C ONFERÊNCIA G LOBAL 2017 – ILIMITADOS
Sessão de sábado (manhã) - Chuck Pierce

Aglow Internacional, conheço poucos ministérios que afetaram tanto o mundo quanto este
ministério. Damos graças a Deus por este ministério mais uma vez.
Tenho me envolvido com a Aglow por 40 anos. Isso é muito tempo. Eu estava contando para Dutch
Sheets como me envolvi com a Aglow. Minha esposa e eu fomos a uma igreja batista, me levantei e
profetizei na igreja batista. Três senhoras me puxaram e disseram, se não o ajudarmos, provavelmente
não conseguirá fazer isso aqui. Então elas começaram a me levar até a Aglow com elas. Agradeço a
Deus pela Aglow Internacional, e como ela impulsionou meu dom profético. Vamos agradecer a Deus
por isso.
Eu vim buscar a adoração de Paul Wilbur e sua maravilhosa demonstração em música do que eu
imagino que o céu se pareça. E ouvimos a fala de Barbara Yoder, que é uma vencedora.
Você sabe, eu recebo um monte de críticas devido ao meu posicionamento sobre Israel. Nós temos
Israel aqui. Agradecemos a Deus por Israel. Meus filhos vivem em Israel. Eles estão no 8º ano lá. Eles
acabaram de obter o visto para permanecerem a partir de agora, e é um dos poucos vistos que foram
emitidos desde abril, então agradeço a Deus por isso. Se você estiver em Israel, temos um maravilhoso
centro ministerial. Eu espero que quando você fizer o seu tour, você vá lá nos visitar e ministrar. Nós
estabelecemos este centro para que as pessoas tivessem um lugar para ministrar.
Eu recebo um monte de críticas de mulheres. Diga para a pessoa do seu lado que estamos no lugar
certo no momento certo. Porque conheço a promessa do Senhor às mulheres. Ele disse que você
colocará o pé na cabeça da serpente. Olhe para alguém e diga: "Nós somos os vencedores para
destronar o inimigo".
Então eu recebo críticas por caminhar por aí com Dutch Sheets. Você vai ouvi-lo falar esta noite. É uma
honra estar aqui.

T EMPO

DE

D EUS

Sinto que o meu papel em estar aqui é falar sobre
O momento em que vivemos,
O que Deus está dizendo,
O que Ele está fazendo,
E como isso se aplica a nós neste momento.
Em Yom Kippur, este é provavelmente o dia que todos deveríamos estar reunidos. O que eu admiro na
Aglow Internacional é que ela está se movendo no tempo de Deus. Toda a nação da aliança um dia
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adorará durante a Festa dos Tabernáculos em Israel. Vamos agradecer a Deus, e até lá, devemos nos
reunir neste tempo para nos preparamos para isso. Vamos agradecer a Deus por estarmos reunidos
aqui hoje no Yom Kippur.

UM

TEMPO DE ENTRADA T RIUNFAL

Vamos falar sobre o que está acontecendo. Em (5778), o 8 é um novo dia que está surgindo. Este é um
novo dia na igreja. É como uma nova era que surgiu. Nós entramos em uma expressão do Reino em
que nunca estivemos antes. Não estivemos nesta expressão mundialmente, com as nações tornandose a herança de Deus como nós estamos entrando, e este ano 8 nós entramos em uma expressão maior
de quem somos para o futuro. Estamos nos tornando triunfantes.
Muitas coisas estão acontecendo - terremotos, enchentes. Dutch e eu acabamos de voar de Houston.
Estávamos na Flórida, em Tallahassee. Eu estava lá e disse: "Senhor, eu continuo te ouvindo". Olhei
para o Dutch e disse: "Eu posso ouvi-Lo, mas não posso deixar de falar o que Ele está dizendo aos
santos". De repente, a adoração começou e aumentou um pouco, e a palavra sobre a Flórida foi
"ondas".
Isso foi há cerca de dois meses antes do furacão, e começamos a profetizar. O Senhor disse que as
ondas começariam por um lado e depois iriam para o lado ocidental. Foi uma palavra incrível. Deus não
faz nada sem primeiro contar aos Seus profetas o que vai acontecer. Ele prepara o povo de Deus. Isso
os ajuda a operar pela fé. Mas estamos nos tornando triunfantes. Olhe para alguém e diga, "da perda
ao triunfo".
Por se tornar um povo triunfante, não passamos pela porta da mesma maneira que passamos pela
porta no passado. Estamos passando como pessoas triunfantes. Estamos passando para o nosso
futuro.

T EMPO

PARA ALINHAR NO SSAS EXPECTATIVAS E EXPLODIRMOS EM F É

O futuro é uma palavra ligada com o tempo que esperamos - um tempo que ainda não chegou. Há uma
expectativa agora que está se levantando. Neste dia, nos alinhamos para que a expectativa possa
surgir. O Yom Kippur se trata disso. Nós trazemos uma oferta ao Senhor assim como essa oferta que
você deu nesta manhã, a que você vai dar esta noite. Deus se lembra dessa oferta durante todo o ano.
Certifique-se de dar. Ele observa onde Ele o posicionou para dar, porque Ele se lembrará de como você
o adora, como você está ofertando para o seu futuro. Então, o que acontece hoje é que precisamos
realinhar nossas expectativas.
A expectativa está ligada à esperança. No entanto, o inimigo na
A expectativa está liga à esperança.
estação passada tentou derrubar a sua esperança e criar uma
De esperança, nos movemos em fé.
desesperança em você, nós decretamos agora que a desesperança
saia em Nome de Jesus. Nós decretamos agora que toda enfermidade de desesperança saia. Veja, é daí
que vêm as doenças. E hoje nos realinhamos para avançar.
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Da esperança, nos movemos na fé. A fé supera. A fé está ligada ao tempo e ao espaço. A fé não é
apenas algo que está flutuando por aí. A fé é onde de repente Deus predeterminou nosso tempo e
lugar e é aí o lugar onde a fé explode.
Hoje, estamos aqui neste lugar, neste tempo, e o Senhor está decretando que a fé explodirá em nós.
Você precisa concordar que não importa se a sua fé tenha diminuído no passado, ou que você não
esteja se movendo em uma fé vibrante, você tem a sua fé renovada agora.

R ECONHECENDO

O TEMPO

Então você deve entender o tempo. Eu amo saber que temos homens de Issacar e filhas de Issacar
aqui, porque é muito importante entender o tempo. Por que falamos sobre o Yom Kippur? Porque
servimos ao Deus de Israel. Ele deu Sua aliança a Abrão, o hebreu, aquele que atravessou. Nós, através
do Senhor Jesus Cristo, estamos enxertados naquela aliança, de modo que nos coloca no momento da
Sua aliança. É por isso que é tão importante que hoje você reconheça que está no tempo perfeito de
Deus.
Vamos dar uma olhada no tempo cronos no qual estamos vivendo.

C ONEXÕES

NESTA ESTAÇÃ O

O tempo de cronos no qual estamos é estação de Ayin. É a estação do 70. (1) Setenta está ligado à
quebra, sendo liberto do cativeiro que você e que manteve a sua linhagem no passado e agora você
entra plenamente na identidade que Deus tem para você.
É por isso que mudar para Israel este ano se torna um ano
dramático para o mundo à frente. É o 70º ano de Israel;
portanto, isso significa que o povo da aliança de Deus que
honra o Deus de Israel vai sair do cativeiro e ser liberto para
uma nova identidade.

O povo da aliança de Deus que honra o Deus
de Israel vai sair do cativeiro e ser liberto
para uma nova identidade.

Somos nós. Diga a alguém: "Eu sei que o Chuck está falando sobre nós".
Ayin também está vinculado a dois outros componentes principais. (2) Deus está observando como nos
movemos? Os olhos de Deus estão nos acompanhando? Ele está observando. (3) Ayin também está
vinculado com os anjos. Anfitriões angelicais. Esta é uma estação em que o cativeiro está sendo
quebrado, e os anfitriões angelicais estão alinhando-se com o povo de Deus. É muito importante que
reconheçamos o Anfitrião do Céu.

E STA

É UMA DÉCADA APO STÓLICA

(4) Então Ayin está ligado ao envio. Esta década é uma década apostólica. Não é mais a mesma coisa.
Deus está restaurando nossa força apostólica, nosso chamado apostólico. Gostei quando Tony disse
esta manhã sobre você dar - você dá uma porção do que Deus lhe dá para a regra apostólica a qual Ele
o alinhou. Tudo o que entra em nós (Glória de Sião) como ministério, damos a primeira parcela a Israel.
Então eu tenho uma lista de líderes apostólicos, muitos que estão aqui para os quais enviamos a nossa
próxima quantia. Sem fazer isso, você não estará se alinhado adequadamente para o avanço nos
próximos dias. Então, quando Tony estava falando sobre ofertar para a Aglow isso se torna muito
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importante porque seu alinhamento está relacionado com a Aglow. Você precisa ofertar para a
Aglow porque é a Aglow International que está enviando pessoas para demonstrar o Evangelho.
A palavra apóstolos está ligada ao envio; mas também está vinculada com (5) o acabamento. Esta
década está entrando neste alinhamento cataclísmico de muitas dinâmicas espirituais, onde o avanço
ocorrerá de forma surpreendente.
Isso nos leva ao ano (5777/5778) o qual estamos encerrando e atravessando. Sete foi o ano da espada
- a espada dominante num ano apostólico. Deus está observando como recebemos a espada e como
usamos a espada. A espada está ligada à Palavra de Deus. Sete não é um novo começo, sete está
encerrando.
O que isso nos diz é que a Palavra de Deus que temos pressionado e erguido e levado para o céu, de
repente, Deus está começando a derramar. Coisas que você orou por seus territórios. Coisas que você
orou pela sua família. De repente, as coisas estão sendo derramadas sobre nós. Coisas que você pediu
a Deus para fazer em sua nação, Ele está trazendo tudo isso. Está criando uma separação. Eu profetizei
no ano passado que este ano neste momento seria um ano de grande divisão porque a espada traz
divisão. Estamos assistindo esse jogo na América. Tenho a certeza de que nas outras nações de que
você faz parte, também há o mesmo jogo.

S OMOS

FAVORECIDOS PAR A SUPERAR

Mas é necessário. Nunca entraremos na plenitude do que estamos alinhando sem essa espada de
separação. Mas não é apenas uma espada, é uma coroa. Olhe para alguém, você vê a coroa sobre a sua
cabeça. Veja, não haverá guerra ou nem mesmo entraremos em guerra como pensamos, há favor para
superarmos. Diga isso em voz alta - estamos sendo favorecidos para superar.
Aqui está o que a guerra real tem ocorrido nestes últimos 7 anos. Tem sido uma guerra sobre como
estamos nos transformando em nossa nova identidade. Quem vamos ser? Como seremos? E isso nos
leva para onde estamos hoje.
O que você passou te traz para onde estamos hoje, para que você possa dizer: "Senhor, agora, quem é
que desejas que eu seja no futuro?" Aqui está a Aglow International no momento do seu jubileu, ao
mesmo tempo onde, de repente, na 7ª dinâmica de Ayin no tempo do jubileu, Deus está observando
como esse ministério será mudado hoje para a sua identidade do futuro. Como ela afetará as nações?

R ICHMOND , VA – U MA

PORTA PARA O TEMP O CERTO

Eu também olho para o lugar que Deus nos trouxe. Richmond.
Dutch Sheets e eu vamos para 22 cidades em toda a América.
Ele vai compartilhar algo sobre isso com você hoje à noite,
mas uma das coisas que examinamos é a coincidência em uma
cidade. Deus usou você, Aglow, para nos levar a Richmond,
uma cidade com uma rica história. Foi decretado a partir desta
cidade, Dê-me a liberdade ou a morte.

Nós estamos tomando a espada, estamos
levando a coroa que Deus nos deu este
ano e estamos entrando na nossa
próxima estação.
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Tenho certeza de que a América não perdeu esse decreto. Foi também o lugar onde a liderança
apostólica confederada governou. Você pode notar na terra e na atmosfera desta cidade, que há um
chamado para a liberdade de alguma natureza. Há uma ligação quase parecida com a de um
cruzamento de como avançaremos no futuro. Não poderíamos estar em um lugar melhor aqui na
América do que em Richmond.
Neste Yom Kipur, 5778, estamos tomando a espada. O tempo não é linear, é circular. Nós estamos
tomando a espada, estamos levando a coroa que Deus nos deu este ano e estamos entrando na nossa
próxima estação. Uma nova responsabilidade pessoal agora está sobre o povo de Deus, como nunca
visto antes.

UM

LUGAR NOVO EXIGE MUDANÇAS NA IDENTIDADE

Uma coisa que acontece quando você está se movendo para o novo, a familiaridade com o passado
começa a competir em você. Espíritos familiares, espíritos hereditários (ancestrais, familiares), não
querem que você faça essa mudança. Você precisa dizer: "Me soltem, em nome de Jesus".

C ADA

BATALHA QUE ENCA RAMOS , JESUS JÁ VENCEU

Foi o que aconteceu em Nazaré. O Senhor mudou, e era hora d’Ele mostrar o Seu Senhorio. Era hora
d’Ele se tornar Hamashiach, o Ungido, o Messias e o Redentor da humanidade. Quando isso aconteceu,
e Ele foi batizado, os Céus se abriram. Ele saiu e enfrentou o inimigo por 40 dias. Qualquer coisa que
qualquer um de nós enfrentaria, ele enfrentou durante esses 40 dias. Ele ganhou todas as batalhas nas
quais estamos agora. Tudo já foi ganho, devemos explorar a forma como Ele
Ele ganhou todas as
enfrentou.
batalhas nas quais

Então, quando saiu do deserto, Ele começou a ir às cidades. E voltou para a
estamos agora.
cidade onde cresceu - Nazaré, e disseram-lhe: "Nós sabemos quem você é.
Você é o carpinteiro. Você é o filho de Maria." Eles não conseguiam
reconhecer a mudança em Sua identidade. Portanto, toda a atmosfera de Nazaré se encheu de
incredulidade e foi controlada pela incredulidade. Mesmo o próprio Deus não conseguiu invadir aquela
atmosfera.

R ECONHEÇA

O SEU

N OVO E U

Espíritos familiares de nosso passado, eu chamo isso de "Síndrome de familiaridade", não querem que
você enxergue a sua identidade para o futuro. Eles querem mantê-lo em quem você é. A idade não se
enquadra nesta estação de tempo. Calebe e Josué disseram: "Nós não consideramos que temos 80
anos de idade, estamos entrando para o novo". Especialmente se você tem 70 anos durante esta
década ou na década de 70, é preciso dizer: "Estou mudando para o novo" Estamos cortando toda a
familiaridade com quem éramos e nos tornamos em quem somos agora.
É nisso que estamos nos movendo agora. Veja um exemplo disso tudo. Temos a nossa espada; nós
temos nossa coroa; e de repente, estamos à altura desta porta ou portão. É real e simples com um 8.
Há dez anos, estava em Nova Jersey fazendo uma reunião no Liberty Park. Talvez alguns de vocês
estivessem lá. O Espírito de Deus caiu sobre mim e me mostrou como essa nação era. Então Ele me
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mostrou 153 nações em toda a Terra que se alinhariam com Israel definitivamente. Foi uma visitação
de quatro horas.
Agora é hora de estabelecer esse testemunho. Está na hora. Ele me mostrou todos os estados na
América. É hora de nós atravessarmos pela porta. Este é o ano desse portão, ou porta, que agora está
vindo. Olhem pra isso por um momento.
Este ano é composto por duas coisas: o seis e o sete juntos.
Seis (5776) foi o Vav (6º letra do alfabeto hebraico). Você se lembra de Jael - ela matou com
uma estaca (vav) Sísera na cabeça. E garantiu o futuro de Israel para Debora governar. Seis foi
o ano em que começamos a reivindicar o nosso futuro.
Sete (5777) foi o ano em que começamos a receber a unção e o favor para o nosso futuro. Agora
eles se uniram, e o Senhor está pronto para entrar no nosso futuro. Diga a alguém: "Estou
pronto para entrar".
PRESSIONE A CONFUSÃO PARA PASSAR PELA PORTA

É por isso que entender nossa aliança hebraica torna-se importante porque devemos entender o
momento do avanço. Deus não está no tempo, nós estamos no tempo. Nunca mais estaremos em 5777.
Se não passarmos por essa porta em 5778, temos um ciclo de mil anos com o qual estamos trabalhando
agora.
Eu acredito que a nossa nação está em completa mudança esse ano - e o Senhor nos falou quando
estávamos em Washington, DC em maio de 2017. Nós fomos convidados a vir, e Deus nos falou e disse:
"Haverá lutas e confusão nesta nação por 10 meses". Nós decretamos que estamos pressionando toda
a confusão necessária para passar pela nova porta. Você precisa decretar isso em sua vida agora. "Estou
pressionando a confusão para passar pela nova porta".

A C ASA B RANCA

SE ALINHA NA ALIANÇA COM ISRAE L

Podemos testemunhar a guerra sobre esta terra. Fomos convidados a participar da reunião de maio
em D.C. porque havia cerca de 100 líderes que vieram no dia da libertação de Israel em maio. Pela
primeira vez na história da América - agora sempre apoiamos Israel - mas, pela primeira vez na história
da América, Israel foi homenageada na Casa Branca. O presidente Trump enviou o vice-presidente
Pence para fazer a homenagem. Todas as agências de notícias estavam lá. Quando o vice-presidente
Pence disse: "Como nação, vamos ficar com Israel enquanto estivermos neste lugar e pudermos ficar",
cada uma dessas agências de notícias encerrou a transmissão de seus comentários. Isso mostra a
guerra contra a aliança das nações que se alinham. Nenhuma dessas estações de notícias principais
cobriu este momento devido à declaração "Estamos nos alinhando em aliança novamente como nações
com Israel". Isso é crucial para nós enquanto avançamos.
Oito (5778) se parece com isso –
1. Está ligado à vida, chet. No Texas, dizemos chet – na verdade é 'het'. O número 8 retrata essa
parede ou cerca atravessando, passando. É também um chuppah. Isso significa que há uma nova
cobertura e um novo alinhamento de marido e noivo, o Noivo e a noiva se juntarão no futuro.
Hoje entramos em um novo alinhamento da aliança.
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2. Está ligado ao terror tentando parar o alinhamento. São questões que poderemos observar e
orar este ano.
3. Também está relacionado com a nossa vestimenta para a batalha, para que possamos celebrar
e ter um banquete. Diga a alguém: "Vou desfrutar de um banquete e celebrar durante o ano
todo".
4. O oito está ligado ao poder do primeiro. Este ano inteiro se torna o primeiro fruto. Todo esse ano
se torna um novo começo. Devemos escolher onde estamos e entrar no novo com essa aliança.
Temos uma herança gloriosa; como podemos trazê-la para o novo?

S OMOS

O

N OVO C OMEÇO

Não estamos apenas procurando novos começos, nós somos o novo começo. Nós somos a justiça de
Deus em Cristo Jesus. Nós somos novos este ano e esse novo deve ser demonstrado, trabalhado e
realizado ao longo do ano.
Da forma como funciona no tempo, não começamos a passar completamente para essa identidade até
o tempo da Páscoa. Mas é fundamental, então, que cada primeiro fruto - este ano é o primeiro fruto cada primeira celebração dos frutos produza uma chave para você.
É um ano de Rosh Kadesh, então você deseja comemorar mensalmente e analisar a sua visão,
sua vida e sua família para acompanhar o seu avanço. Você deseja agarrar a revelação
necessária que é necessária para avançar.
Você deseja dar mensalmente para aqueles com quem você está alinhado, para que você
receba dessa unção. Então, por fim, você está caminhando, as bênçãos o alcançam, e você
continua caminhando em avanço.

O

ANO DA PORTA DE AVAN ÇO

Então aqui estamos. Estamos nessa porta. Seja qual for o muro que enfrentamos, o Senhor diz: "Eu
estou lhe dando acesso, onde você não conseguiu passar na última estação." Decreto que você está
passando dessa estação. Há uma porta.
5. Este ano é o nosso ano da porta de avanço. Nós passamos pela porta em 8. Há algo inovador para
nós no próximo ano. A guerra que experimentamos quando nos mudamos para este dia foi uma
guerra para estabelecer as promessas que Deus nos deu.
6. Para alguns de vocês, sua vida será alongada nesses três anos até você estabelecer o que o Senhor
pediu para você estabeleça em sua linhagem. É a chave.

OS

TRÊS ANOS DE AVANÇ O COMEÇAM HOJE

É assim que se parece. É onde o Senhor, você se lembra, quando ele mostrou a João as sete igrejas de
uma região? Ele mostrou e profetizou sobre cada uma delas. Este será um ano em que Deus olhará
para as regiões. Ele não vai apenas olhar para grupos individuais, Ele vai olhar para uma região inteira
e dirá: "É assim que essa região se parece".
Você se recorda que Ele disse a João? "Aqui está o que eles fizeram bem, aqui está o que eles não
fizeram bem, e aqui é o que eles devem fazer se desejam superar". Então, ele disse: "Agora venha
aqui". É assim que esse ano se parece.
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Você faz uma retrospectiva:
De como você chegou onde está hoje.
Então espera pelo Senhor te dizer, “Sobe aqui, deixe-Me lhe mostrar o que está por vir”. Isso se
torna o ano de revelação profética que nos mostra como garantir o nosso futuro.

UM

TEMPO PARA IR ALÉM

“Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer”. (Apocalipse 4:1) Em outras
palavras, devemos ir além do que vemos agora.
7. Este é um momento para irmos além. Não podemos temer os conflitos à frente, porque são os
conflitos que vão desbloquear nossa provisão para a próxima estação. É ao entrar na nossa
identidade, que conseguiremos desbloquear a provisão para a próxima estação. Dê-nos a visão.
A provisão sempre está ligada à visão. É daí que ela provém. Deixe-me explicar isso esta manhã.
Temos portas.
Temos anjos.
Temos mulheres, porque 7 (5777) foi o ano no qual as mulheres receberam a espada. E essas
mulheres estão prontas para guerrear.
8. É um ano apostólico onde as mulheres fazem com que haja o surgimento do novo. Não
desprezando os homens de forma alguma.
9. De repente, as mulheres com poder, no próximo ano, farão com que o inimigo fuja pela porta.
10. Este é o ano no qual as mulheres ganharão o favor para entrar pela porta.
11. São as mulheres que terão vozes decisivas para levar cura, poder e o futuro para as nações, para
as regiões, para as cidades. É um ano incrível e maravilhoso. O salmo 68 é fundamental.
12. O oito está ligado à energia. Isso significa que há uma unção para que possamos trabalhar.
Quantos de vocês sentem como se o inimigo tivesse te esgotado durante os últimos sete anos?
Isso é o que vamos conquistar no final, é a energia para passar pela porta. A unção, o poder, uma
nova onda do Espírito de Deus.
Veremos nossa herança, e a energia é um tipo de dinâmica física. Ela cria força e causa impulso.
Então, agora, vamos recebe-lá, e teremos uma nova força que, a partir deste dia, não voltaremos
para trás, mas avançaremos com o novo impulso.
Não importa o país onde você esteja, a Zâmbia precisa se mover com um novo impulso. Você
precisa ter um processo no pensamento no qual você diz: "Enquanto estou avançando, quero ser
fortalecido para avançar e não desacelerar até saber que estabeleci o futuro". Isso se torna muito,
muito importante.
Falei sobre quatro coisas distintas hoje para que que possamos entender.
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O

ANO DE

R UTE – R ECUPERANDO

A HERANÇA PERDIDA

1. Este é o ano de Rute. Ao olharmos para o número 8, o Livro de Rute se torna uma realidade neste
ano, o qual diz diversas coisas.
Rute estava ligada ao alinhamento.
Estava ligada a o seguir em um novo caminho.
Ela teve que ser trazida para a lei da redenção e, em seguida, uma restauração repentina foi
iniciada. Eu adoro no Capítulo 1 do Livro de Rute, onde diz que de repente os portões da cidade
receberam e ficaram entusiasmados porque Noemi estava voltando para a sua herança.
É sobre duas gerações totalmente alinhadas para recuperar o que foi perdido. Essa é uma palavra
para nós enquanto nos movemos para um ministério como este.
Como duas gerações serão alinhadas para recuperar o que está perdido e depois avançar na
restauração? A restauração não apenas traz de volta o que você perdeu, ele traz de volta sete vezes
mais.
Quando olhamos para o Livro de Rute, vemos todo o padrão para o próximo ano. Rute teve que fazer
uma aliança com Noemi, porque era Noemi que tinha a aliança dentro dos portões. Você deve
encontrar o seu caminho de entrada.
Uma vez que Rute fez aliança com Naomi, ela seguiu, serviu, até que de repente, Noemi no capítulo 3
disse: "Querida, temos que fazer uma mudança. Nós temos que ganhar impulso. Você tem servido
fielmente, mas agora você tem que trocar de roupa. Você ainda parece a viúva de Moabe. Essa não é
a sua identidade para a próxima temporada. Tire as roupas de viúva. Você tem que colocar o melhor
vestido que podemos encontrar. Você tem que tomar um banho e depois despeje óleo sobre você,
porque é necessário uma unção e você precisa cheirar bem. É necessário se livrar desse trabalho duro
da última temporada porque é um novo dia com uma nova unção.
Então você tem que ir até a eira onde eles estão comemorando e Não é algo tradicional, pois é um
se deitar aos pés do homem mais rico, porque preciso da minha ano novo… nunca vimos o que está
herança de volta". Alguns de vocês precisam dizer como Naomi: prestes a acontecer.
"Preciso da minha herança de volta.”.
"Eu sou muito velha, eu não aparento tão bem quanto eu preciso, então nós estamos enviando você".
Isso é apostólico. Você tem que fazer algumas coisas não convencionais. Não é algo tradicional, pois é
um ano novo - o ano está vinculado com o novo - vinculado com os primeiros frutos. Nunca vimos o
que estamos prestes a ver.
Este ano torna-se tão importante que fazemos isso, e, claro, Rute foi direto com o plano. E você sabe
o que aconteceu - Boaz disse: "Ouça, há alguém no portão que pode resgatá-la antes de mim por causa
do que você fez hoje. Mas é certo que se ele não fizer isso, eu vou fazê-lo". Em outras palavras, Boaz
está dizendo: "Rute, você pressionou essa porta de avanço, de uma maneira ou de outra, porque algo
vai avançar para você".
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É o que você precisa dizer durante todo o ano - de um jeito ou de outro, isso vai avançar. Quando
estudamos essa história, Boaz viveu muito pouco tempo depois disso. Boaz viveu o suficiente para que
Naomi recuperasse sua herança e Rute desbloqueasse o futuro.
O próximo ano se parece com isso. Há um momento em que mudamos e não há retorno. Falamos sobre
isso nas cidades. Falamos sobre isso nas nações. Falamos sobre isso nas nossas famílias. Isso se torna
algo crucial.

R ECEBA

A UNÇÃO DO PRO FETA

Aqui há outra questão. Adorei quando Sandy estava aqui soprando no microfone. O ruach. Você sabe
por quê? Porque aconteceu que, no portão do túmulo onde Jesus estava, havia uma mulher, Maria
Madalena, que o viu primeiro. Ela foi até os apóstolos (que ainda estavam sendo ensinados, e eram
chamados de discípulos em João 20). Ela chegou até eles e lhes disse: "Eu o vi. Ele está vivo.”.
2. Quero dizer a homens e mulheres este ano, você receberá uma unção de profeta e Deus abrirá
seus olhos para coisas que você não conseguia ver em outras estações. Você dirá: "Eu vejo isso.
Eu o reconheço”. E você vai receber uma unção profética para anunciar e contar o que está por
vir.
Maria Madalena vai para onde os discípulos estão escondidos, e tem medo, e eles não acreditam nela.
Eles não a ouvirão. O Senhor diz a você: "Não se desanime neste ano, quando eu lhe mostrar uma coisa,
porque quando você compartilhar o que Eu te dizer, Eu te apoiarei".
Então, o que Ele fez? Eles tinham trancado a porta, temiam que todos eles fossem mortos da forma
que Jesus havia sido crucificado. Eles estavam traumatizados, e, de repente, Ele passou pela porta.

J ESUS

ESTÁ NOS RE BATIZANDO ESTE ANO

Agora vou falar algo sobre este ano.
Há formas do Senhor entrar não importa se O trancamos para fora ou não.
Ele está entrando, de tal forma que as coisas serão abaladas e não teremos dúvida de que Ele
esteve em nosso meio.
Ele fez um anúncio e você sabe o que mais? Ele soprou sobre eles. E disse: "Faço com que vocês mudem
de discípulos para apóstolos. Eu os envio". Isso define o tipo de ano que teremos.
3. Estamos sendo cheios com um novo batismo.
Quando olho para a Aglow Internacional, vejo que ela propiciou o batismo do Espírito Santo na década
de 60. Este ano, há um novo batismo. E então, de repente, a identidade dos discípulos é liberada e eles
se tornam apóstolos. A multiplicação começa. O avanço ocorre.
Há outra coisa, quando você olha essas três coisas se alinhando - portas, anjos e mulheres – em Atos
12 vemos Pedro aprisionado na Páscoa. Tiago foi decapitado. Todo o mundo religioso gostava muito
disso, então Herodes decidiu que cortaria a cabeça de Pedro. E isso tudo forçou a igreja a um novo
lugar de oração. Veja, você tem que observar o que está acontecendo no governo porque a igreja não
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está sob esse sistema político. Nós, a igreja, somos o organismo que está orando – um Reino sobre
todas as nações.
De repente, na casa de Rode, eles começaram a orar de uma maneira nova. Quando começaram a orar
por Pedro e a igreja, de repente um anjo apareceu. Quando você estuda, você vê que é o mesmo anjo
prometido pelo Senhor em Êxodo 23:20, quando Ele disse: "Eu vou guiá-lo até o novo". Esse anjo não
apareceu por 40 anos até o momento quando toda a incredulidade saiu deles. Então o anjo apareceu
e revelou-se a Josué e deixou-os entrar.
É hora de a igreja avançar e o Reino avançar. Este anjo aparece, abre a porta da prisão e diz: "Levantete, Pedro". As algemas caíram de seus pulsos. Ele coloca suas roupas e, eu adoro esta parte, Pedro diz:
"Bem, eu nem sei se isso é real ou não. Mas eu vou segui-lo".

N ÃO

SE APOIE EM SEU PRÓPRIO ENTEN DIMENTO

Agora ouça o que quero lhe dizer sobre este ano.
4. Não tente entender tudo o que está acontecendo ao seu redor. As coisas que você está orando
estão causando um movimento catalisador nos Céus e na Terra.
De repente, o anjo deixou Pedro escapar e ele volta para a casa de Rode bate em sua na porta. Eles
abrem a porta, e então eles batem a porta! Em outras palavras, ele ainda não pode passar pela porta.
Ele saiu da porta da prisão, mas não pode entrar no futuro do movimento.
Mas então, chega o momento onde você orou o suficiente. Orou e orou e, de repente, Deus passa pela
porta e você que passar por ela também. Eles achavam que era um fantasma.
O que estou querendo lhe dizer hoje?
As questões que foram alvos de oração serão manifestadas. Se manifeste com elas. Não fique orando
e orando e orando sobre as mesmas coisas. Esse ano não foi criado para isso. Faça uma retrospectiva
das questões que oramos nos últimos 50 anos e testemunhe o avanço e a manifestação esse ano.

A A GLOW

FOI CHAMADA PARA IMPULSIONAR O PROGRESSO DO REINO

Existe uma nova dimensão de oração que está produzindo um
movimento apostólico - um progresso do Reino. Estou aqui para
dizer que sei que a Aglow Internacional é chamada a impulsionar o
progresso do Reino no futuro para o lugar que Deus tem e através
da porta que Deus tem.

A Aglow Internacional é chamada a
impulsionar o progresso do Reino no
futuro para o lugar que Deus tem e
através da porta que Deus tem.

A LINHAMENTOS
Finalmente, a última coisa que queremos ver, os alinhamentos. As mulheres trazem à luz, elas
trabalham. A Palavra de Deus diz que chegará um momento em que homens também terão dores de
parto e trabalho. Vocês nos ensinam a trabalhar. Vocês nos causam inveja com o trabalho.
Há um trabalho de parto. Acho que o inimigo odeia isso mais do que qualquer outra coisa. Esse é o
ano do parto o qual temos assistido. O que desejamos. E então, de repente, a mulher mencionada em
Apocalipse 12, a igreja tem que proteger o novo, porque por dois anos, o novo começa a crescer e a se
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mudar. Era como quando o Senhor desceu ao Egito, mas o dragão começa a rugir. O dragão começa a
se mover e, portanto, a mulher tem que saber como, durante dois anos, esconder e proteger o que
Deus está fazendo.

D EUS

VAI SE MOVER NA ÁSIA E STE ANO

Estou aqui para dizer que se você é da China, a China terá um mover de Deus. Haverá um mover de
Deus no Vietnã. Haverá um mover de Deus na Malásia. Haverá um mover de Deus em toda a Ásia
neste ano, e haverá um grande conflito com esses moveres porque essa é a hora.
Essa é a minha palavra para nós.

O F UTURO

RESUMIDO

Nós entramos no novo este ano, mas nessa visão e na remodelação do que Deus tem para nós,
devemos proteger o que Deus estiver fazendo nos próximos dois anos. E se fizermos isso, no terceiro
ano haverá uma manifestação onde testemunharemos um movimento radical de avivamento em todo
o mundo. E voltará a um encontro que aconteceu no Yom Kippur em Richmond, Virgínia, onde as
mulheres começaram a se levantar para o chamado apostólico e o som de Deus começou a sair e um
realinhamento das nações com Israel começou a ocorrer além de um movimento que começou a ser
ativado.
Vamos nos levantar para que possamos receber isso.
Agora, Senhor, Te pedimos a energia do Espírito Santo para nos revigorar. Te agradecemos por todos
os líderes e todas as pessoas que estão alinhadas com cada líder nesta organização, de onde quer que
você esteja nos assistindo, dizemos que há uma nova energia descendo.
É uma energia que nos propulsiona pela porta.
É uma energia que assegura o nosso futuro.
Eu decreto agora uma força nova sobre aqueles que fazem parte da Aglow, um vento de força
soprando. Pai, dizemos: "Que esse vento de força sopre através do Seu povo, Sua liderança, Seu
domínio apostólico, Sua unção profética, Seu domínio pastoral.”.

U MA

COLHEITA FOI ATIV ADA PARA A AGLOW

"E, Senhor", dizemos: "deixe a safra ser ativada." Senhor, eu decreto que a Aglow Internacional está
passando por um dia de colheita jamais vista antes.
O Senhor diz: "Eu lhes darei estratégias para a colheita em regiões. Eu lhes darei estratégias para a
colheita nas nações. Vou realinhá-los como um armazém com armazéns. E farei com que os Meus
armazéns comecem a mudar". Senhor, recebemos essa nova energia e Te agradecemos por estar nos
capacitando para o ano à frente.
Vamos dar um brado aos Céus.
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J ANE H ANSEN H OYT
Isso foi um pacote poderoso cheio de direção e percepções, não independente de outras coisas que
ouvimos. Tudo se encaixa. Você entendeu isso? Claro, uma das coisas que particularmente - bem, tudo
fez com que os meus ouvidos e o meu coração estivessem atentos - mas quando ele falou sobre
trabalho e o fato de que as mulheres vão trazer à luz para superar o dragão citado em Apocalipse 12 e
liguei essas escrituras com Gênesis 3, pois ela foi a primeira a expor o inimigo, e Deus disse no início,
ao inimigo: "Agora, para sempre e sempre, será seu inimigo! Ela vai manter o pé no pescoço e você não
poderá fazer o que deseja fazer. Na verdade, você será destruído".
Esta é a hora para que possamos aproveitar essa verdade e começar a caminhar nela de maneira
estratégica nas nações do mundo.
»Para matar o dragão a cada vez.
»Para alcançá-lo.
Para trabalhar contra ele.
Para trabalhar para produzir a plenitude do que Deus está fazendo nesta hora.
Enquanto estamos fazendo isso, a colheita foi mencionada. Os campos estão brancos para a colheita.
Há uma maneira em que a Aglow está posicionada em dois terços das nações do mundo. Para fazer
parte dessa reunião final. Lembre-se da história de Rute, ela inicialmente começou a pegar parte dos
restos do chão, mas o dia chegou quando o campo pertencia a ela! E eu estou lhe dizendo: "O campo
é seu. O campo é seu. O campo é seu".
Deus nos preparou. Ele nos treinou. Ele nos equipou. Nós falamos como Transformadores. Somos um
movimento de oração. Nós somos - meu Deus, o que Ele fez nesta nação e neste ministério e nas nações
do mundo. É hora de começarmos a mudar para o novo, na plenitude do que Ele está nos falando
nesta Conferência. Nunca mais seremos os mesmos.

C HUCK P IERCE
Sinto que estamos de pé, o Senhor enviou o Dutch e eu aqui para fazer isso enquanto Jane representava
o movimento de Deus em todo o mundo, e as mulheres para coisas que vão acontecer, bem como o
seu alinhamento com os homens, os Boaz estão na porta. Este manto é de Israel e foi feito por uma
viúva de lá.
Então, é esse manto de Noemi que agora está vindo para ativar Rute no futuro.
É o manto que irá realinhar as nações com Israel.
É o manto que nos levará a mudar do tempo de recolher para ter os campos.
É o manto que trará força para o futuro nascer.
E nós o estendemos e dizemos: "Aglow, use-o por toda a porta para que vejamos essa
autoridade ser demonstrada”.
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J ANE H ANSEN H OYT
Oh, Senhor. Vamos louvar ou fazer algo. Nunca mais seremos os mesmos de glória em glória…

N ONNIE M C V EIGH
Que palavra profética para este ministério. Destruindo qualquer espírito familiar que tentasse nos
prender com qualquer tipo de negatividade. Nós os expulsamos no Nome de Jesus Cristo porque Deus
está nos levando com a nosso líder através de novas portas. A porta da colheita, a porta da estratégia
apostólica à medida que avançamos. Como o profeta Chuck nos disse nesta manhã, estaremos cheios.
Vamos ver mais nas mulheres. Vamos tomar os campos das nações deste mundo com nossa líder, Jane
Hansen Hoyt.
Como a Diretoria Internacional, nos levantamos e dizemos: "Que
os inimigos de Deus sejam espalhados. Que Deus avance e tome
os territórios". Ouça a voz de Deus. Ouça o que Ele está dizendo.

A Aglow nasceu no Espírito e foi
conduzida pelo Espírito durante 50
anos, e avançamos munidos com a
espada do Espírito, com a coroa de
autoridade. E estamos

atravessando por essa porta.
A Aglow nasceu no Espírito e foi conduzida pelo Espírito durante
50 anos, e avançamos munidos com a espada do Espírito, com a
coroa de autoridade. E estamos atravessando por essa porta.
Aglow Internacional, você vai ver grandes mudanças. Estamos conquistando território. Amém.

G LENDA F LEMING
Eu senti quando Jane caminhou até o púlpito, eu segurei Nonnie e disse: "Prepare-se, Deus vai mostrala e o que acontecerá com esse ministério nos próximos dias." O mais importante é que vocês são
testemunhas. Você viu a glória descer. Você viu Deus fazer Sua escolha. Você viu o que é o propósito
dele.
Fiquei ouvindo o Noivo cantar uma canção de amor. E Ele disse: "Agora é a hora da mostar Minha
verdadeira noiva na Terra". Quando Chuck disse que você precisa mudar sua roupa, é isso que eu vi. O
próprio Noivo retirou nossa roupa antiga e colocou um vestido de noiva como nunca vi em toda a
minha vida. Ele disse: "Este ministério vai ser apresentado nesta terra de uma maneira que você jamais
pode imaginar, mas você não entrará mais na terra em trapos ou pobreza porque eu escolhi à Minha
noiva e ela irá estar completamente vestida com a Minha glória. O meu caixa de guerra está disponível
para ela e todas as provisões do Reino estão sendo liberadas para minha noiva neste dia.”.

T ONY H OYT
E o Senhor diz, “É um novo dia, uma nova hora, um novo tempo, um novo começo. A noiva de Cristo
está aqui.”.

J ANE H ANSEN H OYT
Naquela passagem em Rute, onde ela fala sobre mudar sua roupa, primeiro fala-se que ela lavou o
rosto. Eu posso dizer por mim e talvez você se sinta assim também, esse é um momento para lavar o
rosto. Lave o pó do passado. Lave o sofrimento do passado, a viuvez do passado, a confusão do passado
- por que meus filhos e meu marido foram levados? Ela estava em um novo caminho e uma nova
Conferência Global 2017 – Ilimitados: Sessão de sábado (manhã) - Chuck Pierce (Português)

14

jornada em um novo lugar. Deus disse: "Lave o rosto. E uma vez que você tenha lavado tudo, então
coloque um vestido novo".
Há algumas coisas pessoais que eu tenho clamado para o Senhor pelo menos no ano passado. Apenas
no meu momento de silêncio. Eu não sei nem mesmo se o Tony sabe o que eu disse e perguntei a Ele.
Creio que esta manhã foi uma parte da minha lavagem do rosto. Nada esperava nada disso esta manhã.
Mas uma vez que o rosto está lavado, você está pronto para um novo vestido e o que quer que o novo
vestido signifique no seu sentido mais completo, e Deus certamente nos está falando nesta conferência
- é tudo sobre o novo, é tudo sobre pisar no novo.
Estou dizendo a você esta manhã: "Lave o seu rosto". Todos nós – homens e mulheres. Fique sozinho
com Deus. Fique a sós com Ele. Deixe-O lavar o seu rosto. Deixe-o dizer-lhe onde - você ainda tem uma
pequena marca. Você pode querer pegar esse lugar. Deixe-O nos limpar e renovar nosso passado,
glorioso como foi, mas não é onde vivemos. Esta é uma declaração para onde estamos indo.
Uma vez que seu rosto foi renovado e limpo, e pronto para
prosseguir, então é hora de usar esse novo vestido, porque
Ele vai apresentar você para o mundo, e eu acredito que Ele
vai apresentar esse ministério ao mundo de uma maneira
que realmente tem sido escondida. Mas algo vai mudar e
não porque vamos forçar a mudança, mas porque Deus está
se movendo em nosso favor.

Uma vez que seu rosto foi renovado e
limpo, e pronto para prosseguir, então é
hora de usar esse novo vestido, porque Ele
vai apresentar você para o mundo.

L AURIE B ELANGER
Há algum tempo, tive um sonho e, no sonho, vi um bolo de casamento. Mas no topo do bolo, em vez
da noiva e do noivo, era apenas a noiva. Não era uma dessas noivas de aparência rígida. Ah não. O
vento do Espírito começou a soprar. Nós vimos uma demonstração disso com a dança da bandeira tão
linda na adoração. O vento começou a soprar sobre a noiva, e o seu véu começou a voar no ar e seu
vestido começou a se mover. No meu sonho, eu estava dizendo: "Senhor, onde está o noivo?" Mas,
assim que eu disse, eu percebi, Você é o noivo e é o seu Espírito que já está soprando sobre nós.

M ULHERES

NA EQUIPE DE ADORAÇÃO

Jane, o que eu ouvi quando você falou sobre o seu tempo de silêncio, eu ouvi o Senhor dizer: "Por causa
da sua humildade, por causa da sua bondade e por causa do seu coração misericordioso, Deus irá
entregar-lhe as nações mais violentas nesta terra. "Ele vai entregá-las em suas mãos. As nações
violentas desta terra entrarão em suas mãos e você mudará essas culturas para as mulheres. Você vai
entrar no espírito oposto que você já tem, e Ele vai lhe dar essas nações.

J ANE H ANSEN H OYT
Esse é um tempo para ser lembrado.
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