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Quero que coloque tudo de lado nesse momento, pois irei profetizar sobre a sua vida – e quero que
leve essa profecia para seus grupos Luz de Aglow e suas casas, seus negócios e locais de trabalho. Não
importa o local onde você tem contato com pessoas, leve essa profecia parar ler e orar. É nisso que
você tem que se tornar. Precisamos lê-la em nossas Regiões. Você sabe que as nossas Regiões precisam
receber as palavras proféticas que Deus nos deu e devemos lê-las em voz alta ao nos reunirmos. Assim
poderemos nos basear nelas e, então, adorarmos em comunidade.

Aqui vai –
É tempo de levanter-se, de cruzar o Jordão das suas circunstâncias e viver no local que eu o(a)
providenciei. Eu o (a) ensinarei a ocupá-lo porque aquele que é mais que um vencedor é quem chega
ao território, permanece nele e ocupa-o.
Eu estou transformando o meu povo que estava à procura de um território naquele povo que ocupa
um território. Eu tirei o meu povo do Egito onde não tinha território e o levei para a Terra Prometida –
local que dei como território. Eu o(a) ensinarei a ocupá-lo e você deverá acreditar que o Eu SOU
representa os seus passos para o poder. O Eu SOU está com você. O Eu SOU
É tempo de levanter-se,
é para com você.
Caminhar no Espírito é reconhecer que cada lugar que eu o(a) levar pertencelhe durante o tempo que estiver presente e Eu o(a) ensinarei a ocupar o local
onde vive.

de cruzar o Jordão das
suas circunstâncias e
viver no local que eu
o(a) providenciei.

É tempo de parar de ligar coisas, retratá-las e deixá-las voltarem. É tempo de
ocupar território. Ligar e desligar não deve ocorrer em encontros, e, sim, na vida. Frequentemente
temos ligado e desligado coisas, mas nós nunca tomamos posse do território ao qual ligamos. Você não
pode fazer isso em encontros – você deve fazê-lo na vida.
Eu marquei os lugares, diz o Senhor, onde Eu o(a) darei autoridade específica para superar obstáculos
enquanto aprende os segredos da Minha Majestade. É Meu desejo que você tenha sua mente,
percepção, linguagem e circunstâncias cheios. Que você seja cheio(a) da Minha Majestade até que ela
seja a única que coisa que venha à sua mente ao se deparar com o inimigo.
Não há poder que possa se opor de maneira vitoriosa contra você enquanto habitar na Presença do
Deus Vivo, até que a Presença do Deus Vivo o(a) complete. E quando Ele o(a) completar, conseguirá
reinar com Ele.
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Você participa com Ele em Sua Supremacia. Assim como estive com Jesus, estarei com você já que as
minhas palavras moram dentro do seu coração e Meu favor superabundará ao seu redor.
Tudo poderá parecer bom demais para ser verdade. Nesse momento você perceberá que sou Eu. Eu
não faço falsas promessas. Não faço promessas pequenas. Todas as minhas promessas estão ligadas à
Majestade e Soberania.
E eu nunca o(a) abandonarei, nem mesmo o(a) deixarei
tropeçar de forma alguma. Eu sempre estarei com você. Me
busque e Me achará.
Eu tenho um território que pertence a você.
Você deve possuir suas posses. Deve se transformar em um
povo de promessas. Deve ser um investidor do Reino.

Eu marquei os lugares, diz o Senhor, onde
Eu o(a) darei autoridade específica para
superar obstáculos enquanto aprende os
segredos da Minha Majestade.

Seja cauteloso(a) para seguir em Minha sabedoria. Receba a Minha percepção e tenha os mesmos
pensamentos que Eu tenho em relação ao seu favor é à sua benção.
Eu o (a) estou fazenda à Minha imagem – não tente Me fazer à sua imagem.
Não fuja do seu favor. Entre no território de abundância.
Meu desejo é de promovê-lo(a). Essa é a hora de recarregar a Minha força e poder e aprender um novo
caminho de coragem.
Muitas adversidades surgirão, mas Nós nos alegraremos com você.
Nós lhe alertamos para não se assustar com o inimigo. Olhe para Nós, procure a Nossa face e a sua face
ficará radiante.
É por isso, diz o Senhor, que abandonei vários planos e estou tirando as antigas canções dos seus lábios
e colocando um cântico novo sobre identidade, poder, favor e superação. Estou lhe dando novas
canções que serão parte de você.
Essa nova adoração não terá sido vista da terra – nunca! Nem mesmo dentro do templo. Esse é o som
da canção da Noiva. É o som da canção da Noiva em relação ao Céu, desejando se unir ao seu Amado.
Ao cantá-la, você escutará a canção do Noivo e a Presença de Deus será sobre você e Ele o(a) cobrirá e
habitará em sua vida, e você será levado(a) a um lugar alto.
 É chegada a hora da Igreja se tornar gloriosa na terra.
 É chegada a hora de sermos uma Noiva gloriosa, linda e poderosa.
 É chegada a hora de um poder sobrenatural surgir na terra e tomar seu lugar para governá-la e
reiná-la no nome de Jesus, além de acabar com a presença do inimigo na sua região.
Você é um modelo e me agrado de ti. Sou abençoado por você.
O Senhor diz, você recebeu o direito de ser confiado com altos níveis de
poder e provisão.
Eu o(a) liberto das amarras do sacrifício de aprender a ser fiel. Eu (a)
liberto disso porque você já me provou. Você suportou, suportou,
suportou e caminhou e profetizou e se tornou poderoso(a), mas agora
Eu vou lhe ensinar o que significa ter poder.
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poder sobrenatural surgir
na terra e tomar seu lugar
para governá-la e reiná-la
no nome de Jesus, além de
acabar com a presença do
inimigo na sua região.
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Eu o(a) liberto do sacrifício.
E o(a) lanço sobre a abundância.
Eu o(a) lanço sobre o favor.
Eu o(a) lanço sobre a plenitude.

Porque Eu confio em você, diz o Senhor. Eu confio em você.
Então retiro todas suas limitações e lanço sobre tu o mesmo lugar que Jesus ocupou na terra. Eu o(a)
lanço e o(a) ensinarei a caminhar completamente nos Seus passos – no mesmo nível que Jesus
caminhou entre os filhos dos homens.
Esse é o seu tempo de se levantar; é o seu tempo de voar alto. Quebro todas as coisas que possam te
prender à terra e o(a) chamo para se levantar.
Tudo o que você era já se foi e um novo Brilho tomou seu lugar.
É o seu tempo de se levantar e por esse motivo quero que viva em Majestade porque a Majestade fará
com que você Me descubra em toda a Minha Plenitude.
Pai, nós te agradecemos. Você está abrindo nossos olhos e o que vemos é
maravilhoso. Devemos nos maravilhar porque agora podemos nos
surpreender. Agora podemos ser superados por tudo o que Tu és.
Só queremos que saiba, Senhor, que estamos prontos para uma grande
aventura. Somos como Bilbo, acho que estou pronto para uma aventura.
Estamos prontos, Senhor.

Esse é o seu tempo de se
levantar; é o seu tempo de
voar alto. Quebro todas as
coisas que possam te
prender à terra e o(a)
chamo para se levantar.

Estamos prontos para desaprendermos os caminhos do mundo e
aprendermos os caminhos do Reino. Dizemos “sim” para o desaprender e amaremos aprender o que
o Senhor colocar em nossas vidas.
Em todas as nossas situações, vamos amar aprender o que está presente. Estamos crescendo no nosso
verdadeiro “eu”. Nosso antigo “eu” está morto e só ocasionalmente dançaremos sobre seu túmulo
durante a adoração. Não há possibilidade de ressurreição do velho “eu”.
Somos novos homens, novas mulheres e tudo está aberto para nós. Tudo está se tornando disponível
para nós e vamos aprender a caminhar em favor supremo, favor absoluto e total abundância. Vamos
caminhar nessa terra com nossos corações e mentes ligados ao Céu e, onde quer que formos, onde a
sola dos nossos pés tocar, levaremos o Céu para aquele lugar e expulsaremos o inferno de lá. E, faremos
tudo isso no nome de Jesus e por causa Dele. Amém!
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