Foco profético de janeiro de 2021
Pelo Apóstolo John E. Sagoe
Tema: Aceleração
Versículo chave: João 11:29
Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. (KJA)
Em geral, haverá um aumento de batalhas espirituais este ano. As batalhas serão
vencidas primeiro no reino espiritual, antes que possam se manifestar fisicamente.
Fique atento nos primeiros 4 meses deste ano, cada um terá uma tarefa específica:
- Janeiro: Um mês de aceleração divina onde muitas pessoas verão aceleração em
suas vidas. As coisas se moverão em uma velocidade inesperada e faremos coisas
que nunca imaginamos que poderíamos fazer. A atmosfera estará cheia de
atividades sobrenaturais.
- Fevereiro: Proteção Divina
- Março: Direção Divina
- Abril: Provisão Divina
Profecias para o ano de 2021
Geral:
- A transformação em nosso mundo continuarão e as coisas vão acelerar e mudar
muito rápido na área da tecnologia, como também espiritualmente e fisicamente. Não
devemos nos preocupar ou entrar em pânico porque Deus está no controle e estará
conosco em todas as mudanças e situações.
Igreja:
- Vejo uma manifestação incomum de Deus na terra este ano.
- As pessoas e a sociedade olharão para a igreja, não apenas para assistência e
direção espiritual, mas também por sabedoria divina.
- Haverá muitas manifestações de grandeza saindo da igreja este ano.
O Povo de Deus começará a crescer em diferentes aspectos da vida :
o Os sinais e milagres que se manifestam em diferentes igrejas ao redor do mundo
parecerão como um reavivamento de cura e milagre. Olhando para Deus,
veremos o fogo queimando mais e mais, e ele se acenderá especialmente nas
nações que aceitam Deus como seu deus.

-

-

-

o Haverá muita criatividade crescendo na Igreja, pois Deus dará direção a Seu
povo. Com isso, a Igreja superará todas as limitações e estigmas que o mundo
colocou sobre nós nos últimos anos.
A Igreja tem de ser cuidadosa por causa do espírito de orgulho que aumentará no
mesmo nível e que pode afetar o mover de Deus. Vigiemos nossos corações e
tenhamos cuidado para não esquecer o Deus que está por trás das grandes
manifestações.
Deus estará guiando Seu povo para ter resultados este ano.
Ele pegará novamente aqueles que caíram, e se eles se humilharem, Ele os colocará
de volta na Igreja a que pertencem. É um ano em que Deus honrará Sua igreja como
nunca antes.
Eu vejo um ano de abertura de olhos espirituais como nunca antes.
o O foco deste ano é a guerra espiritual, e muitas coisas - boas e más - serão
decididas no mundo espiritual. Isso então se manifestará no físico.
Por causa disso, vi diferentes nações entrando em guerra
fisicamente. Devemos orar para que o Corpo de Cristo vença a guerra espiritual
para que essas nações-chave não sejam afetadas.
o Haverá um encontro incrível com o espírito do Anticristo. Precisamos ter
cuidado para não ser vítimas dela, pois o recrutamento começou em uma
velocidade muito alta.
o Note: Quando dizemos que esse é o ano de aceleração, a aceleração é em
geral, sendo tanto no reino de Deus quanto no reino das trevas. Portanto,
precisaremos de proteção e armadura espiritual como nunca antes.
o Este ano, Deus está levantando pessoas-chave no cristianismo ao redor do
mundo que se unirão para vigiar o portões espirituais a fim de impedir todas
as calamidades e todas as flechas que o inimigo apontou contra o Corpo de
Cristo. Eu vejo como isso traz uma ordem ao Corpo de Cristo em um nível
global, nacional e até mesmo em nível de igreja. Oremos, pois isso também
elevará a imagem da Igreja.

Política:
- Ouço o Senhor dizer que devemos continuar a orar para os nossos políticos:
o Vejo uma grande confusão se levantando em muitos governos este ano. Esta
falta de compreensão trará divergências nos parlamentos, o que afetará
seriamente a tomada de decisões das nações. Portanto, muitas coisas serão
colocadas em espera ou mesmo retrocedidas.
o Este ano, os políticos vão fazer leis malucas que são tão incríveis que mal
podemos acreditar.
Nações do mundo:
- Ouço que muitas nações não vão se recuperar dos danos do coronavírus este ano.
- As nações começarão a ameaçar outras por razões não muito importantes. Isso vai
se tornar muito preocupante e desafiador para o nosso mundo, mas Deus estará
conosco em nome de Jesus.

-

Devemos estar atentos e orar contra o aumento dos ataques terroristas.

Campo médico:
- Ouço que este ano a confusão continua com todos os tipos de argumentos e malentendidos. Estamos confiando em Deus para nos tirar deste escândalo médico.
- Os negócios vão crescer muito no setor farmacêutico, mas não vai agradar as
pessoas. Vejo revoltas contra a indústria farmacêutica e seus profissionais. Vejo
divisão também entre os profissionais de saúde.
Economia da suíça:
- Continuemos orando porque Deus permitirá que prosperemos.
- Não entremos em pânico por causa da crise financeira, pois Deus nos dará a vitória
este ano. Recuperaremos rapidamente da crise do corona e estaremos melhor do
que antes.
- Vejo boas notícias para a economia, os investidores e as empresas suíças: vejo
portas abertas para mais investidores do exterior na área de imóveis na suíça, de tal
maneira que vai ser um boom.
Escrituras para estudar este mês:
João 11, 2° Reis 9 e 4, Isaías 8 e 30, Amós 2, Eclesiastes 9, Habacuque 1, Daniel 8,
Naum 2, Mateus 28, Malaquías 3, Marcos 2, Sofonias 1, Romanos 11

