Que venha a Liberdade!!!
Observando Centros Apostólicos sendo formados!
Chamando à Existência uma Reserva Triunfante
Profética! (artigo)

Sexta-feira, 6 de Julho de 2012
Queridos Lutadores pela Liberdade:
Nossa nação está mudando tão rápido. Tenho dificuldade para expressar o que senti na
quarta-feira, 4 de Julho. Na América, a estrutura de dívidas controla nossa liberdade. O plano
Jubileu de Deus exigia liberdade para a nação de Sua aliança. Vamos pedir ao Senhor que nos
dê uma estratégia de jubileu para esta nação! Abaixo, escrevi um artigo relacionado aos
Lutadores pela Liberdade e Reserva Triunfante que o Espírito do Senhor está levantando
em dias adiante. É por isso que precisamos de Centros Apostólicos (Postos de Liberdade)
Havaí!!
Sou muito grato a todos vocês que oraram pelo meu tempo no Havaí. Conforme compartilhei
brevemente lá no Domingo de manhã, as reuniões foram excelentes. Encerramos na sextafeira à noite com uma reunião na ilha de Kona organizada pela Brisa da Ilha e Igreja da
Comunidade do Calvário (Island Breeze and Calvary Community Church). Essa foi uma das
reuniões mais incríveis da qual eu já participei. A apresentação feita pelo grupo Brisa da Ilha
(Island Breeze) foi muito além do que qualquer uma que eu já tenha visto, e eles trabalharam
para mobilizar a ilha para vir receber a palavra do Senhor através do profeta. Essa reunião foi
um protótipo! Abaixo há algumas fotos do nosso tempo lá, assim como um vídeo que você
pode assistir clicando AQUI.

Entendendo Éfeso Hoje!
Observando Centros Apostólicos Formarem-se! Robert Heidler continua neste
Domingo a ensinar sobre Centros Apostólicos – Entendendo Éfeso!
O Culto de
Celebração deste Domingo passado foi cheio de revelação. Robert Heidler e eu ensinamos
sobre Antioquia e como centros apostólicos estão sendo desenvolvidos hoje. Este é um
momento chave para orarmos pela formação de nossa administração “Antioquia”!
Faça planos para participar no Domingo de manhã às 7:30 da oração corporativa na
Torre de Oração assim como para o nosso Culto de Celebração às 9:00 quando Robert
Heidler vai ensinar sobre a Igreja em Éfeso!

Lutadores pela Liberdade e a Reserva Triunfante!
Continue de pé e lutando por liberdade. Liberdade é a ausência de escravidão.
Liberdade nos dá permissão de ir e fazer o que desejamos. Somente Deus tem e pode dar
liberdade absoluta. Ele não é controlado pelos de fora. Seres humanos somente conseguem
experimentar uma medida de liberdade nas diversas áreas da vida baseados na revelação e
relacionamento que têm com o Senhor. Através do Senhor Jesus Cristo, pelo Seu Espírito em
Cristo, e ao tornar-se um filho ou filha, é que podemos experimentar uma liberdade gloriosa.
Estamos em uma temporada de revelação. Jesus explicou que quando as pessoas conhecem a
verdade, a verdade os libertará (João 8:32). Ele mesmo é a Verdade (João 14:6). Jesus
também declarou que se Ele, o Filho de Deus, liberta pessoas, elas serão livres
verdadeiramente (João 8:36). Pecado escraviza – Cristo liberta. O crente em Jesus é
libertado da fortaleza do pecado.
Em toda geração há indivíduos chamados para lutar contra as obras da escuridão. Eu os chamo
de Lutadores pela Liberdade. Jesus, o Messias veio para destruir as obras de satanás. Há um
grupo remanescente chamado para ascender em adoração e descender em batalha e fazer o
mesmo neste momento da história no Corpo de Cristo. Yeshua destronou e quebrou a
liderança de satanás, porém Lutadores pela Liberdade devem manter a vitória. Satanás
trabalha com a lei e tempo para desgastar o povo de Deus. O apóstolo Paulo apontou que a lei,
quando não compreendida corretamente, também escraviza. Um senso mecânico de
compulsão para obedecer a lei amarra e restrinje a liberdade de um indivíduo. Cristo desata a
influência que a lei tem em Cristãos (Gl. 5:1, 13). Quando somos livres, podemos servir e
amar livremente. GRITE LIBERDADE E LEIA SALMOS 26 E 27!!!!! Declare um ÊXODO de
todo cativeiro.
Revelação edifica! Revelação supera os portões do inferno! Revelação nos dá as chaves do
Reino. Por eu conseguir prever a temporada de guerra adiante antes da manifestação da
guerra vir à terra, escrevi A Futura Guerra da Igreja (The Future War of the Church) para
ajudar o povo de Deus a se preparar com a mentalidade da temporada. Esse livro tem
capítulos relacionados a como se preparar para guerra, fundamentos para vitória futura, a
igreja do terceiro dia se levantando, destronando tronos de iniquidade, transferência de
riquezas, como derrotar ilegalidade e trazer a ordem de Deus para o reino da terra, os “-eus”
da atualidade, e mulheres se levantando.
Quando escrevi esse livro, recebi muita publicidade contra o que estava sendo dito. Então 11
de Setembro aconteceu! A premissa do livro era que ao final de sete anos, o Senhor formaria
um novo odre para Seus santos triunfantes. Esse livro foi escrito e publicado em Maio de 2001
– antes da tragédia das Torres em Setembro de 2001. Essa temporada é bem real para a
maioria de nós agora e é até histórica de certa maneira. Estamos agora pressionando em
direção à próxima temporada.
Estamos observando centros apostólicos serem formados. Isso permite que o vinho de
revelação da Igreja expresse poder do Reino na temporada adiante.
Deus Tem uma Reserva Triunfante de Lutadores pela Liberdade!
Tempo produz campeões. Triunfar significa “celebrar e regozijar com vitória e júbilo.” Triunfo
indica que uma vantagem foi ganha sobre o inimigo. Sucesso foi concedido sobre uma graça

sobrenatural que foi liberada. Pense no tempo em que Davi trouxe a arca de forma triunfante.
O júbilo foi incrível. Davi dançou! Ele se perdeu em adoração porque o Senhor havia retornado
a arca de Sua presença ao local de vitória.
Quando um oficial entrava na cidade, era coroado com loureiro ou ouro e geralmente andava
em uma carruagem puxada por dois cavalos brancos. Frequentemente aqueles capturados em
suas vitórias o seguiam; os quais podiam ser reis derrotados, príncipes, ou generais que
tinham as correntes do triunfo em si mesmos. Salmo 149 diz:
Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor, na assembléia dos santos.
Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião.
Louvem-lhe o nome com flauta. Cantem-lhe salmos com adufe e harpa.
Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes.
Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo.
Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos, espadas de dois gumes,
Para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos;
Para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres, em grilhões de ferro;
Para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos.
Aleluia!
Sou um adorador. O poder de adoração e som definem uma nova ordem na terra, e é o que
torna essa passagem tão importante. A maneira como liberamos som na terra amarra os
inimigos com quem estamos em conflito. Grandes louvores em lugares altos podem nos levar à
vitória na terra.
Em 31 de Maio de 2008, o Senhor me mostrou Sua Reserva Triunfante. Ele me acordou e me
mostrou a nação dos Estados Unidos da América. Primeiro, Ele revelou Seu remanescente e
onde estavam posicionados. Depois, mostrou-me suas forças, de Estado a Estado. Mostrou-me
quantos estavam se movendo para o campo inimigo da religião. Mostrou-me como outros
estavam se alinhando por causa de raça e gênero ao invés da missão para a qual foram
chamados ou por seus dons. Mostrou-me então os lugares altos. Estes eram altares que
haviam sido construídos pelo inimigo e posicionados estrategicamente através de todo o
território. Vi como os sacrifícios feitos nesses altares traziam poder e mantinham uma
atmosfera cativa às hostes governantes. Depois, então, o Senhor mostrou-me a atmosfera.
Nessa visão, Ele me mostrou camadas diferentes da atmosfera relacionadas à Sua presença
versus o domínio espiritual demoníaco naquela região ou área em particular. (Algumas áreas já
foram dominadas, e escuridão na verdade governa essas áreas efetivamente.) Havia dez
centros de domínio já desenvolvidos nos Estados Unidos. Deus então me mostrou o sistema de
comunicação entre esses centros. Vi como um sacrifício fortalecia uma dimensão de uma
presença ruim, e como então aquela presença se comunicava com outro centro e juntos
determinavam seu plano de controle. (Eu poderia entrar em grandes detalhes aqui, mas vou
esperar por outro momento para fazer isso. Tenho registros de tudo o que vi de Estado a
Estado e de Nação a Nação.)
O Senhor também me mostrou raízes de aliança. Na verdade me mostrou o nível de cuidado e
proteção que ainda estava enxertado na Sua raiz de aliança, a qual Ele desenvolveu desde a
obediência de Abrahão. Também me mostrou como esta nação foi anteriormente protegida por
aquela raiz, mas agora seivas de vida desse sistema de raízes murcharam. Na verdade,

algumas dessas seivas de vida em certas partes dessa nação secaram, e o sistema de raízes
daquela parte da nação mudou, permitindo que uma nova estrutura de raízes fosse formada.
Ele então mostrou-me nossos conflitos entre os sistemas de raízes. Durante os próximos anos,
esses conflitos determinarão qual tipo de fruto florescerá nesta nação. Ele me mostrou que os
conflitos se multiplicarão e se intensificarão. Vi, literalmente, jardins de contendas. A porção
interessante dessa visão é que diferentes grupos de pessoas em cada jardim criavam um tipo
de fruto diferente que já foi provado em temporadas passadas. A única coisa que consegui
relacionar biblicamente foi com a igreja que surgiu na Antioquia. A igreja de Antioquia foi uma
igreja internacional que surgiu para o avanço do reino naquela temporada na história.
Depois então Deus me mostrou como o sistema de comunicação nos Estados Unidos estava
conectado com outros sistemas internacionalmente e como uma nova forma de comunicação
global estava sendo formada no mundo demoníaco. Essa comunicação controlará estruturas
financeiras e legais. (Tive então um sonho onde o Senhor definiu a força demoníaca que
controlava as comunicações.) Mas Deus! Ele me mostrou que o Seu remanescente estava
construindo novos postos de liberdade (centros apostólicos). Esses Lutadores pela Liberdade
que estavam se erguendo eram um remanescente que Ele chamou de Sua “Reserva
Triunfante”. Eles formavam um rio parecido com glória movendo-se em cada Estado e
conectando-se com os Centros para demonstração e transferência de poder divino.
Registrei os postos (centros) que vi em cada estado. Deus então me mostrou outros postos
(centros) que precisam ser formados em alguns lugares, e ainda outros onde a atmosfera
espiritual agora não é propícia a liberdade. Um novo tipo de guerra deve ser desenvolvida
para recuperar aquela porção da terra. Ele me mostrou como estratégias de oração da
temporada passada não teriam efeito nesta temporada. Nazaré e Cafarnaum são bons
exemplos disso nos dias de Jesus. Também pensei no que o Senhor disse aos discípulos, “Mas
essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum” (Mt. 17:21).
Então Ele me mostrou novos chamados sendo extendidos do céu e anjos trazendo tais
chamados à Terra. A intercessão e luta de hoje estão abrindo os portões do céu para que esses
chamados cheguem aos indivíduos apropriados, os quais irão liderar nessa hora. Deus então
me mostrou Sua nova liderança. Era uma liderança não só da nova geração como também de
gerações realinhadas.
O poderoso exército de Davi para esta hora está sendo escolhido em um alinhamento de três
gerações. Quando elas se alinharem, seus corações se tornarão um com o dEle, e o poder de
vitória será liberado. Deus depositou revelação e visão dentro de você, que serão chamadas
para um tempo como este. Encontre seu lugar nessa Reserva e lute pela liberdade do nosso
futuro.
Bênçãos,
Chuck D. Pierce
Caso você queira doar para o contínuo trabalho deste ministério, pode faze-lo online (clique
AQUI) ou por telefone +1 (940) 382-7231. 	
  

