Parceria intencional
Lembro-me da primeira palavra profética declarada sobre mim quando fui batizada no Espírito Santo
novamente. Isso fez me sentir quente e animada por dentro, e eu obedientemente escrevi a essência
das palavras quando cheguei em casa. Com o tempo, acrescentei a essa anotação as profecias que
foram declaradas sobre mim posteriormente e também sobre o grupo Luz de Aglow e depois a Equipe
de Área que eu liderava.
A cada ano, meu diário de palavras proféticas crescia à medida que eu as acrescentava. De tempos em
tempos, volto a lê-las, sentindo-me satisfeita pelo Senhor enviar pessoas até mim com grandes
palavras.
Numa noite na igreja, um novo evangelista apareceu. Era um pequeno culto na noite de quarta-feira e
eu e meu marido nos acomodamos na fila de trás que estava vazia. O evangelista parou o que estava
dizendo no meio da frase e começou com o fundo: "Você, senhora, de jaqueta azul com o vestido, por
favor, levante-se."
Olhei em volta, imaginando quem era a mulher. O evangelista fez seu pedido à mulher de casaco azul
novamente, lenta e deliberadamente. Meu marido cutucou meu braço e eu notei a jaqueta azul clara
que eu estava usando com meu vestido ... então eu engoli em seco e me levantei. "Irmã, o Senhor diz
que Ele lhe deu muitas palavras proféticas ao longo dos anos." Eu balancei a cabeça em concordância.
“Mas Ele diz que agora é a hora de parar de coletar essas palavras. É hora de você começar a agir. Há
pessoas que não estão se movendo porque VOCÊ não está se movendo.” Foi um momento eletrizante
para mim. Em vez de apenas memorizar todas as profecias que eu colecionei, eu deveria me mover
sobre elas. Eu as tratava mais como peças de museu em vez de uma ordem para marchar.
Isso também ocorre com a Palavra de Deus. Nós dedicamos muito à memória, dedicamos tempo
suficiente para estudá-la e compartilhá-la, mas quando as usamos para nos impulsionar à ação?
Graham Cooke disse, Não podemos ser um povo que, toda vez que nos reunimos, apenas celebra as
palavras que Deus disse sobre nós. Estamos aprendendo a ser um povo que começa a viver as palavras
que Deus nos disse porque Deus quer ouvir você dizer: 'isto é o que foi dito'. Ele quer ouvir você dizer
isso. Ele quer ouvir todos vocês dizerem isso. Ele quer nos ouvir cantar uma música sobre isso. Estamos
no que Deus falou para todos nós, isto é, todo o nosso futuro está se abrindo e palavras proféticas há
muito tempo faladas estão sendo realizadas agora em nosso meio. Isto é o que foi falado. Veja, sua
forma de ver está sendo mudada, e seu pensamento vai mudar e sua linguagem vai mudar e nós vamos
mudar drasticamente. Essa é nossa hora. Concluímos nosso aprendizado, Deus confia em nós.
I Pedro 1:13 Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação; sejam sóbrios [em espírito
- firme, autodisciplina, espiritual e moralmente alerta] e coloquem toda a esperança na graça [de Deus]
que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado.
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APLICAÇÃO PRÁTICA
Na mensagem de domingo de manhã de Graham Cooke em 2017 na conferência do Jubileu, ele disse:
"Nossa atitude e abordagem às promessas e às palavras proféticas podem acelerar ou atrasar seu
cumprimento".

1. Como você entendeu as palavras proféticas que recebeu?
2. Se você não tem palavras proféticas, que tal promessas bíblicas como nenhuma arma formada
contra você pode prosperar ou você tem a mente de Cristo? Qual é uma das suas promessas
bíblicas?

3. Graham continuou dizendo que, quando a profecia é lançada ou uma promessa é feita, começa
um processo em que devemos fazer parceria com o Espírito Santo para permitir nosso próprio
desenvolvimento espiritual. Liste algumas de suas palavras ou promessas proféticas.

4. Ele disse que essas palavras e promessas devem se tornar tão importantes em nossos corações
quanto no coração de Deus. “Estudar, meditar, alinhar-se com profecias e promessas libera o
poder e a satisfação neles contidos. Use estas palavras para mudar a maneira como você se vê,
mudar a maneira como pensa sobre si mesmo e mudar a maneira como fala sobre si mesmo.”
Essas palavras são chaves para sua transformação pessoal e falam sobre como você é conhecido
no Céu.
A partir das palavras/promessas que você listou, comece a criar algumas declarações sobre
como Deus vê ou o definiu ou o que Ele deu a você. Escreva aqui:

5. Agora, transforme-as em declarações ainda mais poderosas, reescrevendo-as com estas três
palavras no início de cada frase: "o Senhor disse".

6. Agora, revezem-se no grupo e façam suas declarações em voz alta no ambiente. O céu está
ouvindo. O inferno está tremendo porque você está despertando para o você REAL!
Continue e reveze para falar novamente, desta vez com um pouco mais de confiança. E
enquanto outros fazem suas declarações, faça algumas anotações sobre eles. Você está
começando a conhecê-los segundo o Espírito e como eles são conhecidos no Céu, o que é vital
para o Exército de Deus.
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