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Diante de nós há uma porta aberta  

Jane Hansen Hoyt 
Sessão da manhã de sexta-feira 

 
O tema desta conferência é “Somos uma voz e não um eco”. Deus levantou uma voz incrível na terra 
através deste ministério apostólico que está alcançando as nações do mundo. Estamos em 70% das 
nações do mundo. 70%, mas começou com uma só voz. Começou com apenas uma expressão, apenas 
uma oração e então se tornaram quatro. E como aquelas quatro oraram, tornaram-se 125 e agora, 
como temos dito com tanta frequência em nosso tempo juntas, já são quase 170 nações do mundo. Há 
quarenta anos, neste mês, acontecia o primeiro evento no Bairro Universitário aqui mesmo nesta 
cidade. 

Quero compartilhar com vocês algumas informações interessantes sobre a cidade de Seattle. A cidade 
de Seattle passou por muitos altos e baixos. Toda vez que Seattle parecia destinada a morrer, havia um 
novo boom, uma nova reconstrução. Houve pelo menos seis desses ciclos. 

O boom da indústria madeireira, depois veio a corrida do ouro de Klondike de 1897, depois veio o boom 
da construção naval no início do século 20, depois o boom da Boeing como aeronave comercial e a 
indústria da aviação estava em ascensão. A Boeing está localizada aqui. Joanne mencionou a Starbucks, 
depois há o boom tecnológico com a Microsoft e outras empresas que têm a ver com tecnologia. 
Microsoft, as empresas de telecomunicações na web, como Amazon.com, AT&T Wireless, Real 
Networks e minha favorita, Nordstrom's. A loja principal fica a apenas uma quadra daqui. Tudo 
começou em Seattle. 

Quando o boom da Boeing entrou em uma grande recessão no final dos anos 1960, 1970, muitos 
deixaram a área de Seattle para encontrar emprego em outro lugar. Alguns agentes imobiliários locais 
colocaram uma placa no outdoor que dizia: “A última pessoa que sair de Seattle, por favor, apague as 
luzes.” Mas foi em meados dos anos 1960 e início dos anos 1970, quando parecia que as luzes seriam 
apagadas em Seattle, que outra luz se acendeu. E eu sei que você está pensando na Aglow e vamos 
chegar lá, mas vamos dar um passo atrás. 

A renovação carismática 
O reverendo Dennis Bennett veio de Seattle. Ele havia sido um sacerdote episcopal na área de Los 
Angeles e teve uma experiência incrível com o derramar do Espírito Santo em sua vida. Ele deixou a 
área de Los Angeles e cuidou de uma pequena igreja episcopal extinta em Ballard, um pouco ao norte 
de onde estamos agora. Ele se tornaria no que mais tarde ficou conhecido como o Movimento de 
Renovação Carismática. Era um movimento que daria a volta ao globo. Uma luz se acendeu e veio desta 
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cidade, veio deste lugar e a Luz do mundo - a Pessoa de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo 
começaram a se mover pelas nações do mundo. 

Um despertar mundial entre as mulheres 
Foi então que uma voz expressou apenas um desejo simples, de ver as mulheres começarem a se unir 
e compartilhar algo incrível que Deus estava fazendo em suas vidas através do poder do Espírito Santo. 
Essa primeira reunião de oração tornou-se a primeira reunião no Edmund Meany Hotel no Distrito 
Universitário. Foi a gênese do que se tornaria um movimento mundial, um movimento sem 
precedentes de Deus através das nações na vida das mulheres. 

Nunca na história houve esse tipo de despertar mundial entre as mulheres. Deus está tramando algo. 
Ele diz que opera todas as coisas segundo o conselho de Sua vontade, então tudo o que Ele faz tem 
propósito e significado e se encaixa com Seu plano de desdobramento na terra. 

Ao olharmos para o relógio de Deus, não sabemos quando Jesus voltará, mas sabemos que Ele voltará 
e Ele disse: “Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará 
próxima a redenção de vocês" Lucas 21:28. O mundo, a terra, está experimentando dores de parto 
nesta hora e quando as dores de parto começam, uma mulher sabe que seu corpo está se preparando 
para trazer uma nova vida. Estamos vendo dores de parto. 

A Palavra diz que a escuridão cobre a terra, dessas trevas envolvem os povos, mas quando você vir as 
trevas continuarem a rastejar e rastejar e rastejar, você pode contar que, Minha Luz e Minha Glória 
surgirão e elas começarão a ver algo no povo de Deus que é surpreendentemente diferente da 
escuridão que está invadindo a terra. 

Nos sentimos honradas e abençoadas por fazer parte desse movimento único e incomum do Seu 
Espírito na vida das mulheres, o qual tocou os corações e as vidas das mulheres e famílias, cidades, 
nações, igrejas em 169 nações. 

Assim como falamos de ciclos aqui na cidade de Seattle, quero fazer uma retrospectiva, já que é nossa 
comemoração de 40 anos. É hora de olhar para trás e refletir sobre o que Deus fez neste ministério 
porque houve um avanço. 

Um movimento paralelo do Espírito 
Você já me ouviu dizer que quando o inimigo levanta seu estandarte, Deus levanta um estandarte 
contra o dilúvio do mal que o inimigo está derramando na terra. Há sempre um movimento paralelo. 
Quando você pensa no final dos anos 50 e nos anos 60, o ensino que vinha dos campi universitários era 
que 'Deus está morto. Não há poder superior ao qual tenhamos que responder. Se faz você se sentir 
bem, faça.' Essa mensagem começou a se espalhar por esta nação. 

Essa nação experimentou um declínio moral do qual nunca nos recuperamos e muito daquela horrível 
mensagem de lixo, televisão, filmes, música que se espalha pelo mundo vem desta nação. Temos 
vergonha. 
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Olhando para a história do ministério Aglow, imagine 1967, quando essa primeira reunião foi realizada, 
quão significativo foi o mesmo ano em que a cidade de Jerusalém foi reunificada sob controle judaico. 
Deus estava estabelecendo algo em Israel, a menina de Seus olhos, e Ele chamou a Aglow. Há algo 
paralelo que estava começando a surgir. Não conseguimos ver. Muitas vezes é assim em nossa 
caminhada com o Senhor. À medida que caminhamos pela vida, damos um passo após o outro. Na 
outra noite, um grupo nosso se reuniu na minha sala e uma das senhoras disse: “É como se 
estivéssemos olhando para o tabuleiro de xadrez de Deus e você pode ver ao olhar para trás a mão de 
Deus movendo essas peças alinhadas ao que Ele está fazendo na terra”. 

Aglow - Não preciso dizer isso para você, mas a Aglow não foi um erro. A Aglow nunca foi sobre reunir 
algumas mulheres. Quando declaramos hoje para que um exército se levante, Deus levanta um 
exército. Um exército de mulheres que está cobrindo o mundo. Não é algo pequeno. 

Assim, em 1967, com a reunificação de Jerusalém, o Dr. Christian Bernard realizou o primeiro 
transplante de coração bem-sucedido na África do Sul, e essa foi uma época de florescimento nos 
Estados Unidos que deu a volta ao mundo também. Era o movimento hippie. Era o verão do amor. Era 
ligar, sintonizar, pular fora. Era uma contra-revolução cultural que estava ocorrendo junto com a 
mensagem 'Deus está morto'. O primeiro grande festival de rock foi realizado em Monterrey, Califórnia 
naquele ano. O Bebê de Rosemary foi publicado e foi o primeiro livro abertamente ocultista a se tornar 
um best-seller. Mas Deus tinha um movimento paralelo que estava surgindo na terra. 

Quando penso nessa contra-revolução cultural e suas vozes que estavam soando por toda esta nação 
e, finalmente, ao redor das nações do mundo e quão alto elas estavam falando, Deus levantou um 
único homem com uma mensagem simples. Seu nome era Billy Graham e ele começou a pregar uma 
mensagem simples do Evangelho de Jesus Cristo que se espalhou ao redor do mundo. Deus sempre 
tem Sua contra-revolução cultural. 

Em meados da década de 1960, a Aglow tinha seis grupos em Seattle e dois grupos no Canadá. 
Tínhamos uma revista Aglow na época, nós a vendíamos por dez centavos. Eu me pergunto se as 
senhoras naquele momento conseguiriam ter imaginado o que Deus estava estabelecendo - que isso 
iria muito além dos limites de uma única cidade ou até mesmo além de Seattle e nossos vizinhos na 
Colúmbia Britânica. Iria circular pelo mundo. 

Na década de 1970, tivemos nossa primeira Diretoria Internacional, nossa primeira Constituição, nosso 
primeiro e único funcionário remunerado na época. Tivemos nossa primeira Conferência Internacional 
em meados da década de 1970, e o reverendo Dennis Bennett foi um dos palestrantes. Jack Hayford 
Pat Robertson foram oradores. Um belo trio. Em 1979, a Aglow estava em 20 países. As mulheres 
ficaram maravilhadas. Elas ainda não tinham visto nada. 

Na década de 1980 com o declínio moral dessa nação, houve também o aumento da epidemia de AIDS 
em muitas nações do mundo. A AIDS se tornaria a 7ª principal causa de morte entre as crianças. 
Correndo paralelamente a muitos eventos daquela época, havia um movimento de crescimento da 
igreja e o movimento de oração estava começando a surgir na terra. Penso em Jeremias 9:17-26: 
“Chamem as pranteadoras profissionais; mandem chamar as mais hábeis entre elas.”. Elas precisam 
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clamar por nossa nação. Elas precisam lamentar o que está acontecendo em nossa nação. Elas precisam 
clamar aos céus porque uma vez que sua voz é ouvida no céu; a terra começa a sentir o efeito dessas 
orações. 

Movimento de Oração Aglow 
Houve um movimento de oração que começou a surgir neste ministério na década de 1980. 
Curiosamente, em 1980, realizamos nossa primeira Conferência Internacional fora da América do Norte 
e nunca mais fizemos isso. Realizamos na cidade de Jerusalém. Isso é significativo. Nós não sabíamos 
disso até então. Assim, em 1967 Jerusalém foi reunificada. 

Em 1980 fui nomeada presidente da Aglow e realizamos nossa primeira conferência na cidade de 
Jerusalém. Foi também em 1980 que Jerusalém foi declarada a capital eterna e única do estado de 
Israel pelo parlamento israelense. Não quero chamar a atenção para mim, mas é interessante por conta 
da ligação que isso teria com Israel e a minha nomeação como presidente naquele ano e fomos à cidade 
de Jerusalém para realizar um encontro internacional. 

Este é o tabuleiro de xadrez de Deus. Eu estava compartilhando com as mulheres outra noite que a 
primeira viagem de evangelismo que fiz, na verdade não foi uma viagem de evangelismo, fui falar em 
todas as conferências europeias. Foi em 80 ou 81 e aconteceu em Berlim, na Alemanha. Acho que isso 
também fazia parte da jornada de cura que acabaria por se conectar com Israel. 

Na verdade, no ano passado, quando fomos ao museu do holocausto, Yad Vashem, em Israel, depois 
de visitar o Yad Vashem, nos reunimos em uma sala onde sentamos uma de frente para a outra. Era 
quase como um anfiteatro, mas dividido no centro. Eu disse que queria que compartilhassem o que 
mexia com seus corações ao ver o que aconteceu com o povo judeu. E uma das mulheres que se 
destacou, Gisela, da Alemanha, eu a amo, ela começou a chorar e compartilhar junto com a filha de 
Lorene Carlson, Lori Marvin, que está aqui hoje. Elas começaram a compartilhar sobre seus corações, 
ambas descendentes de alemães, a dor que sentem. Começaram a falar no reino espiritual sobre 
perdão para o povo alemão e restauração para o povo judeu. 

Foi nos primeiros dias da minha presidência, realmente em 1980-81-82 que, eu não chamaria isso de 
slogan, mas uma nova palavra estava surgindo, e você reconhecerá isso, que a Aglow seria uma rede 
de oração, mulheres guerreiras e intercessoras, cobrindo a face da terra. Nada era pequeno. Cantamos 
“Rise up an Army” (Levante um exército, em português). Ele tem levantado um exército todos esses 
anos com o toque de um teclado, poderíamos levantar um milhão de intercessores em um momento. 

Então, Deus estava desenvolvendo e orientando esse movimento diante dos acontecimentos mundiais. 
A revolução sexual, as atividades contraculturais, eventos acalorados aumentando no Oriente Médio, 
Deus estava trabalhando silenciosamente neste ministério oculto, naquela época chamado de Aglow 
das Mulheres, agora Aglow International. 

Foi em 1982 – você pode bater palmas se quiser. Damos a Deus toda a Glória. É incrível o que Ele fez! 
Você não está maravilhada? Foi em 1982 que realizamos nossa primeira conferência de oração. No ano 
seguinte, aqui nesta nação, realizamos uma conferência em Washington DC e oramos percorrendo 
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aquela cidade dentro e fora de prédios governamentais, embaixadas, na Casa Branca. Andamos, 
oramos e clamamos pela ordem de Deus. 

No início dos anos 90, fizemos nossa primeira viagem de intercessão a Moscou. Mary Lance Sisk estava 
conosco, Cindy Jacobs, Beth Alves, Bobbye Byerly, havia um grupo inteiro de nós. Acho que umas dez 
viajaram para Moscou. Foi assim que a Cortina de Ferro caiu. Nós oramos andando naquela cidade, 
invocando o Reino de Deus. 

Você se lembra da nossa conferência em Orlando em 1991? Você se lembra que houve um movimento 
significativo de oração em nossas sessões? Você se lembra da Marfa Cabrera? Ela estava no púlpito e 
havia pregado e logo após seu discurso nós começamos a chamar as nações e eu olhei para trás para 
ver quais eram as nações especificamente que nós chamamos. A Mongólia era uma delas, não 
tínhamos atividades na Mongólia, Irã, Iraque, Albânia, Cuba. Todas elas estão atualmente filiadas a 
Aglow, exceto um, Irã. E Irã, estamos indo atrás de você! 

Lançando uma rede de oração 
Começamos a realizar vigílias de oração de 24 horas. Você se lembra que lançamos uma rede de oração 
sobre as nações do mundo? Todo o corpo da Aglow começou a lançar esta rede de oração sobre as 
nações individuais. Oramos nas fronteiras. Oramos nas costas. Oramos nas estradas costeiras. Nós 
oramos nos portos de embarque. Oramos nos edifícios da capital. Oramos nos guetos, oramos nos 
clubes de campo. Oramos pelo ar, terra e mar, lançando uma rede de oração sobre as nações do 
mundo. 

Novamente, no início dos anos 90, fizemos uma segunda jornada de oração na Coreia. Acho que havia 
50-70 comigo nessa jornada de oração. Oramos naquela cidade e depois subimos para a Zona 
Desmilitarizada. Ficamos nas fronteiras da Coreia do Norte e convocamos as mulheres da Coreia do 
Norte. Elas estarão aqui. Você verá essa bandeira aqui um dia desses. 

Acho que foi em 1993 que lançamos nosso primeiro mapa de oração Aglow e apresentamos a janela 
10-40. Você se lembra daquele mapa de oração? Hoje, a Aglow está em muitas das nações dessa janela 
– perdi o número. Nós entramos nessa área do mundo. 

Fizemos nossa terceira viagem de oração na Mongólia. Havia 6 de nós, eu acho, que foram nessa 
jornada. Foi no início da década de 1990 e naquele momento havia um punhado – e não estou 
exagerando – havia um punhado de cristãos na nação da Mongólia. 

Estávamos em Ulaanbaatar, o Capitólio da Mongólia, e começamos a andar pelas ruas, orar e invocar 
o Reino de Deus. Naquele momento, um missionário amigo nosso, Rick, estava traduzindo o Novo 
Testamento para a língua da Mongólia. Eles não tinham Bíblia! 

Hoje, temos um líder na Mongólia, Aase Sims, que foi a Presidente Nacional da Noruega. Ela deixou sua 
casa. Naquela época ela morava sozinha. Seu marido havia falecido. Seus filhos estavam crescidos. Ela 
deixou a bela Oslo e se mudou para a Mongólia e esteve lá todos esses anos cultivando a Aglow naquela 
nação. Elas recentemente convocaram uma reunião de oração e mil pessoas – homens e mulheres – 
vieram a essa reunião de oração. 
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Há dois novos grupos Aglow no Deserto de Gobi. Um deles tem um evangelismo com estudos bíblicos 
e um grupo de apoio. Eles também estão patrocinando uma microempresa para ajudar as mulheres a 
iniciarem pequenos negócios de hortaliças no deserto de Gobi! 

Em meados da década de 1990, fizemos outra viagem de oração ao Kuwait. Não há muitos lugares 
altos para orar no Kuwait, mas subimos em um reservatório de água e começamos a orar no Kuwait. 
Começamos a chamar aquela nação e as nações do Oriente Médio. Hoje a Aglow está em 11 nações do 
Oriente Médio e um total de 36 nações muçulmanas. 

Quando penso em vocês, mulheres Aglow, vocês se moveram pela face da terra em tempos de 
terremotos, incêndios, inundações, deslizamentos de terra, tsunamis, Katrina (furacão), áreas 
devastadas pela guerra. Vocês começaram estudos bíblicos e grupos Aglow em campos de refugiados. 
Vocês, mulheres, são incansáveis e dedicadas, focadas em seus esforços. Seu desejo ardente de ver o 
Reino de Deus surgir na terra – isso me surpreende! Surpreende o Céu! 

Na nação de Gana, eles concluíram recentemente um complexo vocacional Aglow. É um edifício de 3 
andares em Kumasi. Seu objetivo é mudar a vida de crianças de rua, mães adolescentes, órfãos de HIV 
para dar-lhes uma esperança e um futuro. Essas são as mulheres Aglow! Mulheres como você e eu. 

No ano passado, o presidente de Gana fez uma doação pessoal de US$ 5.000 para o complexo 
vocacional Aglow. Em seguida, foi concedida a primeira Western Union Foundation, onde receberam 
uma doação de mais de US$ 40.000. Deus está abençoando o ministério da Aglow. 

Na República Democrática do Congo, iniciou-se uma Escola Bíblica Aglow em Kinshasa, a capital. 
VOCÊS são as mulheres que fazem essas coisas! Nela há um curso de 9 meses que ensina a como viver 
a vida cristã. Depois de fazer o curso de 9 meses, você pode se tornar um membro, não um líder – um 
membro da Aglow. A coisa é séria! 

Na Ucrânia, todos os domingos à tarde, por 7 anos, elas vão para a prisão feminina para ministrar e 
centenas de mulheres receberam a Cristo. São convidadas a entrar nas escolas públicas para ensinar 
sobre moralidade, para ensinar sobre educação sexual, para falar sobre o valor da vida. 

No Caribe, elas realizam conferências familiares Aglow, reunindo famílias, ensinando os jovens a viver, 
se vestir e agir. 

Na África do Sul, as mulheres Aglow foram convidadas a entrar nas câmaras do Parlamento antes de 
cada sessão para orar. 

Eu sei que as mulheres em muitas nações do mundo, eu sei que é verdade na Grã-Bretanha, eu sei que 
é verdade aqui nos estados dos Estados Unidos, e em muitas de suas nações, vocês receberam tal favor 
que foram convidadas para ir a escolas públicas, para o governo, para eventos significativos – fui 
convidada recentemente para ser uma das oradores para dar as boas-vindas ao novo Embaixador de 
Israel nos Estados Unidos. 

Mulheres ao redor do mundo estão sendo criadas para serem uma voz e não um eco! 



Diante de nós há uma porta aberta - Conferência Mundial Aglow 2007 – Jane Hansen Hoyt (Português) 7 

Orfanatos. Não amamos crianças? Temos orfanatos em Latifa, Zâmbia, Zimbábue, Sudão. A maioria de 
vocês conhece Fran Lance. Ela abriu um orfanato no Camboja. 

No ano 2000 – todos sabemos que temos os três mandatos – a Aglow está em duas pernas, oração e 
evangelismo. E nós estamos fazendo os dois. Você vai ouvir e ver uma nova face amanhã. Você vai ouvi-
la, vê-la, e você vai ficar em chamas! Esta mulher tem um grande coração para o evangelismo e estamos 
pedindo a ela para liderar um novo mover evangelista, só que não vamos chamá-lo de evangelismo, 
vamos chamá-lo de algo como Transformação de Vida. 

Três Mandatos 
Temos três mandatos junto com as duas pernas em que nos apoiamos – oração e evangelismo. 

A restauração do fundamento da Igreja é homem e mulher. Deus nos disse como seria o domínio desde 
o princípio e era do homem e da mulher. O inimigo veio contra esse fundamento para fazer com que a 
Igreja seja enfraquecida, não reconheça e abrace e esteja ciente do apelo e unções significativas na 
vida das mulheres. Está chegando um movimento integrado de homens e mulheres se unindo para 
construir a igreja e fazer com que ela seja forte como Deus propôs. 

Temos um chamado para o mundo muçulmano. Temos uma série de televisão na língua árabe que tem 
um impacto na Europa, norte da África, Ásia, Caribe. Temos legendas em inglês, por isso está sendo 
exibido nos Estados Unidos e em outros lugares que falam a língua Inglesa. A resposta é incrível. Deus 
está tocando os muçulmanos para afastá-los de um sistema que não lhes dá a esperança que um 
relacionamento com Jesus Cristo lhes dá. 

Em nossos tempos indo para Israel, todos os anos desde o ano 2000, levando de 250 a 650 pessoas – 
e no próximo ano, todos nós iremos, certo? Será o 60º aniversário de Israel como nação. É algo 
significativo! Levamos meia tonelada de mercadorias. Distribuímos roupas, suprimentos médicos, 
cosméticos, brinquedos, equipamentos de playground para crianças, mulheres e famílias. Temos orado 
nas fronteiras. Nós nos encontramos com os rabinos chefes. Nós nos encontramos com os crentes 
messiânicos – aquele tenro broto e videira que está crescendo e se tornando forte. A Aglow está lá 
para apoiar a nação de Israel e ficar ao lado do povo judeu. 

No ano 2000, ganhamos mais 124 nações. Até o ano de 2007, mais 48 nações totalizam 169. Temos 
121.000 líderes voluntários em todo o mundo e alcançamos cerca de 17 milhões de pessoas 
anualmente. Nada mal para um ministério oculto, um pequeno grupo de mulheres que em algum 
momento algumas pessoas disseram da Aglow: “O último a sair apague as luzes, por favor!” 

Deus tem sido gracioso conosco, não porque somos tão maravilhosos, mas porque Ele tem um plano. 
Em última análise, é sempre sobre Ele e Seu plano em desenvolvimento. Nós nos tornamos uma voz e 
não um eco! 

No ano passado, eu fui uma das palestrantes, junto com outras mulheres, do Knesset Women's 
Christian Caucus. A conferência foi realizada na cidade de Jerusalém. Foi algo significativo o fato de, a 
partir da cidade de Jerusalém, começarmos a levantar nossa voz e deixar que nossa voz fosse ouvida 
em todas as nações do mundo em relação ao abuso de mulheres. A violência contra as mulheres 



Diante de nós há uma porta aberta - Conferência Mundial Aglow 2007 – Jane Hansen Hoyt (Português) 8 

tornou-se um escândalo global. Eu tenho muitos fatos e números que eu poderia compartilhar com 
vocês esta manhã, mas não vou perder tempo porque ele está se esgotando. 

Deixe-me compartilhar esta citação com você. É uma declaração que o embaixador suíço fez 
recentemente. Seu nome é Theodore Winkler. Ele disse que o número de mulheres que morrem por 
causa da violência relacionada ao gênero, depravação e discriminação é maior do que o número de 
vítimas de todas as guerras do século 20 combinadas. 

Mas a Aglow tornou-se uma voz falando em nome das mulheres do mundo. Você sabe o que é essa 
raiz de raiva, violência, ódio e abuso? Você sabe o que é isso? Em Gênesis 3:15, quando Deus disse: 
“Porei inimizade entre você e a mulher”. Você sabe por quê? Foi a mulher que expôs quem ele 
realmente é! O enganador. Ele me enganou e eu comi e Deus falou e disse: “Satanás, para todo o 
sempre, através das eras, através dos séculos, ela será usada novamente, e novamente, e novamente 
para expor quem você realmente é às nações do mundo! 

Não é de se admirar que o inimigo tenha se voltado contra as mulheres da maneira que ele fez. 
Violência contra as mulheres, uma questão global, um escândalo global – bem, estamos aqui para fazer 
a diferença. 

Recentemente, eu estava conversando com Joy Dawson. Ela é muito direta. Ela estava falando a palavra 
do Senhor para mim em relação a algumas coisas. Algo surgiu em relação ao inimigo e às forças do 
maligno. Ela disse: “Jane, querida, Satanás te odeia!” Eu compartilhei isso em nossa reunião do 
Conselho Internacional e a mulher que você verá, conhecerá e ouvirá amanhã – Janet Mangum, disse: 
“Essa é a MELHOR notícia que já ouvi!” Você vê, a verdade é que ele não é nosso inimigo, NÓS SOMOS 
SEUS INIMIGOS! Nunca se esqueça disso! Nunca se esqueça disso! Mulheres do mundo, VOCÊS SÃO 
INIMIGAS DE SATANÁS! 

Ouça-nos Céu, terra e inferno! Não vamos ficar caladas! Nossa voz será ouvida e seremos uma voz na 
terra e não um eco! Pois Deus nos levantou para um tempo como este! Não vamos recuar! Não vamos 
recuar! Nós nos posicionamos como figuras representativas de Deus na terra – o gênero feminino que 
Ele chamou e se formou para estar ao lado do homem. Para ser preenchido com força. Para serem 
preenchidos com vigor, vitalidade e sabedoria – intercessoras! 

Este chamado para este ministério, para suas vidas como mulheres, é tão intenso e tão profundo. Você 
NÃO deve apenas se preparar para outra reunião. Deus levantou um exército na terra! 

Você já se sentou e pensou: “Ouvimos essas palavras proféticas sobre onde estamos e qual a estação 
– você já parou para pensar, onde estamos agora? O que Deus está fazendo? O que está acontecendo? 
Como faço para trazer compreensão para o que ouço lá fora e, no entanto, qual é a realidade da minha 
própria vida – como faço para juntar as peças?” Eu estava fazendo isso uma manhã. Você sabe, todos 
nós temos semeado em coisas, não é? Nós doamos nosso dinheiro. Doamos nosso tempo, nossa força, 
nossas orações, nossos corações, nossa paixão. Nós estamos lá. 
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A mulher sunamita 
Houve algumas pessoas importantes na minha vida. O Senhor me disse isso por dois anos. Em 2 Reis 8, 
a mulher sunamita foi para a terra dos filisteus porque havia fome na terra e ela foi morar lá por sete 
anos. Agora ela estava voltando para casa. 

Ela foi ao rei para pedir sua casa e suas terras. O rei disse ao servo: “Faça com que ela fique com sua 
casa e suas terras e eu quero que você pague juros sobre tudo isso pelo tempo que ela se foi”. 

O Senhor sussurrou: “Essa é a sua palavra. Sua casa, cada membro da família, tudo o que tem a ver 
com sua casa, seu lar – é seu. Eles estão chegando plenamente ao que eu lhes dei, propus para eles. E 
sua terra.” Pedi ao Senhor: “Me mostra”. 

Você sabe, você é convidado a servir em muitos comitês e fazer um monte de coisas e este ano, eu 
quero que você me mostre qual é a minha terra, porque eu vou sair de qualquer comitê que você está 
dizendo: “Não nesta estação.” E eu estou nesse processo. Mas, de uma maneira pessoal, as coisas nas 
quais eu havia semeado, financiado, orado, chorado – dentro de uma semana, pelo menos algumas 
das pessoas que eu tinha derramado e amado tanto – elas se foram. Fiquei atordoada. 

Um espírito zombeteiro 
Enquanto estava sentada na minha cadeira, na verdade fiz um jejum de 3 dias dizendo: “Senhor, o que 
está acontecendo?” A palavra 'zombando' apenas apareceu diante de mim. E foi isso que senti que 
ouvi. Para aquelas coisas que fazem parte do seu destino – agora, estou falando com você e estou me 
incluindo – para aquelas coisas que Deus profetizou sobre sua vida, aquelas coisas nas quais você 
semeou, você se entregou, pessoas, ministérios, seja o que for. Eu ousaria dizer que há muitas nesta 
sala que ainda estão esperando por algumas coisas. 

Enquanto eu estava sentada em silêncio na minha cadeira – minha cadeira de balanço favorita, 
tomando meu chá, eu podia literalmente ver um espírito zombeteiro sentado em cima de tudo isso. 
Quando comecei a pensar naquele espírito zombeteiro, pensei naquela passagem em Marcos 11:22 
que diz: “Tenha fé em Deus e diga ao monte!” Não diz para orar a Deus. Diz para dizer ao monte! 

Você tem montes em sua vida? Coisas que você não entende? Coisas que parecem imóveis? A Palavra 
diz para dizer ao monte. Lucas diz que os homens devem sempre orar e não desanimar. Algumas de 
vocês esperaram muito por algumas coisas. Algumas de vocês têm coisas em sua vida que aconteceram 
e que não fazem nenhum sentido. Algumas de vocês sentadas aqui hoje estão com o coração partido, 
desapontadas. Você está aqui porque precisa de uma palavra do Senhor. Você está aqui porque ama o 
Senhor. Você tem sido fiel. 

Às vezes você pensa, o que aconteceu? Às vezes se volta para dentro e pensa: “Eu estraguei tudo. Eu 
estraguei. De alguma forma, eu fiz algo e não sei o que é. Minha vida está tão bagunçada. Eu nunca 
vou chegar lá.” Sim, esse é o espírito zombeteiro. 

Comecei a pensar em Jesus e no deserto. O espírito zombeteiro veio a Ele lá e, em essência, disse: “Se 
você é quem diz que é, transforme esta pedra em pão”. Jesus não se comoveu. Novamente, ele veio, 
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Satanás, aquele zombador, o espírito zombeteiro a Jesus no deserto e disse: “Se você é quem 
realmente diz que é, jogue-se fora do templo”. Jesus não se comoveu com isso. Ele era um homem em 
uma missão e não se comoveria com a voz zombeteira do inimigo. 

Então você abre em Mateus 37 e Jesus está agora na Cruz. O espírito zombeteiro vem novamente. 
Sobre a cruz, eles tinham uma placa que dizia: “Este é Jesus, Rei dos Judeus”. E lá Ele está pendurado, 
morrendo por toda a humanidade e eles estão zombando Dele. Aqui vem o tom de zombaria - “Você 
que destruiu o Templo e o reconstruirá em três dias, salve-se. Se você é o Filho de Deus, desça da cruz”. 

Da mesma forma, os principais sacerdotes, os principais rabinos – porque no ano passado, na 
Conferência do Knesset, falaram das crenças judaico-cristãs sobre os problemas que as mulheres 
enfrentam em todo o mundo. Não é interessante que, pela primeira vez em muitos anos, os rabinos e 
todos os principais rabinos de todas as cidades se reuniram e disseram aos judeus: “Vocês não podem 
ir a essa conferência”? Tínhamos judeus ortodoxos servindo no conselho! 

Então os principais rabinos, os principais sacerdotes com os escribas e os anciãos, zombando, disseram: 
“Ele salvou outros. Ele mesmo, Ele não pode salvar. Se Ele é o Rei de Israel, deixe-O descer da Cruz e 
então creremos Nele”. Não, eles não iriam. Seus corações eram de pedra. Seus corações estavam 
fechados. Ele havia andado diante deles por três anos, mostrando-lhes o Céu. Mostrando-lhes o Reino. 
Mostrando-lhes o Pai. Ele disse: “Eu não faço nada, só faço que eu vejo o Pai fazer!” 

Agora que eles O espancaram e O açoitaram, colocaram uma coroa de espinhos em Sua cabeça e O 
pregaram em uma cruz, eles estão dizendo: “Okay, se você puder sair da cruz, nós creremos em você”. 
Não. Eles não iriam. 

Veja, a fim de transformar todos os nossos corações, para torná-los corações de carne, para torná-los 
vivos para o Espírito de Deus, para dar-Lhe entrada em nossos corações e vidas, Ele veio para fazer 
novas TODAS AS COISAS. 

“Ele confiou em Deus. Deixe que Ele O liberte agora, pois Ele disse que Ele é o Filho de Deus. Era a hora 
nona e Ele disse – pendurado na Cruz, Ele clamou ao Pai: “Pai! Pai! Por que você me abandonou?" A 
hora mais escura de Sua vida. 

Talvez na hora mais sombria de sua vida, dor em sua vida, dor em sua família, coisas que viram seu 
coração do avesso. Você quer gritar com todo o seu ser: “DEUS! ONDE VOCÊ ESTÁ?" Eu me pergunto 
se naquele momento Jesus pensou: “Isso é muito mais do que eu pensava que seria”. Mas como eles 
estavam zombando Dele, dizendo salve-se, saia da Cruz, então nós creremos em Você...Ele 
voluntariamente, voluntariamente entregou Sua vida. Ele desceu à morte e ressuscitou da sepultura 
vitorioso por você e por mim. 

Agora, isso é o que eu quero que você entenda. 

A chave do sofrimento 
Havia uma porta prestes a se abrir para o futuro que não poderia ser comprada de outra maneira. Mas 
por estar disposto a ficar pendurado lá e sangrar e morrer por todos nós – porque Ele estava disposto 
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a esperar – você está disposta a esperar? Você sabe que a chave do sofrimento compra coisas que 
nenhuma outra chave pode comprar? 

Porque Ele estava disposto a sofrer e morrer por toda a humanidade, porque Ele não respondeu àquela 
voz daquele espírito zombeteiro, a história mudou naquele dia. 

Quero dizer a vocês que há uma porta de esperança diante de vocês hoje. Você foi tentada a desistir. 
Você foi tentada a parar. Você tem perguntas. Você ficou desapontada. Você foi ferida. Você se reúne 
em reuniões como essa e se sente um pouco melhor por um tempo, mas talvez as realidades de sua 
vida sejam tão dolorosas para você que você pensa: “Como vou continuar a partir daqui?” 

Quero dizer a você, quero dizer a Aglow, quero dizer à Igreja, há uma porta diante de nós que está 
prestes a se abrir e que mudará para sempre a história! Este não é o momento de desistir. Não é hora 
de ceder. Não é hora de pensar que é tarde demais, você foi longe demais, você estragou tudo. 

Fique de pé. Para cada lugar em que o inimigo o derrotou, quero que você levante suas mãos diante 
do Deus Todo-Poderoso hoje, e quero que você declare perante o céu, a terra e o inimigo: “Eu cumprirei 
meu destino! E este ministério cumprirá seu destino! E todos os lugares onde o inimigo veio para 
roubar, matar, destruir – todos os lugares onde esse espírito zombeteiro veio de novo e de novo e de 
novo, nós declaramos que VOCÊ ESTÁ DERROTADO! VOCÊ ESTÁ EXPOSTO! VOCÊ ESTÁ EXPOSTO! VOCÊ 
ESTÁ EXPOSTO! 
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	Novamente, no início dos anos 90, fizemos uma segunda jornada de oração na Coreia. Acho que havia 50-70 comigo nessa jornada de oração. Oramos naquela cidade e depois subimos para a Zona Desmilitarizada. Ficamos nas fronteiras da Coreia do Norte e convocamos as mulheres da Coreia do Norte. Elas estarão aqui. Você verá essa bandeira aqui um dia desses.
	Acho que foi em 1993 que lançamos nosso primeiro mapa de oração Aglow e apresentamos a janela 10-40. Você se lembra daquele mapa de oração? Hoje, a Aglow está em muitas das nações dessa janela – perdi o número. Nós entramos nessa área do mundo.
	Fizemos nossa terceira viagem de oração na Mongólia. Havia 6 de nós, eu acho, que foram nessa jornada. Foi no início da década de 1990 e naquele momento havia um punhado – e não estou exagerando – havia um punhado de cristãos na nação da Mongólia.
	Estávamos em Ulaanbaatar, o Capitólio da Mongólia, e começamos a andar pelas ruas, orar e invocar o Reino de Deus. Naquele momento, um missionário amigo nosso, Rick, estava traduzindo o Novo Testamento para a língua da Mongólia. Eles não tinham Bíblia!
	Hoje, temos um líder na Mongólia, Aase Sims, que foi a Presidente Nacional da Noruega. Ela deixou sua casa. Naquela época ela morava sozinha. Seu marido havia falecido. Seus filhos estavam crescidos. Ela deixou a bela Oslo e se mudou para a Mongólia e esteve lá todos esses anos cultivando a Aglow naquela nação. Elas recentemente convocaram uma reunião de oração e mil pessoas – homens e mulheres – vieram a essa reunião de oração.
	Há dois novos grupos Aglow no Deserto de Gobi. Um deles tem um evangelismo com estudos bíblicos e um grupo de apoio. Eles também estão patrocinando uma microempresa para ajudar as mulheres a iniciarem pequenos negócios de hortaliças no deserto de Gobi!
	Em meados da década de 1990, fizemos outra viagem de oração ao Kuwait. Não há muitos lugares altos para orar no Kuwait, mas subimos em um reservatório de água e começamos a orar no Kuwait. Começamos a chamar aquela nação e as nações do Oriente Médio. Hoje a Aglow está em 11 nações do Oriente Médio e um total de 36 nações muçulmanas.
	Quando penso em vocês, mulheres Aglow, vocês se moveram pela face da terra em tempos de terremotos, incêndios, inundações, deslizamentos de terra, tsunamis, Katrina (furacão), áreas devastadas pela guerra. Vocês começaram estudos bíblicos e grupos Aglow em campos de refugiados. Vocês, mulheres, são incansáveis e dedicadas, focadas em seus esforços. Seu desejo ardente de ver o Reino de Deus surgir na terra – isso me surpreende! Surpreende o Céu!
	Na nação de Gana, eles concluíram recentemente um complexo vocacional Aglow. É um edifício de 3 andares em Kumasi. Seu objetivo é mudar a vida de crianças de rua, mães adolescentes, órfãos de HIV para dar-lhes uma esperança e um futuro. Essas são as mulheres Aglow! Mulheres como você e eu.
	No ano passado, o presidente de Gana fez uma doação pessoal de US$ 5.000 para o complexo vocacional Aglow. Em seguida, foi concedida a primeira Western Union Foundation, onde receberam uma doação de mais de US$ 40.000. Deus está abençoando o ministério da Aglow.
	Na República Democrática do Congo, iniciou-se uma Escola Bíblica Aglow em Kinshasa, a capital. VOCÊS são as mulheres que fazem essas coisas! Nela há um curso de 9 meses que ensina a como viver a vida cristã. Depois de fazer o curso de 9 meses, você pode se tornar um membro, não um líder – um membro da Aglow. A coisa é séria!
	Na Ucrânia, todos os domingos à tarde, por 7 anos, elas vão para a prisão feminina para ministrar e centenas de mulheres receberam a Cristo. São convidadas a entrar nas escolas públicas para ensinar sobre moralidade, para ensinar sobre educação sexual, para falar sobre o valor da vida.
	No Caribe, elas realizam conferências familiares Aglow, reunindo famílias, ensinando os jovens a viver, se vestir e agir.
	Na África do Sul, as mulheres Aglow foram convidadas a entrar nas câmaras do Parlamento antes de cada sessão para orar.
	Eu sei que as mulheres em muitas nações do mundo, eu sei que é verdade na Grã-Bretanha, eu sei que é verdade aqui nos estados dos Estados Unidos, e em muitas de suas nações, vocês receberam tal favor que foram convidadas para ir a escolas públicas, para o governo, para eventos significativos – fui convidada recentemente para ser uma das oradores para dar as boas-vindas ao novo Embaixador de Israel nos Estados Unidos.
	Mulheres ao redor do mundo estão sendo criadas para serem uma voz e não um eco!
	Orfanatos. Não amamos crianças? Temos orfanatos em Latifa, Zâmbia, Zimbábue, Sudão. A maioria de vocês conhece Fran Lance. Ela abriu um orfanato no Camboja.
	No ano 2000 – todos sabemos que temos os três mandatos – a Aglow está em duas pernas, oração e evangelismo. E nós estamos fazendo os dois. Você vai ouvir e ver uma nova face amanhã. Você vai ouvi-la, vê-la, e você vai ficar em chamas! Esta mulher tem um grande coração para o evangelismo e estamos pedindo a ela para liderar um novo mover evangelista, só que não vamos chamá-lo de evangelismo, vamos chamá-lo de algo como Transformação de Vida.
	Três Mandatos
	Temos três mandatos junto com as duas pernas em que nos apoiamos – oração e evangelismo.
	A restauração do fundamento da Igreja é homem e mulher. Deus nos disse como seria o domínio desde o princípio e era do homem e da mulher. O inimigo veio contra esse fundamento para fazer com que a Igreja seja enfraquecida, não reconheça e abrace e esteja ciente do apelo e unções significativas na vida das mulheres. Está chegando um movimento integrado de homens e mulheres se unindo para construir a igreja e fazer com que ela seja forte como Deus propôs.
	Temos um chamado para o mundo muçulmano. Temos uma série de televisão na língua árabe que tem um impacto na Europa, norte da África, Ásia, Caribe. Temos legendas em inglês, por isso está sendo exibido nos Estados Unidos e em outros lugares que falam a língua Inglesa. A resposta é incrível. Deus está tocando os muçulmanos para afastá-los de um sistema que não lhes dá a esperança que um relacionamento com Jesus Cristo lhes dá.
	Em nossos tempos indo para Israel, todos os anos desde o ano 2000, levando de 250 a 650 pessoas – e no próximo ano, todos nós iremos, certo? Será o 60º aniversário de Israel como nação. É algo significativo! Levamos meia tonelada de mercadorias. Distribuímos roupas, suprimentos médicos, cosméticos, brinquedos, equipamentos de playground para crianças, mulheres e famílias. Temos orado nas fronteiras. Nós nos encontramos com os rabinos chefes. Nós nos encontramos com os crentes messiânicos – aquele tenro broto e videira que está crescendo e se tornando forte. A Aglow está lá para apoiar a nação de Israel e ficar ao lado do povo judeu.
	No ano 2000, ganhamos mais 124 nações. Até o ano de 2007, mais 48 nações totalizam 169. Temos 121.000 líderes voluntários em todo o mundo e alcançamos cerca de 17 milhões de pessoas anualmente. Nada mal para um ministério oculto, um pequeno grupo de mulheres que em algum momento algumas pessoas disseram da Aglow: “O último a sair apague as luzes, por favor!”
	Deus tem sido gracioso conosco, não porque somos tão maravilhosos, mas porque Ele tem um plano. Em última análise, é sempre sobre Ele e Seu plano em desenvolvimento. Nós nos tornamos uma voz e não um eco!
	No ano passado, eu fui uma das palestrantes, junto com outras mulheres, do Knesset Women's Christian Caucus. A conferência foi realizada na cidade de Jerusalém. Foi algo significativo o fato de, a partir da cidade de Jerusalém, começarmos a levantar nossa voz e deixar que nossa voz fosse ouvida em todas as nações do mundo em relação ao abuso de mulheres. A violência contra as mulheres tornou-se um escândalo global. Eu tenho muitos fatos e números que eu poderia compartilhar com vocês esta manhã, mas não vou perder tempo porque ele está se esgotando.
	Deixe-me compartilhar esta citação com você. É uma declaração que o embaixador suíço fez recentemente. Seu nome é Theodore Winkler. Ele disse que o número de mulheres que morrem por causa da violência relacionada ao gênero, depravação e discriminação é maior do que o número de vítimas de todas as guerras do século 20 combinadas.
	Mas a Aglow tornou-se uma voz falando em nome das mulheres do mundo. Você sabe o que é essa raiz de raiva, violência, ódio e abuso? Você sabe o que é isso? Em Gênesis 3:15, quando Deus disse: “Porei inimizade entre você e a mulher”. Você sabe por quê? Foi a mulher que expôs quem ele realmente é! O enganador. Ele me enganou e eu comi e Deus falou e disse: “Satanás, para todo o sempre, através das eras, através dos séculos, ela será usada novamente, e novamente, e novamente para expor quem você realmente é às nações do mundo!
	Não é de se admirar que o inimigo tenha se voltado contra as mulheres da maneira que ele fez. Violência contra as mulheres, uma questão global, um escândalo global – bem, estamos aqui para fazer a diferença.
	Recentemente, eu estava conversando com Joy Dawson. Ela é muito direta. Ela estava falando a palavra do Senhor para mim em relação a algumas coisas. Algo surgiu em relação ao inimigo e às forças do maligno. Ela disse: “Jane, querida, Satanás te odeia!” Eu compartilhei isso em nossa reunião do Conselho Internacional e a mulher que você verá, conhecerá e ouvirá amanhã – Janet Mangum, disse: “Essa é a MELHOR notícia que já ouvi!” Você vê, a verdade é que ele não é nosso inimigo, NÓS SOMOS SEUS INIMIGOS! Nunca se esqueça disso! Nunca se esqueça disso! Mulheres do mundo, VOCÊS SÃO INIMIGAS DE SATANÁS!
	Ouça-nos Céu, terra e inferno! Não vamos ficar caladas! Nossa voz será ouvida e seremos uma voz na terra e não um eco! Pois Deus nos levantou para um tempo como este! Não vamos recuar! Não vamos recuar! Nós nos posicionamos como figuras representativas de Deus na terra – o gênero feminino que Ele chamou e se formou para estar ao lado do homem. Para ser preenchido com força. Para serem preenchidos com vigor, vitalidade e sabedoria – intercessoras!
	Este chamado para este ministério, para suas vidas como mulheres, é tão intenso e tão profundo. Você NÃO deve apenas se preparar para outra reunião. Deus levantou um exército na terra!
	Você já se sentou e pensou: “Ouvimos essas palavras proféticas sobre onde estamos e qual a estação – você já parou para pensar, onde estamos agora? O que Deus está fazendo? O que está acontecendo? Como faço para trazer compreensão para o que ouço lá fora e, no entanto, qual é a realidade da minha própria vida – como faço para juntar as peças?” Eu estava fazendo isso uma manhã. Você sabe, todos nós temos semeado em coisas, não é? Nós doamos nosso dinheiro. Doamos nosso tempo, nossa força, nossas orações, nossos corações, nossa paixão. Nós estamos lá.
	A mulher sunamita
	Houve algumas pessoas importantes na minha vida. O Senhor me disse isso por dois anos. Em 2 Reis 8, a mulher sunamita foi para a terra dos filisteus porque havia fome na terra e ela foi morar lá por sete anos. Agora ela estava voltando para casa.
	Ela foi ao rei para pedir sua casa e suas terras. O rei disse ao servo: “Faça com que ela fique com sua casa e suas terras e eu quero que você pague juros sobre tudo isso pelo tempo que ela se foi”.
	O Senhor sussurrou: “Essa é a sua palavra. Sua casa, cada membro da família, tudo o que tem a ver com sua casa, seu lar – é seu. Eles estão chegando plenamente ao que eu lhes dei, propus para eles. E sua terra.” Pedi ao Senhor: “Me mostra”.
	Você sabe, você é convidado a servir em muitos comitês e fazer um monte de coisas e este ano, eu quero que você me mostre qual é a minha terra, porque eu vou sair de qualquer comitê que você está dizendo: “Não nesta estação.” E eu estou nesse processo. Mas, de uma maneira pessoal, as coisas nas quais eu havia semeado, financiado, orado, chorado – dentro de uma semana, pelo menos algumas das pessoas que eu tinha derramado e amado tanto – elas se foram. Fiquei atordoada.
	Um espírito zombeteiro
	Enquanto estava sentada na minha cadeira, na verdade fiz um jejum de 3 dias dizendo: “Senhor, o que está acontecendo?” A palavra 'zombando' apenas apareceu diante de mim. E foi isso que senti que ouvi. Para aquelas coisas que fazem parte do seu destino – agora, estou falando com você e estou me incluindo – para aquelas coisas que Deus profetizou sobre sua vida, aquelas coisas nas quais você semeou, você se entregou, pessoas, ministérios, seja o que for. Eu ousaria dizer que há muitas nesta sala que ainda estão esperando por algumas coisas.
	Enquanto eu estava sentada em silêncio na minha cadeira – minha cadeira de balanço favorita, tomando meu chá, eu podia literalmente ver um espírito zombeteiro sentado em cima de tudo isso. Quando comecei a pensar naquele espírito zombeteiro, pensei naquela passagem em Marcos 11:22 que diz: “Tenha fé em Deus e diga ao monte!” Não diz para orar a Deus. Diz para dizer ao monte!
	Você tem montes em sua vida? Coisas que você não entende? Coisas que parecem imóveis? A Palavra diz para dizer ao monte. Lucas diz que os homens devem sempre orar e não desanimar. Algumas de vocês esperaram muito por algumas coisas. Algumas de vocês têm coisas em sua vida que aconteceram e que não fazem nenhum sentido. Algumas de vocês sentadas aqui hoje estão com o coração partido, desapontadas. Você está aqui porque precisa de uma palavra do Senhor. Você está aqui porque ama o Senhor. Você tem sido fiel.
	Às vezes você pensa, o que aconteceu? Às vezes se volta para dentro e pensa: “Eu estraguei tudo. Eu estraguei. De alguma forma, eu fiz algo e não sei o que é. Minha vida está tão bagunçada. Eu nunca vou chegar lá.” Sim, esse é o espírito zombeteiro.
	Comecei a pensar em Jesus e no deserto. O espírito zombeteiro veio a Ele lá e, em essência, disse: “Se você é quem diz que é, transforme esta pedra em pão”. Jesus não se comoveu. Novamente, ele veio, Satanás, aquele zombador, o espírito zombeteiro a Jesus no deserto e disse: “Se você é quem realmente diz que é, jogue-se fora do templo”. Jesus não se comoveu com isso. Ele era um homem em uma missão e não se comoveria com a voz zombeteira do inimigo.
	Então você abre em Mateus 37 e Jesus está agora na Cruz. O espírito zombeteiro vem novamente. Sobre a cruz, eles tinham uma placa que dizia: “Este é Jesus, Rei dos Judeus”. E lá Ele está pendurado, morrendo por toda a humanidade e eles estão zombando Dele. Aqui vem o tom de zombaria - “Você que destruiu o Templo e o reconstruirá em três dias, salve-se. Se você é o Filho de Deus, desça da cruz”.
	Da mesma forma, os principais sacerdotes, os principais rabinos – porque no ano passado, na Conferência do Knesset, falaram das crenças judaico-cristãs sobre os problemas que as mulheres enfrentam em todo o mundo. Não é interessante que, pela primeira vez em muitos anos, os rabinos e todos os principais rabinos de todas as cidades se reuniram e disseram aos judeus: “Vocês não podem ir a essa conferência”? Tínhamos judeus ortodoxos servindo no conselho!
	Então os principais rabinos, os principais sacerdotes com os escribas e os anciãos, zombando, disseram: “Ele salvou outros. Ele mesmo, Ele não pode salvar. Se Ele é o Rei de Israel, deixe-O descer da Cruz e então creremos Nele”. Não, eles não iriam. Seus corações eram de pedra. Seus corações estavam fechados. Ele havia andado diante deles por três anos, mostrando-lhes o Céu. Mostrando-lhes o Reino. Mostrando-lhes o Pai. Ele disse: “Eu não faço nada, só faço que eu vejo o Pai fazer!”
	Agora que eles O espancaram e O açoitaram, colocaram uma coroa de espinhos em Sua cabeça e O pregaram em uma cruz, eles estão dizendo: “Okay, se você puder sair da cruz, nós creremos em você”. Não. Eles não iriam.
	Veja, a fim de transformar todos os nossos corações, para torná-los corações de carne, para torná-los vivos para o Espírito de Deus, para dar-Lhe entrada em nossos corações e vidas, Ele veio para fazer novas TODAS AS COISAS.
	“Ele confiou em Deus. Deixe que Ele O liberte agora, pois Ele disse que Ele é o Filho de Deus. Era a hora nona e Ele disse – pendurado na Cruz, Ele clamou ao Pai: “Pai! Pai! Por que você me abandonou?" A hora mais escura de Sua vida.
	Talvez na hora mais sombria de sua vida, dor em sua vida, dor em sua família, coisas que viram seu coração do avesso. Você quer gritar com todo o seu ser: “DEUS! ONDE VOCÊ ESTÁ?" Eu me pergunto se naquele momento Jesus pensou: “Isso é muito mais do que eu pensava que seria”. Mas como eles estavam zombando Dele, dizendo salve-se, saia da Cruz, então nós creremos em Você...Ele voluntariamente, voluntariamente entregou Sua vida. Ele desceu à morte e ressuscitou da sepultura vitorioso por você e por mim.
	Agora, isso é o que eu quero que você entenda.
	A chave do sofrimento
	Havia uma porta prestes a se abrir para o futuro que não poderia ser comprada de outra maneira. Mas por estar disposto a ficar pendurado lá e sangrar e morrer por todos nós – porque Ele estava disposto a esperar – você está disposta a esperar? Você sabe que a chave do sofrimento compra coisas que nenhuma outra chave pode comprar?
	Porque Ele estava disposto a sofrer e morrer por toda a humanidade, porque Ele não respondeu àquela voz daquele espírito zombeteiro, a história mudou naquele dia.
	Quero dizer a vocês que há uma porta de esperança diante de vocês hoje. Você foi tentada a desistir. Você foi tentada a parar. Você tem perguntas. Você ficou desapontada. Você foi ferida. Você se reúne em reuniões como essa e se sente um pouco melhor por um tempo, mas talvez as realidades de sua vida sejam tão dolorosas para você que você pensa: “Como vou continuar a partir daqui?”
	Quero dizer a você, quero dizer a Aglow, quero dizer à Igreja, há uma porta diante de nós que está prestes a se abrir e que mudará para sempre a história! Este não é o momento de desistir. Não é hora de ceder. Não é hora de pensar que é tarde demais, você foi longe demais, você estragou tudo.
	Fique de pé. Para cada lugar em que o inimigo o derrotou, quero que você levante suas mãos diante do Deus Todo-Poderoso hoje, e quero que você declare perante o céu, a terra e o inimigo: “Eu cumprirei meu destino! E este ministério cumprirá seu destino! E todos os lugares onde o inimigo veio para roubar, matar, destruir – todos os lugares onde esse espírito zombeteiro veio de novo e de novo e de novo, nós declaramos que VOCÊ ESTÁ DERROTADO! VOCÊ ESTÁ EXPOSTO! VOCÊ ESTÁ EXPOSTO! VOCÊ ESTÁ EXPOSTO!






Diante de nós há uma porta aberta 
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Sessão da manhã de sexta-feira



O tema desta conferência é “Somos uma voz e não um eco”. Deus levantou uma voz incrível na terra através deste ministério apostólico que está alcançando as nações do mundo. Estamos em 70% das nações do mundo. 70%, mas começou com uma só voz. Começou com apenas uma expressão, apenas uma oração e então se tornaram quatro. E como aquelas quatro oraram, tornaram-se 125 e agora, como temos dito com tanta frequência em nosso tempo juntas, já são quase 170 nações do mundo. Há quarenta anos, neste mês, acontecia o primeiro evento no Bairro Universitário aqui mesmo nesta cidade.

Quero compartilhar com vocês algumas informações interessantes sobre a cidade de Seattle. A cidade de Seattle passou por muitos altos e baixos. Toda vez que Seattle parecia destinada a morrer, havia um novo boom, uma nova reconstrução. Houve pelo menos seis desses ciclos.

O boom da indústria madeireira, depois veio a corrida do ouro de Klondike de 1897, depois veio o boom da construção naval no início do século 20, depois o boom da Boeing como aeronave comercial e a indústria da aviação estava em ascensão. A Boeing está localizada aqui. Joanne mencionou a Starbucks, depois há o boom tecnológico com a Microsoft e outras empresas que têm a ver com tecnologia. Microsoft, as empresas de telecomunicações na web, como Amazon.com, AT&T Wireless, Real Networks e minha favorita, Nordstrom's. A loja principal fica a apenas uma quadra daqui. Tudo começou em Seattle.

Quando o boom da Boeing entrou em uma grande recessão no final dos anos 1960, 1970, muitos deixaram a área de Seattle para encontrar emprego em outro lugar. Alguns agentes imobiliários locais colocaram uma placa no outdoor que dizia: “A última pessoa que sair de Seattle, por favor, apague as luzes.” Mas foi em meados dos anos 1960 e início dos anos 1970, quando parecia que as luzes seriam apagadas em Seattle, que outra luz se acendeu. E eu sei que você está pensando na Aglow e vamos chegar lá, mas vamos dar um passo atrás.

A renovação carismática

O reverendo Dennis Bennett veio de Seattle. Ele havia sido um sacerdote episcopal na área de Los Angeles e teve uma experiência incrível com o derramar do Espírito Santo em sua vida. Ele deixou a área de Los Angeles e cuidou de uma pequena igreja episcopal extinta em Ballard, um pouco ao norte de onde estamos agora. Ele se tornaria no que mais tarde ficou conhecido como o Movimento de Renovação Carismática. Era um movimento que daria a volta ao globo. Uma luz se acendeu e veio desta cidade, veio deste lugar e a Luz do mundo - a Pessoa de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo começaram a se mover pelas nações do mundo.

Um despertar mundial entre as mulheres

Foi então que uma voz expressou apenas um desejo simples, de ver as mulheres começarem a se unir e compartilhar algo incrível que Deus estava fazendo em suas vidas através do poder do Espírito Santo. Essa primeira reunião de oração tornou-se a primeira reunião no Edmund Meany Hotel no Distrito Universitário. Foi a gênese do que se tornaria um movimento mundial, um movimento sem precedentes de Deus através das nações na vida das mulheres.

Nunca na história houve esse tipo de despertar mundial entre as mulheres. Deus está tramando algo. Ele diz que opera todas as coisas segundo o conselho de Sua vontade, então tudo o que Ele faz tem propósito e significado e se encaixa com Seu plano de desdobramento na terra.

Ao olharmos para o relógio de Deus, não sabemos quando Jesus voltará, mas sabemos que Ele voltará e Ele disse: “Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês" Lucas 21:28. O mundo, a terra, está experimentando dores de parto nesta hora e quando as dores de parto começam, uma mulher sabe que seu corpo está se preparando para trazer uma nova vida. Estamos vendo dores de parto.

A Palavra diz que a escuridão cobre a terra, dessas trevas envolvem os povos, mas quando você vir as trevas continuarem a rastejar e rastejar e rastejar, você pode contar que, Minha Luz e Minha Glória surgirão e elas começarão a ver algo no povo de Deus que é surpreendentemente diferente da escuridão que está invadindo a terra.

Nos sentimos honradas e abençoadas por fazer parte desse movimento único e incomum do Seu Espírito na vida das mulheres, o qual tocou os corações e as vidas das mulheres e famílias, cidades, nações, igrejas em 169 nações.

Assim como falamos de ciclos aqui na cidade de Seattle, quero fazer uma retrospectiva, já que é nossa comemoração de 40 anos. É hora de olhar para trás e refletir sobre o que Deus fez neste ministério porque houve um avanço.

Um movimento paralelo do Espírito

Você já me ouviu dizer que quando o inimigo levanta seu estandarte, Deus levanta um estandarte contra o dilúvio do mal que o inimigo está derramando na terra. Há sempre um movimento paralelo. Quando você pensa no final dos anos 50 e nos anos 60, o ensino que vinha dos campi universitários era que 'Deus está morto. Não há poder superior ao qual tenhamos que responder. Se faz você se sentir bem, faça.' Essa mensagem começou a se espalhar por esta nação.

Essa nação experimentou um declínio moral do qual nunca nos recuperamos e muito daquela horrível mensagem de lixo, televisão, filmes, música que se espalha pelo mundo vem desta nação. Temos vergonha.

Olhando para a história do ministério Aglow, imagine 1967, quando essa primeira reunião foi realizada, quão significativo foi o mesmo ano em que a cidade de Jerusalém foi reunificada sob controle judaico. Deus estava estabelecendo algo em Israel, a menina de Seus olhos, e Ele chamou a Aglow. Há algo paralelo que estava começando a surgir. Não conseguimos ver. Muitas vezes é assim em nossa caminhada com o Senhor. À medida que caminhamos pela vida, damos um passo após o outro. Na outra noite, um grupo nosso se reuniu na minha sala e uma das senhoras disse: “É como se estivéssemos olhando para o tabuleiro de xadrez de Deus e você pode ver ao olhar para trás a mão de Deus movendo essas peças alinhadas ao que Ele está fazendo na terra”.

Aglow - Não preciso dizer isso para você, mas a Aglow não foi um erro. A Aglow nunca foi sobre reunir algumas mulheres. Quando declaramos hoje para que um exército se levante, Deus levanta um exército. Um exército de mulheres que está cobrindo o mundo. Não é algo pequeno.

Assim, em 1967, com a reunificação de Jerusalém, o Dr. Christian Bernard realizou o primeiro transplante de coração bem-sucedido na África do Sul, e essa foi uma época de florescimento nos Estados Unidos que deu a volta ao mundo também. Era o movimento hippie. Era o verão do amor. Era ligar, sintonizar, pular fora. Era uma contra-revolução cultural que estava ocorrendo junto com a mensagem 'Deus está morto'. O primeiro grande festival de rock foi realizado em Monterrey, Califórnia naquele ano. O Bebê de Rosemary foi publicado e foi o primeiro livro abertamente ocultista a se tornar um best-seller. Mas Deus tinha um movimento paralelo que estava surgindo na terra.

Quando penso nessa contra-revolução cultural e suas vozes que estavam soando por toda esta nação e, finalmente, ao redor das nações do mundo e quão alto elas estavam falando, Deus levantou um único homem com uma mensagem simples. Seu nome era Billy Graham e ele começou a pregar uma mensagem simples do Evangelho de Jesus Cristo que se espalhou ao redor do mundo. Deus sempre tem Sua contra-revolução cultural.

Em meados da década de 1960, a Aglow tinha seis grupos em Seattle e dois grupos no Canadá. Tínhamos uma revista Aglow na época, nós a vendíamos por dez centavos. Eu me pergunto se as senhoras naquele momento conseguiriam ter imaginado o que Deus estava estabelecendo - que isso iria muito além dos limites de uma única cidade ou até mesmo além de Seattle e nossos vizinhos na Colúmbia Britânica. Iria circular pelo mundo.

Na década de 1970, tivemos nossa primeira Diretoria Internacional, nossa primeira Constituição, nosso primeiro e único funcionário remunerado na época. Tivemos nossa primeira Conferência Internacional em meados da década de 1970, e o reverendo Dennis Bennett foi um dos palestrantes. Jack Hayford Pat Robertson foram oradores. Um belo trio. Em 1979, a Aglow estava em 20 países. As mulheres ficaram maravilhadas. Elas ainda não tinham visto nada.

Na década de 1980 com o declínio moral dessa nação, houve também o aumento da epidemia de AIDS em muitas nações do mundo. A AIDS se tornaria a 7ª principal causa de morte entre as crianças. Correndo paralelamente a muitos eventos daquela época, havia um movimento de crescimento da igreja e o movimento de oração estava começando a surgir na terra. Penso em Jeremias 9:17-26: “Chamem as pranteadoras profissionais; mandem chamar as mais hábeis entre elas.”. Elas precisam clamar por nossa nação. Elas precisam lamentar o que está acontecendo em nossa nação. Elas precisam clamar aos céus porque uma vez que sua voz é ouvida no céu; a terra começa a sentir o efeito dessas orações.

Movimento de Oração Aglow

Houve um movimento de oração que começou a surgir neste ministério na década de 1980. Curiosamente, em 1980, realizamos nossa primeira Conferência Internacional fora da América do Norte e nunca mais fizemos isso. Realizamos na cidade de Jerusalém. Isso é significativo. Nós não sabíamos disso até então. Assim, em 1967 Jerusalém foi reunificada.

Em 1980 fui nomeada presidente da Aglow e realizamos nossa primeira conferência na cidade de Jerusalém. Foi também em 1980 que Jerusalém foi declarada a capital eterna e única do estado de Israel pelo parlamento israelense. Não quero chamar a atenção para mim, mas é interessante por conta da ligação que isso teria com Israel e a minha nomeação como presidente naquele ano e fomos à cidade de Jerusalém para realizar um encontro internacional.

Este é o tabuleiro de xadrez de Deus. Eu estava compartilhando com as mulheres outra noite que a primeira viagem de evangelismo que fiz, na verdade não foi uma viagem de evangelismo, fui falar em todas as conferências europeias. Foi em 80 ou 81 e aconteceu em Berlim, na Alemanha. Acho que isso também fazia parte da jornada de cura que acabaria por se conectar com Israel.

Na verdade, no ano passado, quando fomos ao museu do holocausto, Yad Vashem, em Israel, depois de visitar o Yad Vashem, nos reunimos em uma sala onde sentamos uma de frente para a outra. Era quase como um anfiteatro, mas dividido no centro. Eu disse que queria que compartilhassem o que mexia com seus corações ao ver o que aconteceu com o povo judeu. E uma das mulheres que se destacou, Gisela, da Alemanha, eu a amo, ela começou a chorar e compartilhar junto com a filha de Lorene Carlson, Lori Marvin, que está aqui hoje. Elas começaram a compartilhar sobre seus corações, ambas descendentes de alemães, a dor que sentem. Começaram a falar no reino espiritual sobre perdão para o povo alemão e restauração para o povo judeu.

Foi nos primeiros dias da minha presidência, realmente em 1980-81-82 que, eu não chamaria isso de slogan, mas uma nova palavra estava surgindo, e você reconhecerá isso, que a Aglow seria uma rede de oração, mulheres guerreiras e intercessoras, cobrindo a face da terra. Nada era pequeno. Cantamos “Rise up an Army” (Levante um exército, em português). Ele tem levantado um exército todos esses anos com o toque de um teclado, poderíamos levantar um milhão de intercessores em um momento.

Então, Deus estava desenvolvendo e orientando esse movimento diante dos acontecimentos mundiais. A revolução sexual, as atividades contraculturais, eventos acalorados aumentando no Oriente Médio, Deus estava trabalhando silenciosamente neste ministério oculto, naquela época chamado de Aglow das Mulheres, agora Aglow International.

Foi em 1982 – você pode bater palmas se quiser. Damos a Deus toda a Glória. É incrível o que Ele fez! Você não está maravilhada? Foi em 1982 que realizamos nossa primeira conferência de oração. No ano seguinte, aqui nesta nação, realizamos uma conferência em Washington DC e oramos percorrendo aquela cidade dentro e fora de prédios governamentais, embaixadas, na Casa Branca. Andamos, oramos e clamamos pela ordem de Deus.

No início dos anos 90, fizemos nossa primeira viagem de intercessão a Moscou. Mary Lance Sisk estava conosco, Cindy Jacobs, Beth Alves, Bobbye Byerly, havia um grupo inteiro de nós. Acho que umas dez viajaram para Moscou. Foi assim que a Cortina de Ferro caiu. Nós oramos andando naquela cidade, invocando o Reino de Deus.

Você se lembra da nossa conferência em Orlando em 1991? Você se lembra que houve um movimento significativo de oração em nossas sessões? Você se lembra da Marfa Cabrera? Ela estava no púlpito e havia pregado e logo após seu discurso nós começamos a chamar as nações e eu olhei para trás para ver quais eram as nações especificamente que nós chamamos. A Mongólia era uma delas, não tínhamos atividades na Mongólia, Irã, Iraque, Albânia, Cuba. Todas elas estão atualmente filiadas a Aglow, exceto um, Irã. E Irã, estamos indo atrás de você!

Lançando uma rede de oração

Começamos a realizar vigílias de oração de 24 horas. Você se lembra que lançamos uma rede de oração sobre as nações do mundo? Todo o corpo da Aglow começou a lançar esta rede de oração sobre as nações individuais. Oramos nas fronteiras. Oramos nas costas. Oramos nas estradas costeiras. Nós oramos nos portos de embarque. Oramos nos edifícios da capital. Oramos nos guetos, oramos nos clubes de campo. Oramos pelo ar, terra e mar, lançando uma rede de oração sobre as nações do mundo.

Novamente, no início dos anos 90, fizemos uma segunda jornada de oração na Coreia. Acho que havia 50-70 comigo nessa jornada de oração. Oramos naquela cidade e depois subimos para a Zona Desmilitarizada. Ficamos nas fronteiras da Coreia do Norte e convocamos as mulheres da Coreia do Norte. Elas estarão aqui. Você verá essa bandeira aqui um dia desses.

Acho que foi em 1993 que lançamos nosso primeiro mapa de oração Aglow e apresentamos a janela 10-40. Você se lembra daquele mapa de oração? Hoje, a Aglow está em muitas das nações dessa janela – perdi o número. Nós entramos nessa área do mundo.

Fizemos nossa terceira viagem de oração na Mongólia. Havia 6 de nós, eu acho, que foram nessa jornada. Foi no início da década de 1990 e naquele momento havia um punhado – e não estou exagerando – havia um punhado de cristãos na nação da Mongólia.

Estávamos em Ulaanbaatar, o Capitólio da Mongólia, e começamos a andar pelas ruas, orar e invocar o Reino de Deus. Naquele momento, um missionário amigo nosso, Rick, estava traduzindo o Novo Testamento para a língua da Mongólia. Eles não tinham Bíblia!

Hoje, temos um líder na Mongólia, Aase Sims, que foi a Presidente Nacional da Noruega. Ela deixou sua casa. Naquela época ela morava sozinha. Seu marido havia falecido. Seus filhos estavam crescidos. Ela deixou a bela Oslo e se mudou para a Mongólia e esteve lá todos esses anos cultivando a Aglow naquela nação. Elas recentemente convocaram uma reunião de oração e mil pessoas – homens e mulheres – vieram a essa reunião de oração.

Há dois novos grupos Aglow no Deserto de Gobi. Um deles tem um evangelismo com estudos bíblicos e um grupo de apoio. Eles também estão patrocinando uma microempresa para ajudar as mulheres a iniciarem pequenos negócios de hortaliças no deserto de Gobi!

Em meados da década de 1990, fizemos outra viagem de oração ao Kuwait. Não há muitos lugares altos para orar no Kuwait, mas subimos em um reservatório de água e começamos a orar no Kuwait. Começamos a chamar aquela nação e as nações do Oriente Médio. Hoje a Aglow está em 11 nações do Oriente Médio e um total de 36 nações muçulmanas.

Quando penso em vocês, mulheres Aglow, vocês se moveram pela face da terra em tempos de terremotos, incêndios, inundações, deslizamentos de terra, tsunamis, Katrina (furacão), áreas devastadas pela guerra. Vocês começaram estudos bíblicos e grupos Aglow em campos de refugiados. Vocês, mulheres, são incansáveis e dedicadas, focadas em seus esforços. Seu desejo ardente de ver o Reino de Deus surgir na terra – isso me surpreende! Surpreende o Céu!

Na nação de Gana, eles concluíram recentemente um complexo vocacional Aglow. É um edifício de 3 andares em Kumasi. Seu objetivo é mudar a vida de crianças de rua, mães adolescentes, órfãos de HIV para dar-lhes uma esperança e um futuro. Essas são as mulheres Aglow! Mulheres como você e eu.

No ano passado, o presidente de Gana fez uma doação pessoal de US$ 5.000 para o complexo vocacional Aglow. Em seguida, foi concedida a primeira Western Union Foundation, onde receberam uma doação de mais de US$ 40.000. Deus está abençoando o ministério da Aglow.

Na República Democrática do Congo, iniciou-se uma Escola Bíblica Aglow em Kinshasa, a capital. VOCÊS são as mulheres que fazem essas coisas! Nela há um curso de 9 meses que ensina a como viver a vida cristã. Depois de fazer o curso de 9 meses, você pode se tornar um membro, não um líder – um membro da Aglow. A coisa é séria!

Na Ucrânia, todos os domingos à tarde, por 7 anos, elas vão para a prisão feminina para ministrar e centenas de mulheres receberam a Cristo. São convidadas a entrar nas escolas públicas para ensinar sobre moralidade, para ensinar sobre educação sexual, para falar sobre o valor da vida.

No Caribe, elas realizam conferências familiares Aglow, reunindo famílias, ensinando os jovens a viver, se vestir e agir.

Na África do Sul, as mulheres Aglow foram convidadas a entrar nas câmaras do Parlamento antes de cada sessão para orar.

Eu sei que as mulheres em muitas nações do mundo, eu sei que é verdade na Grã-Bretanha, eu sei que é verdade aqui nos estados dos Estados Unidos, e em muitas de suas nações, vocês receberam tal favor que foram convidadas para ir a escolas públicas, para o governo, para eventos significativos – fui convidada recentemente para ser uma das oradores para dar as boas-vindas ao novo Embaixador de Israel nos Estados Unidos.

Mulheres ao redor do mundo estão sendo criadas para serem uma voz e não um eco!

Orfanatos. Não amamos crianças? Temos orfanatos em Latifa, Zâmbia, Zimbábue, Sudão. A maioria de vocês conhece Fran Lance. Ela abriu um orfanato no Camboja.

No ano 2000 – todos sabemos que temos os três mandatos – a Aglow está em duas pernas, oração e evangelismo. E nós estamos fazendo os dois. Você vai ouvir e ver uma nova face amanhã. Você vai ouvi-la, vê-la, e você vai ficar em chamas! Esta mulher tem um grande coração para o evangelismo e estamos pedindo a ela para liderar um novo mover evangelista, só que não vamos chamá-lo de evangelismo, vamos chamá-lo de algo como Transformação de Vida.

Três Mandatos

Temos três mandatos junto com as duas pernas em que nos apoiamos – oração e evangelismo.

A restauração do fundamento da Igreja é homem e mulher. Deus nos disse como seria o domínio desde o princípio e era do homem e da mulher. O inimigo veio contra esse fundamento para fazer com que a Igreja seja enfraquecida, não reconheça e abrace e esteja ciente do apelo e unções significativas na vida das mulheres. Está chegando um movimento integrado de homens e mulheres se unindo para construir a igreja e fazer com que ela seja forte como Deus propôs.

Temos um chamado para o mundo muçulmano. Temos uma série de televisão na língua árabe que tem um impacto na Europa, norte da África, Ásia, Caribe. Temos legendas em inglês, por isso está sendo exibido nos Estados Unidos e em outros lugares que falam a língua Inglesa. A resposta é incrível. Deus está tocando os muçulmanos para afastá-los de um sistema que não lhes dá a esperança que um relacionamento com Jesus Cristo lhes dá.

Em nossos tempos indo para Israel, todos os anos desde o ano 2000, levando de 250 a 650 pessoas – e no próximo ano, todos nós iremos, certo? Será o 60º aniversário de Israel como nação. É algo significativo! Levamos meia tonelada de mercadorias. Distribuímos roupas, suprimentos médicos, cosméticos, brinquedos, equipamentos de playground para crianças, mulheres e famílias. Temos orado nas fronteiras. Nós nos encontramos com os rabinos chefes. Nós nos encontramos com os crentes messiânicos – aquele tenro broto e videira que está crescendo e se tornando forte. A Aglow está lá para apoiar a nação de Israel e ficar ao lado do povo judeu.

No ano 2000, ganhamos mais 124 nações. Até o ano de 2007, mais 48 nações totalizam 169. Temos 121.000 líderes voluntários em todo o mundo e alcançamos cerca de 17 milhões de pessoas anualmente. Nada mal para um ministério oculto, um pequeno grupo de mulheres que em algum momento algumas pessoas disseram da Aglow: “O último a sair apague as luzes, por favor!”

Deus tem sido gracioso conosco, não porque somos tão maravilhosos, mas porque Ele tem um plano. Em última análise, é sempre sobre Ele e Seu plano em desenvolvimento. Nós nos tornamos uma voz e não um eco!

No ano passado, eu fui uma das palestrantes, junto com outras mulheres, do Knesset Women's Christian Caucus. A conferência foi realizada na cidade de Jerusalém. Foi algo significativo o fato de, a partir da cidade de Jerusalém, começarmos a levantar nossa voz e deixar que nossa voz fosse ouvida em todas as nações do mundo em relação ao abuso de mulheres. A violência contra as mulheres tornou-se um escândalo global. Eu tenho muitos fatos e números que eu poderia compartilhar com vocês esta manhã, mas não vou perder tempo porque ele está se esgotando.

Deixe-me compartilhar esta citação com você. É uma declaração que o embaixador suíço fez recentemente. Seu nome é Theodore Winkler. Ele disse que o número de mulheres que morrem por causa da violência relacionada ao gênero, depravação e discriminação é maior do que o número de vítimas de todas as guerras do século 20 combinadas.

Mas a Aglow tornou-se uma voz falando em nome das mulheres do mundo. Você sabe o que é essa raiz de raiva, violência, ódio e abuso? Você sabe o que é isso? Em Gênesis 3:15, quando Deus disse: “Porei inimizade entre você e a mulher”. Você sabe por quê? Foi a mulher que expôs quem ele realmente é! O enganador. Ele me enganou e eu comi e Deus falou e disse: “Satanás, para todo o sempre, através das eras, através dos séculos, ela será usada novamente, e novamente, e novamente para expor quem você realmente é às nações do mundo!

Não é de se admirar que o inimigo tenha se voltado contra as mulheres da maneira que ele fez. Violência contra as mulheres, uma questão global, um escândalo global – bem, estamos aqui para fazer a diferença.

Recentemente, eu estava conversando com Joy Dawson. Ela é muito direta. Ela estava falando a palavra do Senhor para mim em relação a algumas coisas. Algo surgiu em relação ao inimigo e às forças do maligno. Ela disse: “Jane, querida, Satanás te odeia!” Eu compartilhei isso em nossa reunião do Conselho Internacional e a mulher que você verá, conhecerá e ouvirá amanhã – Janet Mangum, disse: “Essa é a MELHOR notícia que já ouvi!” Você vê, a verdade é que ele não é nosso inimigo, NÓS SOMOS SEUS INIMIGOS! Nunca se esqueça disso! Nunca se esqueça disso! Mulheres do mundo, VOCÊS SÃO INIMIGAS DE SATANÁS!

Ouça-nos Céu, terra e inferno! Não vamos ficar caladas! Nossa voz será ouvida e seremos uma voz na terra e não um eco! Pois Deus nos levantou para um tempo como este! Não vamos recuar! Não vamos recuar! Nós nos posicionamos como figuras representativas de Deus na terra – o gênero feminino que Ele chamou e se formou para estar ao lado do homem. Para ser preenchido com força. Para serem preenchidos com vigor, vitalidade e sabedoria – intercessoras!

Este chamado para este ministério, para suas vidas como mulheres, é tão intenso e tão profundo. Você NÃO deve apenas se preparar para outra reunião. Deus levantou um exército na terra!

Você já se sentou e pensou: “Ouvimos essas palavras proféticas sobre onde estamos e qual a estação – você já parou para pensar, onde estamos agora? O que Deus está fazendo? O que está acontecendo? Como faço para trazer compreensão para o que ouço lá fora e, no entanto, qual é a realidade da minha própria vida – como faço para juntar as peças?” Eu estava fazendo isso uma manhã. Você sabe, todos nós temos semeado em coisas, não é? Nós doamos nosso dinheiro. Doamos nosso tempo, nossa força, nossas orações, nossos corações, nossa paixão. Nós estamos lá.




A mulher sunamita

Houve algumas pessoas importantes na minha vida. O Senhor me disse isso por dois anos. Em 2 Reis 8, a mulher sunamita foi para a terra dos filisteus porque havia fome na terra e ela foi morar lá por sete anos. Agora ela estava voltando para casa.

Ela foi ao rei para pedir sua casa e suas terras. O rei disse ao servo: “Faça com que ela fique com sua casa e suas terras e eu quero que você pague juros sobre tudo isso pelo tempo que ela se foi”.

O Senhor sussurrou: “Essa é a sua palavra. Sua casa, cada membro da família, tudo o que tem a ver com sua casa, seu lar – é seu. Eles estão chegando plenamente ao que eu lhes dei, propus para eles. E sua terra.” Pedi ao Senhor: “Me mostra”.

Você sabe, você é convidado a servir em muitos comitês e fazer um monte de coisas e este ano, eu quero que você me mostre qual é a minha terra, porque eu vou sair de qualquer comitê que você está dizendo: “Não nesta estação.” E eu estou nesse processo. Mas, de uma maneira pessoal, as coisas nas quais eu havia semeado, financiado, orado, chorado – dentro de uma semana, pelo menos algumas das pessoas que eu tinha derramado e amado tanto – elas se foram. Fiquei atordoada.

Um espírito zombeteiro

Enquanto estava sentada na minha cadeira, na verdade fiz um jejum de 3 dias dizendo: “Senhor, o que está acontecendo?” A palavra 'zombando' apenas apareceu diante de mim. E foi isso que senti que ouvi. Para aquelas coisas que fazem parte do seu destino – agora, estou falando com você e estou me incluindo – para aquelas coisas que Deus profetizou sobre sua vida, aquelas coisas nas quais você semeou, você se entregou, pessoas, ministérios, seja o que for. Eu ousaria dizer que há muitas nesta sala que ainda estão esperando por algumas coisas.

Enquanto eu estava sentada em silêncio na minha cadeira – minha cadeira de balanço favorita, tomando meu chá, eu podia literalmente ver um espírito zombeteiro sentado em cima de tudo isso. Quando comecei a pensar naquele espírito zombeteiro, pensei naquela passagem em Marcos 11:22 que diz: “Tenha fé em Deus e diga ao monte!” Não diz para orar a Deus. Diz para dizer ao monte!

Você tem montes em sua vida? Coisas que você não entende? Coisas que parecem imóveis? A Palavra diz para dizer ao monte. Lucas diz que os homens devem sempre orar e não desanimar. Algumas de vocês esperaram muito por algumas coisas. Algumas de vocês têm coisas em sua vida que aconteceram e que não fazem nenhum sentido. Algumas de vocês sentadas aqui hoje estão com o coração partido, desapontadas. Você está aqui porque precisa de uma palavra do Senhor. Você está aqui porque ama o Senhor. Você tem sido fiel.

Às vezes você pensa, o que aconteceu? Às vezes se volta para dentro e pensa: “Eu estraguei tudo. Eu estraguei. De alguma forma, eu fiz algo e não sei o que é. Minha vida está tão bagunçada. Eu nunca vou chegar lá.” Sim, esse é o espírito zombeteiro.

Comecei a pensar em Jesus e no deserto. O espírito zombeteiro veio a Ele lá e, em essência, disse: “Se você é quem diz que é, transforme esta pedra em pão”. Jesus não se comoveu. Novamente, ele veio, Satanás, aquele zombador, o espírito zombeteiro a Jesus no deserto e disse: “Se você é quem realmente diz que é, jogue-se fora do templo”. Jesus não se comoveu com isso. Ele era um homem em uma missão e não se comoveria com a voz zombeteira do inimigo.

Então você abre em Mateus 37 e Jesus está agora na Cruz. O espírito zombeteiro vem novamente. Sobre a cruz, eles tinham uma placa que dizia: “Este é Jesus, Rei dos Judeus”. E lá Ele está pendurado, morrendo por toda a humanidade e eles estão zombando Dele. Aqui vem o tom de zombaria - “Você que destruiu o Templo e o reconstruirá em três dias, salve-se. Se você é o Filho de Deus, desça da cruz”.

Da mesma forma, os principais sacerdotes, os principais rabinos – porque no ano passado, na Conferência do Knesset, falaram das crenças judaico-cristãs sobre os problemas que as mulheres enfrentam em todo o mundo. Não é interessante que, pela primeira vez em muitos anos, os rabinos e todos os principais rabinos de todas as cidades se reuniram e disseram aos judeus: “Vocês não podem ir a essa conferência”? Tínhamos judeus ortodoxos servindo no conselho!

Então os principais rabinos, os principais sacerdotes com os escribas e os anciãos, zombando, disseram: “Ele salvou outros. Ele mesmo, Ele não pode salvar. Se Ele é o Rei de Israel, deixe-O descer da Cruz e então creremos Nele”. Não, eles não iriam. Seus corações eram de pedra. Seus corações estavam fechados. Ele havia andado diante deles por três anos, mostrando-lhes o Céu. Mostrando-lhes o Reino. Mostrando-lhes o Pai. Ele disse: “Eu não faço nada, só faço que eu vejo o Pai fazer!”

Agora que eles O espancaram e O açoitaram, colocaram uma coroa de espinhos em Sua cabeça e O pregaram em uma cruz, eles estão dizendo: “Okay, se você puder sair da cruz, nós creremos em você”. Não. Eles não iriam.

Veja, a fim de transformar todos os nossos corações, para torná-los corações de carne, para torná-los vivos para o Espírito de Deus, para dar-Lhe entrada em nossos corações e vidas, Ele veio para fazer novas TODAS AS COISAS.

“Ele confiou em Deus. Deixe que Ele O liberte agora, pois Ele disse que Ele é o Filho de Deus. Era a hora nona e Ele disse – pendurado na Cruz, Ele clamou ao Pai: “Pai! Pai! Por que você me abandonou?" A hora mais escura de Sua vida.

Talvez na hora mais sombria de sua vida, dor em sua vida, dor em sua família, coisas que viram seu coração do avesso. Você quer gritar com todo o seu ser: “DEUS! ONDE VOCÊ ESTÁ?" Eu me pergunto se naquele momento Jesus pensou: “Isso é muito mais do que eu pensava que seria”. Mas como eles estavam zombando Dele, dizendo salve-se, saia da Cruz, então nós creremos em Você...Ele voluntariamente, voluntariamente entregou Sua vida. Ele desceu à morte e ressuscitou da sepultura vitorioso por você e por mim.

Agora, isso é o que eu quero que você entenda.

A chave do sofrimento

Havia uma porta prestes a se abrir para o futuro que não poderia ser comprada de outra maneira. Mas por estar disposto a ficar pendurado lá e sangrar e morrer por todos nós – porque Ele estava disposto a esperar – você está disposta a esperar? Você sabe que a chave do sofrimento compra coisas que nenhuma outra chave pode comprar?

Porque Ele estava disposto a sofrer e morrer por toda a humanidade, porque Ele não respondeu àquela voz daquele espírito zombeteiro, a história mudou naquele dia.

Quero dizer a vocês que há uma porta de esperança diante de vocês hoje. Você foi tentada a desistir. Você foi tentada a parar. Você tem perguntas. Você ficou desapontada. Você foi ferida. Você se reúne em reuniões como essa e se sente um pouco melhor por um tempo, mas talvez as realidades de sua vida sejam tão dolorosas para você que você pensa: “Como vou continuar a partir daqui?”

Quero dizer a você, quero dizer a Aglow, quero dizer à Igreja, há uma porta diante de nós que está prestes a se abrir e que mudará para sempre a história! Este não é o momento de desistir. Não é hora de ceder. Não é hora de pensar que é tarde demais, você foi longe demais, você estragou tudo.

Fique de pé. Para cada lugar em que o inimigo o derrotou, quero que você levante suas mãos diante do Deus Todo-Poderoso hoje, e quero que você declare perante o céu, a terra e o inimigo: “Eu cumprirei meu destino! E este ministério cumprirá seu destino! E todos os lugares onde o inimigo veio para roubar, matar, destruir – todos os lugares onde esse espírito zombeteiro veio de novo e de novo e de novo, nós declaramos que VOCÊ ESTÁ DERROTADO! VOCÊ ESTÁ EXPOSTO! VOCÊ ESTÁ EXPOSTO! VOCÊ ESTÁ EXPOSTO!
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