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Jane Hansen Hoyt 
Oração Profética 
Pegue seu cajado 

 
Eu gostaria que todos neste lugar ouvissem e respondessem ao que foi dito ontem de manhã, ao que 
Harun trouxe, o que a Palavra do Senhor trouxe esta manhã, é sobre a autoridade em que andamos. E 
pegue seu cajado. 

Ouça-nos, espíritos das trevas! Viemos com a autoridade do cajado do Céu! Viemos na autoridade do 
Nome que está acima de todos os nomes! Seu Nome é Jesus! Chegamos com ousadia! Viemos sem 
medo! Chegamos no amor perfeito que lança fora todo o medo! Não viemos com raiva ou ansiedade! 
Viemos em paz, força e amor! Viemos com a autoridade do Reino que anula e acaba com todas as 
outras autoridades! 

Ao pegarmos este cajado – e não é como se não tivéssemos um cajado ou andando em alguma 
revelação desta verdade, mas esta é uma conferência fundamental e estamos sendo fortalecidos. 
Estamos definindo um curso seguro para os próximos dias. Então é nesse sentido que pegamos esse 
cajado, o cajado da autoridade suprema, a autoridade do Nome de Jesus. Nós falamos esse Nome sobre 
todas as nações da terra. 

Assim como Ísis disse: “Estamos indo atrás de você”, estamos dizendo de volta para você: “ESTAMOS 
VINDO ATÉ VOCÊ! NÓS VAMOS ATÉ VOCÊ! Estamos vindo para você do norte e do sul, do leste e do 
oeste. NÓS VAMOS ATÉ VOCÊ! Jesus está vindo para você! Pois Seu desejo é que nenhum homem 
pereça. Seu desejo é que você conheça Seu amor e Sua paz e a liberdade que vem ao Seu Reino e ao 
Evangelho de Jesus Cristo. Estamos vindo para você com uma mensagem de esperança e paz e 
liberdade e libertação. Queremos ver as massas que foram mantidas reféns e em cativeiro sob sistemas 
mundiais que tentam controlar seu povo – vemos a liberdade do Espírito Santo vindo para libertar.  

Encontre vídeos da Palavra Profética no canal Aglow do YouTube na lista de reprodução da Palavra 
Profética . 

 Veja o vídeo – Pegue seu cajado 

https://www.youtube.com/channel/UCBQBkRSAarA5X3GvogEHjtg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn
https://www.youtube.com/watch?v=4-JZb0J8ovw&list=PLSVk2ZELQLZIxt-tbrPTTtV5kHUyONKxn&index=1&t=2s
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Eu gostaria que todos neste lugar ouvissem e respondessem ao que foi dito ontem de manhã, ao que Harun trouxe, o que a Palavra do Senhor trouxe esta manhã, é sobre a autoridade em que andamos. E pegue seu cajado.

Ouça-nos, espíritos das trevas! Viemos com a autoridade do cajado do Céu! Viemos na autoridade do Nome que está acima de todos os nomes! Seu Nome é Jesus! Chegamos com ousadia! Viemos sem medo! Chegamos no amor perfeito que lança fora todo o medo! Não viemos com raiva ou ansiedade! Viemos em paz, força e amor! Viemos com a autoridade do Reino que anula e acaba com todas as outras autoridades!

Ao pegarmos este cajado – e não é como se não tivéssemos um cajado ou andando em alguma revelação desta verdade, mas esta é uma conferência fundamental e estamos sendo fortalecidos. Estamos definindo um curso seguro para os próximos dias. Então é nesse sentido que pegamos esse cajado, o cajado da autoridade suprema, a autoridade do Nome de Jesus. Nós falamos esse Nome sobre todas as nações da terra.

Assim como Ísis disse: “Estamos indo atrás de você”, estamos dizendo de volta para você: “ESTAMOS VINDO ATÉ VOCÊ! NÓS VAMOS ATÉ VOCÊ! Estamos vindo para você do norte e do sul, do leste e do oeste. NÓS VAMOS ATÉ VOCÊ! Jesus está vindo para você! Pois Seu desejo é que nenhum homem pereça. Seu desejo é que você conheça Seu amor e Sua paz e a liberdade que vem ao Seu Reino e ao Evangelho de Jesus Cristo. Estamos vindo para você com uma mensagem de esperança e paz e liberdade e libertação. Queremos ver as massas que foram mantidas reféns e em cativeiro sob sistemas mundiais que tentam controlar seu povo – vemos a liberdade do Espírito Santo vindo para libertar. 

Encontre vídeos da Palavra Profética no canal Aglow do YouTube na lista de reprodução da Palavra Profética .

· Veja o vídeo – Pegue seu cajado
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