de Seu coração. O fruto não será uma coisa difícil.
	E assim, Senhor, oramos pelas líderes, pelo povo, pelas representantes dessas 172 nações. Pedimos que flua sobre cada uma dessas líderes, visite cada uma delas, traga uma unção e preparação mais forte. Senhor, eu não me importo se lideram 10, 5 ou 5.000, derrame Seu Espírito sobre elas de novo, de novo. Espírito de sabedoria e revelação, alcance-as se estiverem atrasados. Mova-as para cima, ajuste seu pensamento para onde precisa mudar e ajustar. Traga-as no ritmo e transforme-as com esta organização, este ministério. 
	Algumas estão liderando pequenos grupos agora. Não sabem que um maremoto está vindo em sua direção. Uma onda de avivamento e derramar. O Senhor as está posicionando agora para o que estão prestes a fazer, e têm - elas não sabem e, francamente, provavelmente não estão prontas, mas os Senhor as terá prontas. E os planos do inimigo em algumas dessas nações, os planos das trevas, estruturas demoníacas, fortalezas, funcionários do governo não serão derrubados de fora, eles serão derrubados de armários, salas de estar e tendas, porque uma companhia de intercessores se reunirá, lidará com os poderes das trevas no reino espiritual e isso será usado para libertar nações inteiras. “Eu me aproximarei furtivamente deles”, diz o Senhor, “eles não verão Meu exército chegando. Eles não saberão o que os atingiu.
	Então, Senhor, a orquestração de tudo isso está em Suas mãos. Os planos que tem para nós, são bons e não para o mal. Está tudo em Suas mãos. Nossa fé está 100% em Ti. 
	Oração pela América
	E sinto, se posso ser tão egoísta a ponto de orar por este país agora. Eu simplesmente não consigo não fazê-lo. Oramos pela América. Oramos por esta nação que o Senhor levantou. Deu à luz esta nação apesar de nossas falhas e através de nossas fraquezas, assim como todas as pessoas que já usou tiveram essas coisas começando em Gênesis. Mas Tu estabeleceste esta nação para ser uma trombeta, uma voz para o Evangelho do Reino, até os confins da Terra, para ser uma luz. E embora isso tenha sido desperdiçado e, tão pateticamente voltado para nossos próprios desejos e ideais egoístas, mas por causa do Rei e dos propósitos do Céu e do sacrifício de Cristo, o Senhor nos preservou. E agora está prestes a nos reposicionar como uma voz na terra por justiça, não sujeira e não opressão, mas justiça, Santa Verdade.
	E assim, pedimos que o Teu poder venha agora, e que a Tua Glória venha e pedimos que invadas este país como uma bola de demolição gigante. Que voe pelo Céu, derrubando pelo caminho, e arrancando e desmantelando o que se opõe a Ti. Faça a última parte do Salmo 2, quando Seus inimigos se aconselharam e declararam que Você não os governaria. Que a risada do Céu seja ouvida na Terra. Que o cetro seja visto. Que o decreto seja liberado novamente! “Estabeleci Meu Filho e prometi a Ele as nações da terra. Eu os dei a Ele como Sua herança”. Toda autoridade é Dele agora. Ele é o dono de tudo! E peço que venha com muita força e lide com a oposição. Eu amo as pessoas, salve todas elas, mas lide com cada sistema, estrutura, plano do inimigo, fortaleza demoníaca, tire isso do caminho e traga uma torrente de vida, um rio de vida, um vento do céu para esta nação . Que poder seja forte. Que as mensagens sejam fortes. Que os dons sejam fortes. Que as vozes sejam fortes. Que a convicção seja forte. A compaixão seja forte. Que a unção curadora seja forte, a cura dos quebrantados de coração, a cura das feridas, a restauração dos quebrantados. Dê-nos Lucas 4: 18-19. Faça através de nós o que Jesus disse que veio fazer, cure os quebrantados de coração, liberte os oprimidos. Vamos Jesus, faça isso através de nós! Levante um exército de evangelistas proféticos nesta nação e nas nações da terra. Nós concordamos com você. A virada começou, ainda na terça-feira, paire sobre todas as cabines de votação na América, todos os indecisos - leve-os para a retidão. Abra os olhos de milhões de pessoas, americanos, para nossa condição depravada e que haja um clamor por misericórdia.
	Levante um exército na Igreja da América que falará a verdade, se manterá imaculado do espírito político e dos caminhos do inimigo, mas não se comprometerá de forma alguma e falará a verdade até mesmo para o governo. Por nossos filhos oramos, livra-os do mal que foi desencadeado sobre eles. Liberte esta geração que está sendo perseguida por pessoas más. Traga o maior reavivamento que a América já viu para os campi desta nação, para as escolas primárias, jardins de infância, ensino fundamental, ensino médio, colégios, universidades. Deixe o maior reavivamento que esta nação já viu invadir os campi da América! Que nada pare isso, envie-nos milhões, bilhões, envie um exército de forças angelicais para nos ajudar, envie Miguel! Envie Miguel e seus anjos! Envie-o, envie-nos ajuda do Céu! Envie-nos ajuda do Céu!
	Desperte seu povo. Que a igreja queime com fogo Santo. Que os púlpitos estejam em chamas mais uma vez, que nossa adoração seja pura e apaixonada. Que nosso amor por Ti não conheça limites. Venha. Venha. Venha para esta terra. Vamos. Abençoe esses fiéis, Senhor, revigore, encoraje, fortaleça, cure, providencie, restaure. Derrame Seu Espírito sobre eles. Que eles bebam e bebam e bebam de Ti. Que o teu rosto brilhe sobre eles e lhes dê a paz. Nós simplesmente Te amamos, Senhor, nós amamos.




Abrace seu chamado

Dutch Sheets

Conferência Aglow 2022 - Sessão da manhã de domingo



Estamos todos em transição. Bem, suponho que não todos, mas acho que todos que estão se movendo com o Senhor agora, devem estar em transição. Estamos em tempos de transição.

Vários anos atrás, alguém me disse: “Minha transição está em transição”. Eu entendi completamente. Não parei de fazer a transição desde então. De tudo o que faço até o Give Him 15's. Eu não planejei isso. Se Deus não pode falar com você com antecedência, Ele simplesmente o faz de qualquer maneira, é o que parece. Ele falou comigo sobre isso. Eu simplesmente não sabia o que Ele queria dizer. Então, estamos em transição, e isso é bom. É um momento crítico. É hora de mudar o rumo do barco. 

Alimente o sonho do rio

Recentemente um amigo me enviou um relato de sonho sobre mim. No sonho, CeCi e eu estávamos caminhando ao longo de um rio com alguns amigos e um deles me disse: “É hora de alimentar o rio”. Eu não sabia realmente o que isso significava quando recebi o sonho. Eu também não sabia o que significava no sonho. Então, continuamos fazendo nossas coisas, caminhando, relaxando e descansando.

Então, essa mesma pessoa, que é um profeta, veio a mim no sonho novamente e disse: “É hora de alimentar o rio”. Ele começou a me trazer baldes, eu entrei na água, comecei a caminhar rio abaixo e de vez em quando deixava cair um balde na água. Ao passarmos por aldeias e comunidades, era um longo trecho, e eles gritavam: “Obrigado! Obrigado por alimentar o rio.” Esse foi o fim do sonho. Foi um daqueles sonhos estranhos que meu amigo disse: “Quase não mandei para você porque parecia tão estranho. O que isso pode significar?” Senti o vento do Senhor soprar.

Então, fui orar e pedi ao Senhor que me mostrasse do que se tratava. E Ele me levou a 2 Reis, capítulo 2, onde Eliseu foi questionado por seguidores dos profetas se não poderia ajudar com as águas amargas e envenenadas de Jericó. Na verdade, eles disseram a ele: “Você sabe que a área é linda, como pode ver. Tudo é lindo aqui. Mas, a água é ruim.” A palavra ali significa “veneno, mal”. Na verdade, é a mesma palavra para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está contaminado. É amaldiçoado. Literalmente foi amaldiçoado. A maioria dos estudiosos pensa que isso foi resultado da maldição de Josué no livro de Josué, onde ele pronunciou uma maldição sobre Jericó.

Isso faz você se perguntar por que os profetas construíram uma escola lá. Eu me perguntei. Talvez você não, mas eu me perguntei quando estudei isso. Eu pensei: “Por que os profetas construiriam uma escola em um lugar que foi amaldiçoado?” Bem, eles sabiam algo que eu não sabia.

Quando eles foram até Eliseu e disseram: “Você pode fazer algo sobre isso?” Ele, é claro, disse: “Traga-me uma jarra e encha-a com sal, uma jarra nova”. E quando ele derramou na água, ela foi curada. Me surpreendeu que Deus mudaria algo que um de Seus representantes havia amaldiçoado - e se você ler o livro de Josué e outras referências, verá que Josué provavelmente foi guiado pelo Senhor, e Deus certamente honrou isso. Então, francamente, eu não teria perdido meu tempo tentando fazer algo a respeito.

Eu teria dito: "Bem, você não deveria ter sido tão estúpido a ponto de tentar construir esta escola aqui onde Josué ... você conhece sua história, sabe que ele amaldiçoou este lugar." Mas o que muitas vezes não pensamos é que Deus não tem prazer no julgamento dos ímpios. Ele não se deleita com o julgamento. Ele se deleita na Misericórdia. Dê a Ele uma chance e Ele redimirá. Apenas dê a Ele a menor oportunidade - 50, 40, 30, 20 vezes. “Claro, eu vou fazer isso. Apenas me dê, me dê uma oportunidade. Eu perdoarei. Eu vou resgatar. Eu limparei.”

E Eliseu teve a audácia de acreditar que Deus reverteria uma maldição e curaria esta água. É a mesma palavra, a palavra de cura, como Jeová Rapha. É a mesma palavra em Ezequiel 47 quando as águas fluíam do templo e por onde passavam traziam cura.

Pare de amaldiçoar as cidades com suas palavras

Então, a estéril - e essa é uma das coisas que a passagem diz, que a água produziu esterilidade. Um dicionário realmente me deu a palavra 'aborto'. E então, eu disse: "Senhor, o que você está tentando dizer para mim?" E Ele disse: “Quero que você pare de amaldiçoar as cidades com suas palavras. Quero que comecem a acreditar que posso redimir até lugares que estão sob maldições de séculos, porque não desejo julgá-los. Eu desejo resgatá-los e quero que você coloque o sal e limpe a água”.

Alimente sua cidade com palavras de vida

Tenho desafiado as pessoas desde aquele dia que é hora de alimentar o rio. É hora de alimentá-lo com a vida. É hora de alimentar sua cidade com vida. É hora de acreditar que Deus pode fazer o que Ele disse que faria. É hora de acreditar que Deus se moverá para as nações que foram amaldiçoadas por milênios e as redimirá da maldição. É como quando eu disse que senti uma onda de compaixão chegar. Eu senti. Ele ama essas pessoas. Ele ama aqueles que O odeiam. Ele ama aqueles que acreditam em falsos deuses. Ele odeia aquilo que os controla. Ele odeia o engano. Ele odeia o pecado. Ele odeia a maldição, mas ama o povo e vem para redimir. E este pode ser o nosso melhor momento na Igreja, este pode ser o nosso melhor momento. Aglow, este pode ser o nosso melhor momento. Este pode ser o seu melhor momento.

Nascidos para um tempo como este

Muitas vezes é dito por profetas que “nós nascemos para um tempo como este”, mas se você levar isso para um nível mais profundo, realmente deixar isso impactar seu espírito e pensar sobre o que estamos dizendo, nós realmente nascemos para esta época da história. Isso não é algo intimidante para mim, mas é uma coisa muito, muito séria para mim. 

Dediquei-me a esta causa há muitos anos e sei que muitos de vocês também. Não vou ceder até ver tudo o que Ele me prometeu.

Então, quando Ele diz: “Está na hora”, como a palavra nos disse nesta manhã, precisamos começar a pensar de maneira diferente. Pode se passar 400 anos desde que Deus visitou uma pessoa, Abraão, e de repente Ele disse: “Chegou a hora. Vou fazer isso. Eu vou te dar um filho. Eu vou levantar uma nação. Você vai voltar. Você vai conseguir esta terra,” Então você entra em quatro séculos de planejamento. Pense, isso é como se fosse 1622 se voltarmos no tempo.

A maioria daquelas pessoas provavelmente tinha esquecido tudo sobre esse tal de Abraão. Quer dizer, quem sabe, talvez eles tenham mantido sua história viva, mas certamente não estavam acreditando nisso quando Moisés apareceu. Moisés também não. Mas não importa quanto tempo durou o processo ou a jornada, quando Deus diz: “Chegou a hora”, Ele pode fazê-lo. Não importa se já se passaram 40 anos ou 4 anos ou 400 anos, quando Ele diz que é a hora, Ele pode fazer.

A maioria daquelas pessoas em Jerusalém, quando o Messias apareceu, havia 400 anos de silêncio, sem profetas, sem palavras do Senhor, apenas oprimidas e controladas por outra nação. A maioria deles nem sequer pensou nessas profecias do Antigo Testamento. Sim, eles esperavam pelo Messias e estavam realmente aguardado pelo Messias, mas esta era apenas uma promessa de séculos e somente os verdadeiramente fiéis se apegavam a ela. O mundo religioso certamente não o fez, não da maneira que Deus planejou.

Está na hora!

Mas quando Deus disse que era hora, é hora. Não importa quem está no controle. Não importa qual nação pensa que está no comando. Não importa quem está sentado no trono. Não importa o que o mundo religioso tenha feito. Não importa o que está acontecendo no templo com todas as coisas heréticas que estão acontecendo, o espírito religioso que está no controle e a oposição que está lá. Isso realmente não importa. Não importa que eles estejam construindo uma cruz. Não importa o que vai acontecer e se eles acham que venceram. Realmente não importa se eles decapitam o precursor. Realmente não importa nenhuma dessas coisas quando Deus diz que é hora, é hora!

Ele não se intimida com o que eles fazem. Ele não se intimida com o que dizem. Ele não se intimida com o que acontece no âmbito político. Ele não se intimida com as armas que eles têm. Ele não se intimida com a indiferença da igreja. Ele tem um remanescente que está pronto para marchar, pronto para correr, pronto para ir e quando Ele diz que é hora, sabemos que é hora e estamos prontos para fazê-lo. E Deus está simplesmente pronto para fazê-lo.

Recebo correspondência e feedback de religiosos o tempo todo. Então, sou realmente abençoado o suficiente para não precisar vê-los. Acabei de contratar uma pessoa para lê-los. Ela apenas separa e me dá o que eu preciso ver. Eu descobri há muito tempo que o que eles dizem realmente não importa. Deus apenas faz isso de qualquer maneira. Se Ele puder encontrar um povo que creia e esteja pronto para fazer o que Ele diz, Ele o fará de qualquer maneira.

Então, Ele unge Davi para ser Rei e então o manda para o exílio, e para as cavernas, e 20 anos depois ele sobe ao trono. Mas, quando é hora, é hora. Ele unge, chama, dá o sonho a José e ele vai para a prisão. Mas quando é hora, é hora. Uma geração vagueia pelo deserto, mas quando chega a hora, chega a hora. E assim, “Josué prepare-se, em três dias atravessaremos aquele rio”. "Você não poderia nos dar um pouco mais de tempo?" “Não, está na hora.”

Então, por que estou fazendo isso? O que estou dizendo a você? Eu estou dizendo, é hora. Você não vive para sempre na estação preparatória, na estação precedente, na estação da lavoura, você colherá se não dormir. Estamos entrando na época da colheita. Devemos estar prontos porque Deus está dizendo: “Chegou a hora”. Vá em frente e alimente o rio. Declare vida sobre o seu rio. Declare vida sobre a água da sua comunidade. Declare-o sobre sua cidade, seu estado, sua família, seus filhos pródigos, porque Deus vai curar o rio envenenado e trazer vida. Jogue Jeová Rapha no rio em que você vive, que o cerca, e permita que Deus quebre a maldição e traga a bênção porque chegou a hora.

Deus tem restaurado a igreja

Passamos pela mais extraordinária temporada de restauração imaginável. Quando Deus está fazendo coisas na igreja mais do que por meio da igreja, muitas vezes é difícil para o povo de Deus reconhecer o que Ele está fazendo. Claro, a retrospectiva ajuda. Mas quando Ele está fazendo isso, nem sempre o reconhecemos. Mas, se você voltar 50 anos, 55 anos e olhar para o que Deus tem feito, as coisas ficam mais claras. Vemos que Ele tem estado na Igreja trabalhando em um período incrível de restauração. 

Nos anos 60, tudo o que tínhamos eram pastores e evangelistas, e eles não se preparavam muito, apenas traziam conforto e tentavam salvar as pessoas - pastorear, nutrir, cuidar. Não sabíamos nada sobre autoridade, domínio, Ecclesia, profecia, autoridade apostólica, autoridade do Reino. Não sabíamos nada sobre essas coisas. 

Ele levantou os mestres nas décadas de 60 a 70, e de repente começou a prepará-los, e as coisas mudaram. Não estávamos apenas tentando criar ovelhas e salvar as pessoas. Estávamos tentando ensinar-lhes os caminhos de Deus, a Palavra de Deus e os princípios de Deus.

Deus começou a colocar na Igreja o amor pela Sua Palavra. As pessoas não foram apenas no domingo para ouvir sobre isso, fomos desafiados a realmente lê-la e meditar nela. Escolas bíblicas foram abertas e conferências começaram a acontecer - nós as chamávamos de convenções naquela época. Ministérios como este foram levantados. Outros ministérios foram levantados apenas para ensinar. O único professor que ouvi enquanto crescia estava na Escola Dominical e, de repente, havia professores com dons e ungidos para ensinar.

Você se lembra da primeira vez em que se sentou diante de um ensinamento revelador? Eu me lembro. Eu sentei lá com a boca aberta pensando: “o que é isso?” Eu nunca havia ouvido nada assim. Eu estava arruinado. Eu estava arruinado. Eu ainda amo uma boa pregação se ela contém algum bom ensino. Estou arruinado. Eu quero alguém para ensinar, mas Ele não terminou, não é? 

Nas décadas de 70 e 80 Ele restaurou o profeta e começamos a entender de verdade. Pudemos ouvir a voz de Deus. Ele fala conosco. No início eram apenas alguns profetas que podiam alinhar as pessoas e profetizar que Deus tem uma porta que ninguém pode fechar e que Ele os ama. Não vire para a direita ou para a esquerda, mas siga em frente, você sabe. Mas um DNA profético começou a surgir na Igreja, foi desmistificado, tornou-se tão natural quanto respirar, falar com Ele e ouvi-Lo falar conosco quando abrimos a Bíblia, quando vamos a uma reunião e quando adoramos. Nós nem mesmo pensamos mais nisso como sendo profético. Sentamo-nos em um círculo de pessoas orando e alguém diz: “Sinto-me guiado” e o que eles acabaram de dizer foi profético. “Sinto que devemos fazer isso.” Isso é profético. “Sinto que devemos orar este versículo.” Isso é profético. “Sinto que o Senhor quer que eu os encoraje.” Isso é profético. “O Senhor falou comigo em meu devocional nesta manhã.” Isso é profético. E agora não temos apenas profetas, temos uma companhia profética. Esperamos que Ele fale porque Ele fala. Ele fala. Mas Ele não havia terminado. 

Nas décadas de 80, 90 e 2000 recorreu ao apóstolo. Compreendemos a autoridade governamental que Ele colocou em Seu povo. No começo eram apenas apóstolos, e quem consegue ter uma rede e quem consegue ter alguns pastores que discipulam ou podem plantar uma igreja. Percebemos que assim como somos uma organização pastoral, cuidamos uns dos outros e quando alguém está sofrendo não precisamos chamar um pastor, podemos ajudar também. E se estivermos testemunhando para alguém, não precisamos chamar o evangelista se acharmos que eles querem ser salvos, podemos levá-los a Jesus. Podemos ensinar alguém, nos sentar em grupo, sentar com alguém para tomar um café, ensiná-los. Podemos profetizar, e de repente percebemos que somos uma organização apostólica. Não precisamos de um apóstolo figurão. Somos governamentais em nossa natureza porque o próprio Rei vive em nós. Uma de Suas cinco unções que Ele deu à igreja é a unção apostólica. Nós sabemos como estabelecer isso. Nós sabemos construir. Nós sabemos plantar. Sabemos como derrubar e construir. Sabemos governar com nossas palavras, com nossas ações. Sabemos como fazer isso porque Deus levantou uma companhia apostólica.

Por que acabei de dizer tudo isso? Eu trabalhei muito duro nos últimos 10-12 minutos falando tudo isso. Porque é importante para nós sabermos o que Deus está fazendo no geral, porque é hora de algo. Agora que Ele restaurou totalmente Seus dons, Seus talentos, Seu Cristos, Sua unção, o Ungido, o Messias, agora que Ele restaurou quem Ele é em nós, Ele pode agora amadurecer a níveis que nunca vimos. Ele pode liberar isso em níveis que nunca vimos antes. Ele tem feito mais por nós do que por meio de nós, mas está prestes a fazer algumas coisas por nosso intermédio. Ele está prestes a liberar na terra através desta Ecclesia, através deste povo, família, noiva, igreja, chame como quiser, apenas saiba que Jesus está prestes a liberar na terra, as nações da terra nesta hora. E será diferente de tudo que o planeta Terra já viu.

A plenitude de Cristo está sendo liberada

Efésios 4 diz que quando Ele terminar, quando todos esses dons estiverem operando juntos, poderemos liberar a plenitude de Cristo. Você não pode liberar a plenitude de quem Ele é apenas com um dom de pastor, ou um dom de evangelista, ou um dom de ensino, ou um dom profético. Você só pode liberar a plenitude de Cristo quando tiver a plenitude de quem Ele está operando. A Terra nunca viu, pelo menos em nossa era, provavelmente não por séculos, talvez desde o Livro de Atos, a Terra nunca viu realmente um povo que pudesse liberar a plenitude de Cristo.

Isso se parece com o que? Como é realmente a Sua unção de ensino? Já ouvi grandes professores, mas nunca ouvi um que ensinasse tão bem e com tanta revelação que todo mundo (incluindo crianças), sentavam-se dois ou três dias e não saíam nem para comer, porque não saíam enquanto Ele ainda estava falando. “Ele deveria tê-los mandado buscar algo para comer”, disseram os discípulos a Jesus e Ele disse: “não, não, não, eles gostam disso, então você que os alimente. Eu não quero que eles tenham que sair.”

Não tenho certeza de como realmente é a plenitude da unção profética, mas vamos vê-la. Há uma organização que Deus está levantando e eles não mais - e vou chegar lá logo, mas eles não se importam mais com quem recebe o crédito. Eles não se importam com quem está na frente. Eles não se importam com quem está no comando. Eles não se importam com quem é o maior ou o mais rápido. Eles não se importam com quem fica com mais disto ou aquilo. Eles só querem liberar Jesus. 

Há uma organização sendo criada com uma mentalidade do Reino. Não é sobre o seu pequeno ministério. Não é sobre o seu pequeno reino. Não é sobre a igreja deles. Não é sobre quem tem o maior, quem tem mais, é sobre Ele.

É isso que as pessoas querem dizer quando dizem que estamos entrando na era do Reino e não na era da igreja. Eles não estão dizendo, pelo menos não deveriam ser - espero que não, eles não estão dizendo que não precisamos de congregações. Eles não estão dizendo que Deus acabou com a Ecclesia. Eles estão dizendo que não é mais sobre nossos pequenos grupos. Não é sobre o meu, você vai fazer o seu. Eu farei o meu, mas vou competir com você. Não, é sobre o Reino - e eu sou uma expressão, você é uma expressão, estamos nisso juntos e ninguém se importa com quem leva o crédito! Ninguém se importa com quem é o maior, nós só nos importamos com ELE!

E quando você tem essa mentalidade, pode realmente alimentar o rio, pode dar ELE para as nações. ELE. Estamos dando-O às nações.

É Dele que elas têm fome! É Dele que elas têm sede! Ele é o Curador das nações. Ele é o único Curador das nações, e Ele é o único Curador das nações, e Ele é o único Dono das nações.

Não tenho ideia de onde estou ou para onde estou indo com isso. Também não tenho ideia de quanto tempo ainda tenho e estou sem meu celular, então não tenho relógio. Então, alguém por favor me diga, há quanto tempo estou nisso? Tudo bem ficar por mais alguns minutos? OK. Eu quase sempre trago meu celular aqui para ter um relógio, mas sabe, é como se o Espírito Santo não quisesse que eu tivesse hoje. Nós vamos culpá-lo. Quando nos esquecemos de algo, colocamos a culpa nEle. É profético. Passei tempo suficiente com Chuck Pierce para saber que para o profeta tudo é profético. Eu disse “Chuck”, - eu estava andando com ele um dia. Eu estava dirigindo claro, não vou andar com o Chuck quando ele estiver dirigindo - eu disse, “para vocês, para os profetas, tudo é profético. Você sabe, o dia da semana é profético. O número no calendário é profético. E talvez seja apenas 2 de fevereiro, você sabe. Talvez não seja profético. Talvez seja apenas um dia.” Para Chuck, esse é um pensamento maluco, porque Deus não é tão aleatório. Eu disse: “para vocês tudo é profético. Os carros são proféticos. As placas dos carros são proféticas. As cores são proféticas.” Ele disse: “Sim, está certo. Está vendo aquela van ali? Vê o nome aí? Deixe-me profetizar em sua vida através disso.” E ele começou a profetizar para mim sobre o nome na van, e ele estava certo! Estava certo! E é isso que me assusta - que estava certo! Eu disse: “Quem é este homem!? Quem são essas pessoas?" Eles me assustam. A Aglow me assusta. Encontro as mulheres da Aglow em todo o país. Eles dizem: “Estou com a Aglow”. Dou um passo para trás e digo: "Bem, sim, claro." Porque eu não sei o que estão prestes a fazer!

Um novo movimento está sobre nós

Então, o movimento que está chegando, nós estamos nele. O movimento que começou vai além do que aconteceu nas décadas de 60 e 70 com o Movimento Carismático porque era para começar um novo período de restauração. Isso levaria mais de 50 anos. Pense nisso. Pensamos: “Por que Ele está demorando tanto? E quanto a isso e por quê? E Ele está dizendo: “Seja paciente, estou trabalhando em você. Estou preparando o Meu povo”.

Algumas das coisas que Ele faz, sabe, a gente se acostuma com certa linguagem e vocabulário. Temos um vocabulário agora e falamos sobre a Ecclesia, mas não pensamos que há 20 anos não usávamos essa palavra, a menos que fosse: “Ecclesia? O que é isso?”Não sei - um grupo de pregadores? Não sei. A Ecclesia, o povo de Deus, a igreja, a noiva, as pessoas que são religiosas?” Mesmo as pessoas religiosas não gostam do que isso significa.

SOMOS um Povo de Governo Legislativo – a Ecclesia

Eu me pego pensando: “Como pude ter sido criado em uma igreja por toda a minha vida e ter 50 anos antes de começar a entender isso? Esta não é apenas uma noiva ou uma família. Este é um povo de governo legislativo com a autoridade do rei. E isso é o que a palavra realmente significava naquele dia. Você sabe disso. As pessoas que ouço agora reconhecerão que isso é o que realmente significava, mas depois explicarão por que não significa isso. Você já ouviu as pessoas fazerem isso? Às vezes penso: “Como você fica tão confuso?” Você acabou de me dizer e me disse que isso é o que realmente significava no dia em que Ele a usou, e é isso que a palavra significa. E então você me diz: “Mas isso não é o que realmente significa”. E eu quero dizer: “Você pode estar mais confuso do que o diabo”.

Agora estou ficando um pouco ruim aqui. Eu preciso ficar legal de novo. Eu não estou tentando ser chato sobre isso. Só estou dizendo que Deus fez algo e precisamos dar um passo atrás e perceber o que Ele realizou nas últimas décadas ao preparar um grupo de pessoas para o que Ele quer fazer na terra.

Sei que estou falando principalmente com americanos agora, mas digo a você, isso não é coisa de americano. Tenho mais pessoas que assistem e leem esses 15's todos os dias - e eu sou apenas um de muitos, certo? Eu percebo que os 15 são apenas minha pequena peça, mas tenho mais pessoas que assistem e leem todos os dias em outras nações do que só aqui na América, embora eu escreva principalmente pensando onde estou. Mas eu tento ser inclusivo e orar pelas nações. Mas não apenas porque eu oro pelas nações, mas também porque elas sabem o papel significativo que desempenhamos e o quanto Deus precisa de uma América livre e o quanto eles precisam de uma América livre. Eles entendem, muitos deles entendem melhor do que o cristão americano médio entende. Há pessoas que ainda traduzem minhas postagens todos os dias para o chinês e me disseram que milhões de chineses as lêem e oram todos os dias. 

Um povo preparado chamado para transformar nações

Agora, Ele preparou um grupo de pessoas, uma família, que é também uma Ecclesia, funcionando na plenitude de Suas unções, pronta para manifestar, revelar e liberar quem Ele é na terra e curar rios, curar lagoas, lagos, mares da humanidade em todo o planeta. 

· Você verá a transformação de nações inteiras nesta temporada, está me ouvindo!? 

· Você verá cidades e nações inteiras se transformarem! 

E, neste derramamento de Seu Espírito, não apenas cumpriremos Marcos 16, mas também Mateus 28. Sei que muitos de vocês me ouviram ensinar sobre isso e ouviram outros ensinarem sobre isso.

Até os últimos 10, 20, talvez 30 anos, mas não tanto, a maior parte do Corpo de Cristo não tinha o conceito de transformar, de discipular nações. Nós não poderíamos nem mesmo lê-lo do jeito que realmente está escrito. Tivemos que traduzir para Ele e dizer “faça discípulos” como para indivíduos. Não podíamos acreditar que realmente fomos chamados para discipular nações, exceto para pessoas loucas como na Aglow. 170 o quê? 172. Você realmente entende como isso é incrível? Eu questiono seriamente se existe outro ministério na terra que esteja ativo em 172 nações.

Neste derramamento do Espírito que está chegando, é a hora, e nós vamos curar a água, e Ele vai vencer. Ele vai fazer tudo o que disse que vai fazer. Mas será mais do que salvá-los, batizá-los no Espírito Santo, libertá-los de demônios e curá-los em seus corpos (Marcos 16), porque isso é apenas parte da comissão. 

Em Mateus 28, Ele disse: “Vá e ensine-lhes o que eu lhes ordenei e discipule as nações”. Ele vai ter que instruir um pouco mais, não é? Sobre como fazer isso. Mas suspeito que, quando tudo estiver dito e feito, descobriremos que realmente não é tão complicado quanto pensamos. É simplesmente pegar os princípios do Reino de Deus e ensinar o que Ele nos ordenou.

Estou perfeitamente ciente de que os poderes das trevas estão extremamente chateados e nervosos, enfurecidos e engajados. Devemos estar alertas, diligentes e vigilantes. Vivemos em um dia e uma época que não nos permite o luxo da complacência. Não sei se essa é uma boa palavra - luxo. Você não pode simplesmente relaxar, aproveitar a vida e esquecer o inimigo, a guerra em que estamos, a missão e o que está acontecendo na terra. Acho que sim, mas apenas se estiver disposto a abrir mão do seu futuro, do seu destino.

Se você não estiver disposto a fazer isso e for um membro desta organização restaurada na terra, encontrará resistência. O inimigo está tentando desesperadamente manter o domínio e o controle em todo o mundo e definir a agenda, mas não terá sucesso porque Deus já estabeleceu a agenda. Deus conhece o fim desde o princípio. Antes que o inimigo decida o que vai fazer, Deus sabe o que vai fazer. Antes que o inimigo o faça, Deus já decidiu e estabeleceu como Ele o reverterá, o que Ele fará para usá-lo e transformá-lo em bem para libertar outras pessoas. Ele sabe como fazer isso. Nós apenas temos que permanecer engajados. Temos que permanecer diligentes. Temos que ficar alertas. Se o fizermos, não seremos pegos desprevenidos pelo inimigo.

Você está pronto para o futuro. Está pronto, preparado para o que Ele quer fazer. Você não precisa saber todos os detalhes com antecedência. Não precisa ter tudo organizado. Você tem que estar disposto e obediente. Tem que ter se dedicado e ouvido. E você tem. Eu afirmo, está pronto para mudar o rumo. Ele vai mudar o rumo deste navio. O que Ele está prestes a fazer é tão grande e significativo na terra que Ele precisa que este ministério mude.

Não estou dizendo isso porque vejo algo errado. Só estou dizendo que sei que o que Ele está fazendo agora vai exigir que todos nós nos ajustemos à transição, à mudança. E este ministério - eu profetizei para este ministério anos atrás - é um dos poucos ministérios que é capaz de fazer a transição ao ponto em que seja usado e está na vanguarda de dois grandes movimentos de Deus na Terra.

Criado no início do Movimento Carismático antes que alguém percebesse que era um movimento. Era 1967, certo? Deus trabalhando, desenvolvendo, e então aquele movimento cessa. Deus volta a trabalhar em nós. Agora Ele está pronto para começar a sair de nós novamente e aqui você está posicionado.

Aglow flexível e na vanguarda

Quantos ministérios já vi que quando atingem certo ponto, tornam-se um odre velho. Quero dizer, quando a liderança passar para a próxima geração, talvez a próxima geração não a receba ou não haja ninguém para fazer isso. Eles simplesmente ficam confortáveis com o que Deus fez ontem. Eles ficam confortáveis no sistema. Eles ficam confortáveis com os métodos. 

Aglow, uma voz líder no próximo movimento de Deus

Ele está oferecendo isso a você. Não tenho nenhuma dúvida ou questão em minha mente de que terá sucesso. Vai fazer isso. Eu sei que vai. É por isso que estou aqui. Não perco mais meu tempo com lugares que sei que simplesmente não entendo. Estou muito ocupado para fazer isso. Eu os amo. Eu simplesmente não tenho tempo para ajudar alguém a construir uma igreja. Sinto muito. Espero que isso não soe maldoso. Eu simplesmente não tenho tempo para isso. Agora, se eles estão impactando sua região como uma igreja, estou dentro. Mas se eles estão apenas tentando construir suas próprias coisas, não sou assim.

Então, você pode fazer isso, (Aglow).

Aglow, abrace sua identidade

Há algo que temos que fazer como líderes e como crentes que pode ser desafiador: ter fé e confiança suficientes naquilo que Ele nos criou para ser. Ainda feito com humildade. Perceba que é Ele e é a Sua força. Então, estamos caminhando em humildade, mas estamos caminhando com confiança no que Ele fez e no que Ele pode fazer.

Eu sinto que esta é uma palavra para este ministério agora, você deve abraçar quem Ele te criou para ser.

· Você deve fazê-lo com humildade, mas deve fazê-lo. 

· Você deve entender que tem autoridade na Terra. 

· Você deve entender que é uma organização apostólica, profética, evangelística, de ensino, sustento e pastoreio. Não há nada que qualquer grupo religioso na Terra possa fazer que você não possa fazer. Não há nada que Ele possa te atribuir que precise trazer outra pessoa e dizer: “Ah, não poderíamos fazer isso. Nós não poderíamos fazer isso.”

· VOCÊ CONSEGUE FAZER! 

Claro, é bom que faça parceria com outras pessoas. É bom que traga vozes externas para falar, mas estou apenas dizendo a você, Aglow, você foi equipada, preparada e amadurecida nesta temporada. Está na hora. Você está pronta. Você fez parte dessa restauração. A plenitude de Cristo está operando através de você. Não fuja de nada que Ele quer que você faça. E contanto que faça isso, contanto que você concorde em fazer isso e obedeça a Ele, Ele pagará por isso.

Esta é uma das coisas que estou sentindo e percebendo.

Todos nós teremos que dar um passo para trás e perceber que até mesmo nossas reuniões precisarão mudar. Não estou falando sobre a forma como fazemos uma conferência. Estou falando sobre a maneira como Deus tem trabalhado todo esse tempo em nós, construindo, ensinando, equipando, dando-nos entendimento e acrescentando - isso agora será liberado.

· E assim como nos primeiros dias deste ministério e de outros, onde nos encontramos em reuniões com centenas de pessoas que não sabiam o que nós sabemos, não haviam sido ensinadas, e muitas que não conheciam o Senhor, nada sobre os dons, o batismo do Espírito Santo, sinais e maravilhas, mas eles estão lá porque estão com fome. Eles ouviram sobre isso, e eles vão aparecer. 

· Não seremos mais capazes de conduzir nossos cultos apenas com base em nosso nível de compreensão, dons e ensino. Teremos que dizer: “espere um minuto, há um grupo de pessoas famintas aqui. 

· Precisamos encher a água agora.

· Precisamos curar pessoas agora.

· Precisamos levar pessoas a Jesus agora mesmo.

· Precisamos liberar o batismo do Espírito Santo.

· Precisamos liberar os dons do Espírito. 

Eles vão começar a invadir nossas reuniões!

· Vamos nos encontrar em reuniões e vamos ter que fazer uma curva de 90° ou 180°.

· Teremos que cumprir o que Ele nos ensinou neste reino profético.

· Haverá momentos em que terá que dizer: “Você deveria falar hoje. Você não vai falar hoje, tudo bem? Preciso que essa pessoa suba hoje e faça uma mensagem evangelística agora mesmo.”

· Haverá momentos em que você transformará todo o seu culto apenas em intercessão. Mas as pessoas que correm com você vão ficar bem com isso. Não teria importância para mim hoje se eu não falasse. Se Deus quer que oremos, apenas oramos! Se Ele quer mais adoração, nós apenas adoramos. Nós superamos essas coisas! Não nos importamos com o que Ele faz! Não nos importamos com o que Ele faz, contanto que Ele o faça. 

Fluir como o rio flui

Então, terá que navegar no rio, pregar no rio, adorar no rio. Acho que nenhum de nós realmente sabe como as coisas realmente serão nos próximos anos. Tudo está prestes a mudar. Estamos em uma temporada em que não acho que devemos assumir nada.

Quando começamos a fazer esses 15 's, eu achava que ia fazer por 2 meses durante as eleições. Então minha equipe e minha esposa estavam dizendo: “Você precisa continuar fazendo”. Eu disse: “Mas estou cansado”. Essas coisas levam cinco horas para serem escritas e gravadas. Estou viajando toda semana. Eu estava fazendo 7 dias por semana. Eu não posso. Eu disse a Deus que não posso fazer. Eu fiz. Ele provavelmente apenas riu.

Então, durante as eleições, havia cerca de 400.000 pessoas por dia, apenas na América, assistindo e lendo. Agora, está em média cerca de metade disso. Mas se você pode liderar uma reunião de oração com 200.000 pessoas todos os dias, 5 dias por semana, isso não é ruim. Eu não tenho nenhum crédito por isso. Eu lutei contra isso.

Reduzimos para cinco dias. Aqui estavam minhas palavras para o Senhor: “Não posso mais fazer”. Foi isso que eu disse. Eu disse à Ceci: “Vou a uma reunião em Arkansas e, quando voltar, vamos sentar e conversar sobre como acabar com isso, porque não posso mais fazer”. Foi o que disse. Adicionei 30 horas à minha semana de trabalho durante a noite e já estava trabalhando demais. Eu não posso fazer isto.

Eu fui para o Arkansas. Entrei na sala verde e uma senhora se aproximou de mim. Ela começou a chorar e disse: “Você não me conhece, mas preciso lhe contar uma coisa”. Ela me disse o nome dela, eu reconheci o nome dela. Ela está na Câmara dos Deputados em Arkansas, não dos EUA, mas no Estado. Ela e um homem do Senado redigiram um projeto de lei. Ela co-patrocinou para acabar com o aborto em Arkansas. Quando o precedente do caso Roe fosse derrubado, quando isso acontecesse, eles estariam livres do aborto.

Naquela semana eu havia escrito um post sobre o que eles estavam fazendo em todo o país. Oramos por eles e por este projeto. Eu não conhecia esta senhora. Ela veio até mim na noite de sexta-feira e disse: “Preciso lhe dizer, esta semana fiz o que sempre faço pela manhã”. Ela disse: “Acordei cedo, preparei meu café e estava dizendo ao Senhor: 'Não posso mais fazer isso'”. 

Eu já estou desconfiado. Estou pensando: “O que você está fazendo? Eu sei que você está tramando algo aqui e provavelmente não será fácil para mim.” Ela disse: “Eu disse ao Senhor que não posso mais fazer isso. Os processos e as ameaças contra minha família e meus netos”. Essas pessoas, a multidão pró-aborto, podem ser más. Deixe-me dizer isso de forma clara. Nem todos eles são maus, mas alguns deles podem ser realmente maus. Processos judiciais, ameaças, esgotando suas finanças, não acaba.

Ela estava dizendo “Eu continuo dizendo ao Senhor, não posso mais fazer isso!” Ela pegou uma xícara de café, ligou o computador, ligou e disse: “e eu ouvi meu nome. E percebi que as pessoas em todo o país estavam orando por mim naquele dia, pelo nome, e eu disse ao Senhor: 'Tudo bem. Eu posso fazer isso.” Isso é o que ela disse: “Eu posso fazer isso.”

Minha resposta foi um pouco diferente. Minha resposta foi: “Você não joga limpo!” Sua resposta para mim foi realmente muito simples. “Obviamente, você não pode continuar fazendo o que está fazendo. Você vai ter que mudar alguma coisa, mas não vai ser isso. Porque eu transformei você para uma nova temporada. Considerando que esta temporada chega ao fim, a edificação começa, a libertação começa. A paternidade precisará aumentar, o discipulado, treinamento e preparação de um movimento precisa aumentar. Você deve se alegrar porque não terá que ir a todos os lugares para reunir, tocar naquela região profeticamente e liderar a oração. Você pode ensinar de sua casa, de seu escritório, pode treinar e moldar um movimento a partir daí.”

Compartilhei tudo isso apenas para dizer que estamos entrando neste tipo de temporada em que é melhor estarmos todos dispostos e prontos para fazer ajustes.

E embora nos tire da nossa zona de conforto, eu nunca tinha feito isso antes. Minha câmera nos primeiros seis meses tinha mais ou menos o tamanho (Ceci disse para não usar esse exemplo!) de um maço de cigarros. Essa é a única coisa, ok, um baralho de cartas, certo?

Mudamos um quarto – compramos três luminárias portáteis, acendemos. Eu sento em uma mesa e coloco algumas coisas legais para trás e olho para esta caixinha como esta…”Oi, obrigado por se juntar a mim hoje.” Meus cachorros estão deitados aos meus pés, "fique quieta Gracie, estamos nos preparando para começar."

Um dos membros da minha equipe veio até mim no final de 2021, não devo falo isso porque quero, não quero parecer orgulhoso. Foi ele quem me disse: “Olha, você pode continuar viajando toda semana e conversando com 1.000 pessoas ou pode falar com 200.000 pessoas por dia e liderá-las em oração. Vá em frente e pense sobre isso.” Eu quase o demiti na hora, mas ele é meu genro, então eu não poderia fazer isso.

Ele vem até mim no final de 2021 e disse: “Quantas visualizações você acha que teve este ano?” Eu disse: “2 ou 3 milhões, não sei”. Algumas delas são repetidas, obviamente. Quantas visualizações? Não sei, talvez 2 ou 3, talvez 4 milhões? Ele apenas riu. Ele disse: “você teve 35 milhões de visualizações este ano”. Com uma pequena caixa em um quarto e três luzes instaladas e os móveis do quarto encostados na parede. "Oi, obrigado por se juntar a mim hoje." Como alguém poderia levar o crédito por isso, exceto Deus, certo? Não tenho ideia do que estou fazendo. 

Faça o que Deus diz para fazer

Eu disse tudo isso para dizer, ouça, o que quer que Ele diga para você fazer, você pode fazer. Ele apenas abençoa.

Eu fico tão cansado que um dia nem tenho tempo para me limpar. Eu só coloco uma camiseta e um boné. Eu não me importo com quem gosta. Milhares de pessoas dizem: “nós amamos as camisetas, cara! Você tem alguma dessas à venda? Estou dizendo que, se você entrar na vontade de Deus, dificilmente poderá estragar tudo! Queremos comprar essas camisetas! OK.”

Eles não sabem que tudo isso está atrás de mim. Eu não sei o que é tudo isso. Ceci joga tudo isso lá em cima. Às vezes eu digo: “Isso é muito frescurento. Pegue algo masculino lá em cima, pelo amor de Deus. Eu disse a alguém outro dia, você nem sempre precisa saber o que Deus está fazendo para cooperar com Ele. OK? Você apenas tem que estar disposto a deixar que Ele mude você, ajuste você e mude o rumo do barco. Mude o rumo do barco. E se você estiver disposto a fazer isso, estamos entrando em tempos gloriosos, tempos desafiadores, é claro, o mal é abundante, sim, mas a Graça será muito mais abundante.

Oração de encerramento

Então, Senhor, eu oro por este ministério agora. Você está no controle do leme. Você está no controle desse timão, desse painel de instrumentos. Você posicionou esta companhia de pessoas, esta família, esta representação de Sua noiva, Seu exército, Seu governo.

O Senhor posicionou este movimento para um momento como este. Esta é uma organização Ester. Este é um movimento de Ester. 

· Não falharão.

· Vão prosperar nestes dias

· Serão o ponto de virada.

· Serão uma voz.

· Serão fortes.

· Representarão o Rei com toda a autoridade do Rei.

· Reescreverão decretos e exporão Hamãs e seus filhos.

· Preservarão as nações.

· Preservarão indivíduos, líderes, movimentos, cidades e nações.

· Este grupo não é por que cada um é alguma coisa, mas por causa de quem eles são juntos. Serão usados por Ti nesta temporada para trazer milhões de pessoas para o Reino e para discipular milhões de pessoas. 

· Mudarão totalmente para uma organização apostólica, se ainda não o fizeram. 

· Serão uma organização profética, um ministério. 

· Serão um ensinamento evangelístico e pastoral… e farão essas coisas. 

· Serão um ministério de intercessão. 

· Vão gerar coisas no Espírito, sabem como fazer isso e farão isso. 

· Arrancarão, demolirão e derrubarão, mas também construirão e plantarão. Estão prontos.

· Fazem parte desta organização preparada em que o Senhor tem trabalhado.

· São um odre de vinho fresco, pronto para o vinho novo.

Senhor, nós pedimos a Ti, e eu sei o quão desafiador isso deve ser, para obter esta unção, este óleo no topo fluindo para todos os Faróis. Tem que fluir para onde a coisa toda está mudando e se movendo junto. Quando o Senhor não está com eles e não é capaz de falar sobre isso tão plenamente quanto quer, e com a frequência que quiser, eles estão tentando fazer com que as coisas sejam compreendidas - você entende o que estou dizendo? Mas Deus diz: “Você terá que confiar que o óleo é fluido o suficiente, que está fluindo para todas as partes disso e eu cuidarei de questões, problemas e coisas que não estão certas. E vou para lugares, posições que eu preciso estar lá, vou levantar, vou me afastar e vai ficar tudo bem. 

E como um aviso, não porque eu sinto que você está fazendo errado, mas um aviso que eu daria a qualquer pessoa com quem eu estivesse conversando: Você deve manter o objetivo do Reino, não é sobre a estrutura e o ministério. Você fez um trabalho tremendo, magistral e sábio nisso, mas deve continuar fazendo. Deve ser sobre a liberação de Sua vida no Reino, Seu Evangelho do Reino, Seus caminhos, Seus planos e quem Ele é na terra. Não é sobre a Aglow, assim como não é sobre a denominação. Não se trata do DSM (Dutch Sheets Ministries), ou do Give Him 15. É tudo sobre o Rei e Seu Reino e a Glória do Rei e do Pai e Sua Família, e se mantivermos isso no centro, é bem difícil falhar. 

Reforço do comissionamento 

Eu me sinto levado agora a reforçar a comissionão à Aglow, não como uma autoridade como o líder apostólico deste ministério, mas como chamado ao lado e um membro companheiro, líder no Corpo de Cristo para dizer: “Você foi comissionada mais uma vez em uma nova era, em uma nova estação, em novas atividades, em nova revelação, em nova sabedoria, em níveis mais altos de autoridade, uma maior liberação de seus dons e unções e o que Ele te chamou para fazer e ser. E o Senhor diz: “Basta tirar todas as restrições agora. Não há restrições, tire-as. Nem pense assim! Sem limitações para o que posso fazer através de você.” E você foi comissionada para ser Sua voz na terra, para ser Suas mãos e pés, para profetizar, para derrubar com seus decretos, para construir e estabelecer com seus decretos. 

Afinar

Continuo ouvindo a palavra “afinar”. Fiquei pensando que Ele vai afinar você. Mas eu O ouço dizer “Eu os ajustei. Eu os ajustei. Vou continuar com isso, mas sintonizei-os no Meu sinal, na Minha voz.”

Senhor, estou pedindo uma forte liberação da unção de ensino, revelação com percepção profética, uma autoridade apostólica, que agora fluirá - diremos apenas: “Comissionamos agora este ministério, esta família para se mudar para um nível mais elevado de casamento da unção apostólica, profética e de ensino no Corpo de Cristo. Mova-se para um nível mais alto disso.” Não será difícil. Isso não vai exigir muita mudança. Vai exigir o conhecimento e a percepção de que está acontecendo e que está aí para você. 

Quando você perceber que ele está lá, perceberá que está entrando nele sem tentar entrar nele. Será como aqueles 15, você estará fazendo o novo antes de perceber que está fazendo o novo. Você se moveu para o novo, mesmo quando lutou contra o novo, porque pelo menos estava disposto a fazer o que pudesse, mas Ele o preparou. E assim, você entrará nisso com facilidade. Se moverá para ele como uma unção no fluxo de óleo que flui da cabeça que fará com que se mova suave e facilmente para este novo lugar que Deus tem para você. Não terá que se esforçar; seu esforço será por Ele. Seu esforço não será para realizar para Ele, mas será para correr atrás Dele. Será para pressionar quem Ele é e o conhecimento de Seus caminhos e o conhecimento de Seu coração. O fruto não será uma coisa difícil.

E assim, Senhor, oramos pelas líderes, pelo povo, pelas representantes dessas 172 nações. Pedimos que flua sobre cada uma dessas líderes, visite cada uma delas, traga uma unção e preparação mais forte. Senhor, eu não me importo se lideram 10, 5 ou 5.000, derrame Seu Espírito sobre elas de novo, de novo. Espírito de sabedoria e revelação, alcance-as se estiverem atrasados. Mova-as para cima, ajuste seu pensamento para onde precisa mudar e ajustar. Traga-as no ritmo e transforme-as com esta organização, este ministério. 

Algumas estão liderando pequenos grupos agora. Não sabem que um maremoto está vindo em sua direção. Uma onda de avivamento e derramar. O Senhor as está posicionando agora para o que estão prestes a fazer, e têm - elas não sabem e, francamente, provavelmente não estão prontas, mas os Senhor as terá prontas. E os planos do inimigo em algumas dessas nações, os planos das trevas, estruturas demoníacas, fortalezas, funcionários do governo não serão derrubados de fora, eles serão derrubados de armários, salas de estar e tendas, porque uma companhia de intercessores se reunirá, lidará com os poderes das trevas no reino espiritual e isso será usado para libertar nações inteiras. “Eu me aproximarei furtivamente deles”, diz o Senhor, “eles não verão Meu exército chegando. Eles não saberão o que os atingiu.

Então, Senhor, a orquestração de tudo isso está em Suas mãos. Os planos que tem para nós, são bons e não para o mal. Está tudo em Suas mãos. Nossa fé está 100% em Ti. 

Oração pela América

E sinto, se posso ser tão egoísta a ponto de orar por este país agora. Eu simplesmente não consigo não fazê-lo. Oramos pela América. Oramos por esta nação que o Senhor levantou. Deu à luz esta nação apesar de nossas falhas e através de nossas fraquezas, assim como todas as pessoas que já usou tiveram essas coisas começando em Gênesis. Mas Tu estabeleceste esta nação para ser uma trombeta, uma voz para o Evangelho do Reino, até os confins da Terra, para ser uma luz. E embora isso tenha sido desperdiçado e, tão pateticamente voltado para nossos próprios desejos e ideais egoístas, mas por causa do Rei e dos propósitos do Céu e do sacrifício de Cristo, o Senhor nos preservou. E agora está prestes a nos reposicionar como uma voz na terra por justiça, não sujeira e não opressão, mas justiça, Santa Verdade.

E assim, pedimos que o Teu poder venha agora, e que a Tua Glória venha e pedimos que invadas este país como uma bola de demolição gigante. Que voe pelo Céu, derrubando pelo caminho, e arrancando e desmantelando o que se opõe a Ti. Faça a última parte do Salmo 2, quando Seus inimigos se aconselharam e declararam que Você não os governaria. Que a risada do Céu seja ouvida na Terra. Que o cetro seja visto. Que o decreto seja liberado novamente! “Estabeleci Meu Filho e prometi a Ele as nações da terra. Eu os dei a Ele como Sua herança”. Toda autoridade é Dele agora. Ele é o dono de tudo! E peço que venha com muita força e lide com a oposição. Eu amo as pessoas, salve todas elas, mas lide com cada sistema, estrutura, plano do inimigo, fortaleza demoníaca, tire isso do caminho e traga uma torrente de vida, um rio de vida, um vento do céu para esta nação . Que poder seja forte. Que as mensagens sejam fortes. Que os dons sejam fortes. Que as vozes sejam fortes. Que a convicção seja forte. A compaixão seja forte. Que a unção curadora seja forte, a cura dos quebrantados de coração, a cura das feridas, a restauração dos quebrantados. Dê-nos Lucas 4: 18-19. Faça através de nós o que Jesus disse que veio fazer, cure os quebrantados de coração, liberte os oprimidos. Vamos Jesus, faça isso através de nós! Levante um exército de evangelistas proféticos nesta nação e nas nações da terra. Nós concordamos com você. A virada começou, ainda na terça-feira, paire sobre todas as cabines de votação na América, todos os indecisos - leve-os para a retidão. Abra os olhos de milhões de pessoas, americanos, para nossa condição depravada e que haja um clamor por misericórdia.

Levante um exército na Igreja da América que falará a verdade, se manterá imaculado do espírito político e dos caminhos do inimigo, mas não se comprometerá de forma alguma e falará a verdade até mesmo para o governo. Por nossos filhos oramos, livra-os do mal que foi desencadeado sobre eles. Liberte esta geração que está sendo perseguida por pessoas más. Traga o maior reavivamento que a América já viu para os campi desta nação, para as escolas primárias, jardins de infância, ensino fundamental, ensino médio, colégios, universidades. Deixe o maior reavivamento que esta nação já viu invadir os campi da América! Que nada pare isso, envie-nos milhões, bilhões, envie um exército de forças angelicais para nos ajudar, envie Miguel! Envie Miguel e seus anjos! Envie-o, envie-nos ajuda do Céu! Envie-nos ajuda do Céu!

Desperte seu povo. Que a igreja queime com fogo Santo. Que os púlpitos estejam em chamas mais uma vez, que nossa adoração seja pura e apaixonada. Que nosso amor por Ti não conheça limites. Venha. Venha. Venha para esta terra. Vamos. Abençoe esses fiéis, Senhor, revigore, encoraje, fortaleça, cure, providencie, restaure. Derrame Seu Espírito sobre eles. Que eles bebam e bebam e bebam de Ti. Que o teu rosto brilhe sobre eles e lhes dê a paz. Nós simplesmente Te amamos, Senhor, nós amamos.
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