C ONFERÊNCIA DOS EUA DE 2016 –O S C HAMADOS
Sexta-feira - Jane Hansen Hoyt

Estou aqui para lhe dizer que o Reino de Deus não está em recuo. O Reino de Deus não está em
recuo! Ele continuará a se expandir, expandir e expandir até que Jesus venha.
Estamos vivendo numa época de triunfo. Algo mudou na atmosfera.
Eu estava compartilhando com um grupo ontem sobre uma palavra que Chuck Pierce enviou
recentemente sobre os ventos que estão se movendo. Alguns de vocês podem já tê-la escutado,mas
vale a pena relembrar algumas partes.
Nos últimos oito anos, tenho soprado ventos no Céu. Ventos que foram se mexendo e mexendo
e mexendo em Meus Céus. Mas agora - diga 'agora' - agora esses ventos estão sendo liberados
para entrar no reino da Terra. Então prepara-te. Prepara-te. Prepara-te, pois os ventos que
agora irão soprar são os ventos que eu tenho preparado nos últimos oito anos. Agora vou
liberá-los e eu estou agindo sobre como vocês me buscaram nos últimos oito anos.
Às vezes, quando você está orando você se pergunta, será que Ele está ouvindo? Está acontecendo
alguma coisa? Algo está mudando? Será que a mesma coisa só vai continuar, continuar e continuar? Ele
o estava ouvindo. Ele o está ouvindo e está se movendo em nome de Seu povo e dos seus clamores.
Lembra-se do que foi dito dos israelitas quando eles foram escravizados no Egito? "Eu vi sua
tristeza; Ouvi o seu clamor, e desço para os mover do lugar para o lugar que escolhi para eles. "Êxodo 3
Esses ventos começarão a reunir um exército de fiéis. Eles agora se reunirão em um lugar o
qual nem sequer sabiam que pertenciam. Os ventos da adversidade produzirão agora um
exército e o povo dirá, o povo reconhecerá,que é o exército do Senhor que mudou o curso da
história.
Trago o ponto de virada. Os ventos estão entrando na terra e estão rearranjando o curso do
que deve ser. "E estes ventos", como Ele disse, "irão invadir a terra e causarão a remoção da
mão do inimigo que controla o movimento e estratégia na terra e não será mais ele que agirá
na terra."
Alguém disse recentemente em referência ao feminismo, ou a uma pessoa feminista que estava se
levantando, que tinham esperado que o teto de vidro quebrasse.Estou aqui para lhe dizer, ele foi
quebrado!
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C HAMADOS

PARA ESTE TE MPO

Você sabe, estamos vivendo em tempos interessantes e temos sido chamados para um tempo como
este.
Falamos isso com bastante facilidade, não é? Ouvimos isso há anos. Dizemos isso há anos. Fomos
chamados para um tempo como este.
Aolevar em consideração a gravidade atual ea situação global que é a nossa realidade, você tem que
entender que está vivendo em tempos interessantes, e que fomos chamados para um momento como
este.
Ao pensar em "isto" nesses termos, com a realidade dos dias de hoje, você começa a assumir algo um
pouco mais sóbrio do que "sim, eu sou uma Ester e fui chamada para um tempo como este".

OS



Deus está nos chamando para um entendimento mais elevado.



Ele quer que andemos com uma consciência global que desloca as nações, muda os ventos do
Espírito e move as coisas da maneira que Ele deseja que elas se movam.

ÚLTIMOS

50

ANOS

No próximo ano celebramos 50 anos de ministério. Inacreditável, não? Houve vários ministérios muito
importantes que surgiram em torno do mesmo período de tempo. Jovens Com Uma Missão veio um
pouco antes da AglowInternational. Eles ainda estão fortes. Seu foco era evangelismo, ministério de
rua, discipulado. Eu amo Loren Cunningham. Eu amo o trabalho que eles fazem. Penso no Campus
Crusade. Eu sei que é chamado algo diferente agora, mas que, também, era sobre evangelismo e
alcançar os perdidos. Penso na Casa Internacional de Oração. Mike Bickel, você não o ama? Você se
lembra quando ele esteve aqui em 2009? Uma das mensagens que ele trouxe foi sobre as 10
virgens. Mike salientou o fato de que devemos ser como as 5 virgens, prontas, preparadas com óleo
em nossas lâmpadas em todos os momentos.
Os dois homens os quais já contei para você - o homem em
Você precisa preparar o seu povo para
Jerusalém que veio até Tony e eu em um café e começou
encontrar o rei. E precisa preparar o seu
uma conversa dizendo: 'Eu não sei quem você é, mas sei que
povo para os próximos dias.
é importante no Reino'. No final de uma conversa de 20
minutos, ele disse: "você sabe que o tempo é curto, não é?" Uma das coisas que ele disse foi, “você
precisa preparar o seu povo para encontrar o rei. E precisa preparar o seu povo para os próximos dias.”
Estamos recebendo a mesma mensagem repetidas vezes. Nós a ouvimos através de Asher Intrater, do
Revive Israel. Nós ouvimos Asher dizer no ano passado que "é um tempo de preparação e
separação." Ele não estava falando sobre algum tipo estranho de separação, mas sendo separado
dentro de nós mesmos, sendo purificados, feitos santos e sendo preparados. Colocar o óleo em nossas
lâmpadas. Ele disse, 'você precisa conhecer a Palavra. Você precisa estar na Palavra. ' Você tomou essa
diretriz de Asher neste ano de 2016?
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Nossa equipe começou o estudo da Palavra em janeiro, lendo a Bíblia em um ano. Fizemos isso, não
juntos como uma equipe em uma reunião, mas a equipefez isso de uma forma que sentimos honrar o
que o Senhor está dizendo ao nosso ministério. Você precisa esconder a Palavra em seu coração.
Voltando à Casa Internacional de Oração; Quando penso na Casa de Oração, penso num ministério de
oração. Eu sei que eles fazem muitas outras coisas, mas penso principalmente no impacto que tiveram
na terra através da oração. Mike Bickel é um homem incrível. Um homem fiel.
Em seguida, houve o PromiseKeepers onde realizou eventos em estádios. Eu era seu palestrante
principal em 2010.
Em 1967, um pequeno grupo de mulheres decidiu que iria começar um ministério, e foi chamado Aglow
das Mulheres. Nos anos 70, não tínhamos ideia de onde estaríamos em 2016, e tudo o que aconteceu
nesses anos. As mudanças que vieram em nosso próprio ministério e a consciência que cresceu em
nosso ministério - nós trabalhamos com evangelismo e oração. Mobilizamos um poderoso exército de
homens e mulheres em oração ao redor do mundo.
Eu estava falando com Brigitte Gabriel, e comentamos sobre a pré-eleição. Enviei um e-mail urgente
para o campo nove semanas antes da eleição com pontos de oraçãoe as pessoas começaram a
orar. Então, no último sábado, ao pôr-do-sol, começamos um jejum. Nós jejuamos do pôr-do-sol de
sábado ao pôr-do-sol terça-feira.

EM

UM MOMENTO DE CONS TRUÇÃO

No meio desses dois eventos, eu pedi umaChamada de Oração Internacional. Sabe quantos estavam
naquela chamada? Você sabia que tínhamos entre 860 e 880 linhas de telefone conectadas e havia
várias pessoas em algumas linhas que estavam ouvindo e participando do telefonema? Quando
começamos a suplicar a Deus por esta eleição e por esta nação e pelo que Ele quer fazer na América e
através da América nas nações do mundo, minha estimativa é de que tivemos entre 900 e 1000 naquele
telefonema. As pessoas são agitadas e agitam-se para orar. Não vamos parar de orar porque a eleição
acabou.
Este é o momento de realmente começar a se concentrar
nos próximos quatro anos. Vamos enviar uma estratégia de
oração para os próximos quatro anos para ajudar a fazer a
América grande novamente.

Este é o momento de realmente começar a
se concentrar nos próximos quatro anos.

Eu mencionei alguns dos ministérios que surgiram em torno de 67. Mencionarei também que 1967 foi
o ano em que Jerusalém foi reunificada novamente. Deus sempre tem um movimento paralelo. Então,
você tem Gloria Steinem no movimento feminista. Você tem um foco no Oriente Médio. Deus diz:
'Umm, acho que vou levantar algumas mulheres que não são feministas, que têm coração para Israel,
o Oriente Médio e as situações que estão acontecendo em muitas das nações lá no Oriente Médio'. E
Ele cresceu e se multiplicou, multiplicou e multiplicou até hoje nós estarmos em 170 nações.
Agora eu sou uma pessoa que gosta de repetir - Graham disse isso ontem. Ele disse algo como: "Jane
carrega um livro com todas as palavras proféticas neles".Tomo frases ou pedaços de palavras
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significativas e proféticas que foram liberadas sobre o nosso ministério. Eu sinto que quando Deus fala
essas palavras para nós, Ele quer cumpri-las. Então, meu ouvido está sempre inclinado para o céu:
'Senhor, o que você está dizendo e como é que vai ver isso acontecer?' Nós intercedemos sobre essas
palavras.
Em 2003, houve uma grande mudança no ministério. Barbara Yoder falou naquela noite e eu fiz
referência a isso antes. No final de sua mensagem, ela começou a receber uma palavra profética e as
pessoas começaram a aparecer como se estivessem formando batalhões na frente. Eles sentiram em
seu espírito algo militar, algo poderoso estava acontecendo que precisávamos entrar. Vocês todos são
tão bons em fazer isso. A partir daí, não sei se você notou ou não, mas em nossas conferências
começamos a selecionar os palestrantes que foram muito propositais na construção onde estamos
indo.
Graham Cooke tem sido uma voz profética, um homem poderoso de Deus, que trabalhou conosco. Vou
chamá-lo de um profeta de construção, porque ele não só dá a palavra, ele fica ao nosso lado para
incentivar e nos ajudar a chegar ao lugar que precisamos alcançar. Ele disse: "Aglow é o maior
espetáculo apostólico na terra."Não é apenas um elogio, é
Estamos sempre nos movendo para um
uma afirmação verdadeira. Vou dizer que, juntamente com
lugar mais elevado de revelação para
todas as palavras encorajadoras que ele nos dá, está sempre
saber quem somos e o que somos.
nos encorajando a subir mais alto. Subir mais alto significa
que você não permanece o mesmo em seus grupos locais Luz de Aglow,suas equipes regionais ou em
retiros ou até mesmo em nossas Conferências Nacionais. Estamos sempre nos movendo para um lugar
mais elevado de revelação para saber quem somos e o que somos.
Todos os anos, selecionamos palestrantes que propositadamente falam sobre esse movimento
ascendente, a direção pela qual estamos nos dirigindo, porque fomos chamados, fomos escolhidos
para um tempo como este. E falarei sobre esse movimento ascendente eo que isso é para nós hoje.
Em primeiro lugar, mencionei ministérios que surgiram no final dos anos 60, e agora vou pegar um fio,
e como você já ouviu sobre isso antes, não darei muitos detalhes.Vou pegar uma discussão do primeiro
ano em que me tornei, bem, eu pensei que eu fosse a presidente interina, não sei onde estão as
meninas de verdade, mas ...ela ainda não apareceu. Como presidente interina, comecei a falar no
ministério sobre uma palavra que Deus havia colocado no meu coração nos anos 70. Elasurgiu de uma
luta na minha própria vida, minha própria situação em casa e foi uma palavra de mulheres encorajando
mulheres.
Tantas vezes naquela época, nos anos 70, o Espírito Santo se movia poderosamente na vida das
mulheres.O que fazemos com essa verdade? E, no entanto, havia uma tampa sobre nós. Havia apenas
certas coisas que poderíamos fazer na igreja. Se tentássemos fazer outras coisas, poderíamos parecer
rebeldes, o que certamente não estava em nosso coração. Mas como Aglow cresceu e se tornou uma
organização cristã, o que seria se nós pensássemos de nós mesmos como uma igreja? Não somos
apenas uma extensão, somos parte da igreja. Eu amo a minha igreja, não estou sugerindo que eu deixe
a minha igreja, mas eu estou apenas dizendo, em vez de pensar em nós mesmos como algo como
Conferência dos EUA de 2016: Sexta-feira - Jane Hansen Hoyt

4

acrescentado à igreja, por que não pensamos em nós mesmos como a Igreja Internacional
que Deus está levantando? É isso que gostaria de dizer.

O P APEL

DAS

M ULHERES

Naquela primeira mensagem em Niagara Falls, falei sobre a importância do papel das mulheres
enquanto desenvolvia meu próprio entendimento. Você me ouviu dizer que Gênesis 3:15 é
umapassagem fundamental para as mulheres.


Isso mudará sua compreensão sobre quem você é.



Isso aumentará seu senso de identidade.



Isso aumentará seu senso de propósito.

Nos anos 70, o discipulado estava se aproximando e grandes homens de Deus, professores
maravilhosos, eu amava aqueles caras, mas havia alguns ensinamentos que vieram deles que
realmente silenciaram as mulheres e as tornaram inoperantes. Esse não era o coração de Deus porque
desde o princípio Deus viu que o homem precisava de ajuda. Ele disse, 'não é bom que ele esteja
só. Vou enviar uma ajuda. Então Ele enviou ajuda do Céu para ficar com o homem, para cercá-lo, para
andar com ele. Desde o princípio, Deus nos disse que o domínio seria semelhante e era masculino e
feminino.
E assim, como a verdade tem sido o propósito de Deus desde o início, ela tem a necessidade de ser
lavado até que cheguemos a este ponto na história em que Deus está chamando um exército e Ele não
está chamando apenas um exército de mulheres. Ele está chamando um exército de homens
e mulheres que não são ameaçados um pelo outro. Nós nos amamos. Vamos caminhar juntos. Vamos
guerrear juntos. Vamos orar juntos. Este é o exército que Deus está levantando!
Ok, para retomar o fio de Gênesis 3:15, o inimigo veio primeiro à mulher. Ele
veio para a ajuda que Deus enviou pensando que poderia minar o plano de
Deus atacando a auxiliadora. Mas Deus o entregou a ele. Eva disse: "Ele me
enganou e eu comi". Ela expôs o inimigo e disse quem ele realmente é - um
enganador! Deus disse: 'Para sempre ela será usada para expor Satanás e
declarar quem ele realmente é".

Desde o princípio, Deus
nos disse que o domínio
seria semelhante e era
masculino e feminino.

As mulheres, juntamente com os homens, são parte integrante do desdobramento de Seu propósito
na terra. Com o passar dos anos, Deus começou a acrescentar mandatos a Aglow de forma
profética. Começou com aquela pequena mensagem sobre homens e mulheres e a intenção de Deus. O
poder no versículo, Gênesis 3:15, que na verdade diz, porque eu o parafrasei, "Poreiinimizade entre
você e a mulher, entre a suadescendência e o descendentedela; estelheferirá a cabeça, e vocêlheferirá
o calcanhar"
Através dos séculos, essa mesma passagem é aquela que faz com que as mulheres vejam, se movam,
saibam e orem porque está escrito em seu DNA que elas devem expor o inimigo.
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Nos movendo. Deus começou a acrescentar outro mandato. Você se lembra da palavra-chave? Isso foi
em 1991. Niagara Falls foi '81. Dez anos depois, em 91, a palavra-chave foi "Eu colocarei em sua mão
um fio que começará a desvendar o vestido do Islã."
Em 1993, Rick Joyner veio falar conosco. Quando chegou aopúlpito, parecia um pouco hesitante, o que
não é de sua personalidade. Ele tirou um pedaço de papel do bolso e disse: - Tenho uma palavra para
Aglow. Esta é a palavra: Eu vou dar-lhe o Islã se quiser. Você se lembra da nossa resposta?
Em 2001, repare que cada um dos mandatos tinha dez anos de diferença, era o chamado para Israel. É
o que eu quero que vejamos esta manhã. Cada mandato que Deus nos deu desde o início em 81,
novamente em 91, e depois em 2001, cada mandato que Ele nos deu foi e é uma questão atual no
mundo. Cada um deles.
Você foi chamado para um tempo como este. Na vanguarda de todos os noticiários, jornais, seja o que
for que você leia, no entanto, é só pegar as notícias que está ouvindo sobre questões do sexo
masculino/feminino atual como a agenda gay, com questões de gênero, com questões transgênero,
que banheiro devemos usar? Acho que os garotos deveriam poder ir ao banheiro das
meninas. Mesmo? Que tal vestiários? E toda a lista de coisas que se relacionam com a questão do sexo
masculino/feminino ea maneira como eles estão a se opor à pureza e ao poder do que Deus propôs
desde o início.
Ele pretendia que homens e mulheres tomassem domínio, e toda essa questão detransgênero está
minando o plano de Deus. George Barna disse,
A moralidade cristã está sendo retirada das estruturas sociais americanas e está fora do palco
principal cultural, deixando um vácuo em seu lugar, ea cultura mais ampla está tentando
preencher esse vazio. Barna revela crescente preocupação com a condição moral de nossa
nação, mesmo que muitos adultos americanos admitam estar incertos sobre como discernir
o certo do errado.
Este grupo não é incerto.
Os cristãos vêem verdade e moralidade de maneiras radicalmente diferentes do público em
geral? Ou, são igualmente influenciados pela maré crescente do secularismo e do ceticismo
religioso?
Não estamos confusos. Nós sabemos quem somos. Sabemos o que significa Gênesis 3:15. Sabemos o
que significa o domínio. Não estamos confusos.
Em uma recente conversa com Graham e TheresaCooke, onde estávamos
Não estamos confusos.
apenas falando sobre algumas dessas questões atuais, ele disse: 'Você
Nós sabemos quem somos.
sabe que é como uma atmosfera atual que tem um senso de
Não estamos confusos.
insanidade. Você não concordaria? Eu penso nas escrituras em II
Tessalonicenses 2, onde fala da ilegalidade. Você não sente que a iniqüidade está abundando na
terra? I João 3: 4, fala da ilegalidade e conecta a iniquidade com o pecado.
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Quero falar sobre o Islã. Agora todas essas coisas se conectam. Estamos indo de mandato a mandato,
gênero masculino/, questões atuais, transgênero, agenda gay, o que é mal está sendo chamado de
correto eo que é certo está sendo chamado de errado e de mente fechada.
Os ataques terrorista dos radicais islâmicos aumentaram significativamente. Você sabia que o
presidente Obama, sofreu um ataque terrorista todos os anos durante sua administração? A ascensão
do terrorismo mudou tudo e é um tipo diferente de guerra que estamos lutando.
Me lembrei da Primeira eSegunda Guerra Mundial e me peguei pensando na história. Sabemos
generalidades, mas eu olhei para o número de pessoas que foram mortas ea raiz dos problemas e por
que as guerras começaram. Em seguida, você vai para a Coréia e Vietnã e Kosovo e Bósnia. Basta pensar
em todas as guerras que ocorreram em nossas vidas. Houve muitas e muitas guerras. Mas o modo
como essas guerras foram travadas eram de uma forma mais tradicional.
Esta guerra islâmica radical não é tradicional. A ascensão do terrorismo mudou tudo. Estamos lutando
contra um inimigo que poderia matá-lo no próximo evento onde você se reúne. Ou, o próximo
aeroporto que você entra. Ele é chamado de "alvo fácil" - lugares onde as pessoas não estão esperam
e estão indefesas.
Em relação ao ISIS, o Dr. Sebastian Gorka, um especialista em contra-terrorismo, diz, onde quer que
olhemos, o mundo está em chamas. A verdadeira guerra é sobre uma guerra para a coroação do
califado chamando exclusivamente para ataques a alvos fáceis ou grandes encontros de civis
desarmados. Estamos todos na linha de frente desta guerra.

P REPARE

SEU POVO

Você se lembra do ano passado, quando Graham falou na Cúpula de Líderes sobre a diferença entre
família e exército? Deus está falando conosco sobre ter uma mudança de mentalidade a respeito do
que somos. Eu acredito que tudo que Graham derramou em nós sobre nossa identidade e como nós
vemos problemas e todos os nossos upgrades e as verdades incríveis
Nós nos afastamos por muito
que vieram até nós através do GameChangers e LifeChangers tem
tempo, é hora de deixar nossa
tudo sido para nos preparar para este momento, esta hora.
voz ser ouvida na terra.
Acredito que o que acabamos de ver nesta eleição presidencial dos
EUA foi um milagre. Eles disseram que um número recorde de cristãos votaram nesta eleição. Alguém
disse, somos uma voz e não um eco. Nós nos afastamos por muito tempo, é hora de deixar nossa voz
ser ouvida na terra.

E STAMOS

TODOS NA LINH A DE FRENTE DESTA GU ERRA .

Não é algo que está acontecendo a muitos quilômetros de distância. Você não tem que usar um
uniforme ou carregar uma arma. Você precisa estar ciente do que está acontecendo ao seu redor. Não
ande pela vida, olhando fixamente seu iPhone e enviando mensagens. Posso ser culpada. Mas eu
também ando com uma maior consciência quando eu entro no meu carro e onde o estaciono. Há
muitas maneiras de estar alerta.
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Nós tomamos algumas medidas mesmo na sede internacional para a segurança aumentada assim que
ninguém pode invadir nosso escritório. É hora de estar ciente. É hora de viver a vida um pouco
diferente. Esta mensagem não é para induzir o medo; Mas, é a nossa realidade e eu me pergunto
quantos americanos estão realmente sintonizados com o fato de que eles estão dizendo: 'Estamos indo
até você?'
Precisamos estar preparados e precisamos estar cientes. O aumento dos ataques terroristas desde o
ano 2000 é surpreendente. Não houve ISIS antes de 2000. Houve um aumento de cinco vezes em
mortes relacionadas ao terror com quatro grupos terroristas responsáveis - o Estado Islâmico, Al
Qaeda, Taliban e BokoHaram.
Apenas no ano passado, dois ataques em Paris, um não longe de Domonique, nossa tradutorade
francês em Paris. Recebemos cartas de mulheres em França, agradecendo-nos por ter a chamada
internacional onde oramos e intercedemos pela nação da França. Então, alguns meses depois, foi neste
verão, em Niec, onde mais de 84 foram mortos e mais de 400 feridos como um motorista apenas grupos
de pessoas que saiam de uma celebração.
Na França, a garganta de um padre foi cortada enquanto ele estava oferecendo orações. San
Bernardino, aproximando-se de casa; Em Orlando, eles disseram que era um lobo solitário - não há tal
coisa nesta guerra. Nada como umum lobo solitário. Todos eles são doutrinados nas crenças do Alcorão
e jihad, e você estará ouvindo mais do Dr. Sam Solomon e Brigitte. Mal posso esperar para ouvi-los.
No norte da Nigéria, 300 meninas da escola foram tomadas. Isso foi há um ano ou dois anos? Trezentas
foram tomadas peloBokoHaram. Uma parte delas foi libertada e entregue a seus pais. Mas a maioria
dessas garotas, Deus não permita, estão perdidas para sempre - vendidas em casamentos e esse tipo
de coisas. Temos grupos ativos na Nigéria. De fato, no ano passado, em nossa Conferência, nossa líder,
BisiAdeluyi, e seu marido, Kayode, falaram ao público e contaram como é a vida na Nigéria neste
momento. É angustiante.
Uma cidade do norte do Iraque apenas nos últimos meses, 3.000 mulheres e meninas foram tomadas
como escravas sexuais. O tiroteio de Munique. Vários foram mortos.Os alemães estão deixando a
Alemanha em milhares. Cento e trinta e oito mil alemães deixaram a Alemanha em 2015 sozinhos e
muitos deles são altamente educados. Houve um pico na atividade migrante, crime, estupro, agressão
sexual. Você lê sobre o que aconteceu na última véspera de Ano Novo em Colônia, onde as mulheres
foram apenas estupradas na rua. A Alemanha é uma nação mudada. Merkel pensou que estava
fazendo a coisa certa ao permitir a imigração em massa. Ele acelerou a islamização da Alemanha e eles
estão perdendo a esperança para a direção futura de sua nação.
Na América, 42,4 milhões de imigrantes, legais e ilegais, entraram na América - mais do que
nunca. Pense nisso. Pense como isso afeta os serviços públicos, transporte de ônibus, escolas públicas,
etc. Estamos realmente compreendendo a magnitude do que está acontecendo?
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U MA

TAREFA

Eu vou dizer-lhe, ao pensar sobre este evento, esta Conferência, eu quero dizer, esta não é uma
Conferência, não é um evento, é uma tarefa. Estamos em guerra com um inimigo que se opôs à vontade
de Deus. É um espírito anti-Cristo que quer governar e acredito que o inimigo está sendo estirado e
que há uma maturação do mal.
Em uma nota diferente, recentemente Shelly Morales, Diretora da Região Central, teve uma
experiência muito interessante. Ela mora em uma fazenda no sul do Texas perto da fronteira. Estava
andando com sua propriedade uma manhã com seu cachorro, Tyson, e ela disse, enquanto se
aproximava de um pincel, ela meio que hesitou porque algo realmente estava diferente.
Eu parei. Tyson, que não consegue ficar parado ficou quietinho. Ele inclinou a
cabeça. Começamos a sentir uma vibração. Uma vibração constante e intensa. Me aproximei
um pouco mais. O cachorro começou a saltar nas minhas pernas não querendo que eu fosse
mais longe. Como não senti nada em meu espírito eu me aproximei.
Agora a vibração era palpável. Eu podia sentir isso vibrando profundamente dentro de
mim. Tudo estava vibrando. Eu podia ouvir agora. E então eu vi milhares e milhares e
milhares de abelhas sem uma colméia agarradas à grama alta, empilhadas em cima umas
das outros, qualquer espaço disponível, estavam lá, zumbindo.
Percebi que preenchiam todos os espaços abertos. Estavam todas zunindo. Nenhumadelas
parou por um momento. Se colocaram completamente ali.
Enquanto eu observava, parecia incrível para mim que uma criatura tão pequena pudesse
produzir um som tão poderoso que meu interior estava vibrando e meu cachorro estava
mesmo assustado. Mas juntos havia uma força formidável. Estavam esperando que o
Comandante os guiasse para um novo território.
Tivemos uma palavra profética sobre as abelhas. Emmanuel Kure, da Nigéria, deu essa palavra há
alguns anos, quando falei na conferência Presidentes do Anode Chuck Pierce.Emmanuel falou sobre a
atividade das abelhas e em pé no meio dos favos de mel, falava sobre revelação que nunca tinha sido
ouvido antes. Ele disse que haveria uma passagem da unção que é residente neste ministério para as
nações e que iria quebrar estruturas, que começaria a mover-se nas nações de uma forma que iria
muda-las e trazer o propósito de Deus.
Chuck Pierce disse recentemente,
Haverá um novo movimento de Deus através da estrutura de todas as mulheres na
terra. Meus milagres nos próximos dias virão de mulheres [e eu vou dizer dos homens
também, porque estamos juntos. Não nos vemos apenas como um ministério de
mulheres. Eu creio que o que Deus falou em Gênesis 1: 26-28, será cumprido e está sendo
cumprido nesta hora. É juntos que nós vamos assumir o domínio. Homens, é hora de
levantar-se e caminhar com a gente!] Meus milagres nos próximos dias virão de homens e
mulheres em pé no meio dos favos de mel, falando a Minha Palavra de uma maneira que a
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Minha Palavra nunca surgiu na terra. Então, ao fazer isso, o inimigo será capaz de andar só
até agora e não ser capaz de ir mais longe.

T ESTEMUNHO P ESSOAL
Gostaria de compartilhar algo aqui. Muitos anos atrás, meu filho era um viciado em drogas e um
alcoólatra. Foi uma bagunça por alguns anos. Se algum de vocês tem experimentado esse tipo de
trauma em sua família, sabe que isso perturba a todos.
Foi nesses primeiros dias que comecei a aprender sobre intercessão. Começou, alguns de vocês me
ouviram dizer isso antes, mas começou comigo apenas me prostrando no chão da minha casa. Eu não
tinha palavras audíveis. Eu só podia chorar diante do Senhor, pedindo que Ele viesse e estabelecesse
Seu trono em minha casa.
À medida que as coisas progrediam, eu andava de quarto em quarto. Coloquei óleo sobre os batentes
da porta. Eu orei e disse tudo o que o Espírito Santo me levou a orar e dizer. Mas eu me lembro, meu
filho tinha um bicho de pelúcia - na verdade era uma cobra naja em sua cômoda. Queremos sempre
respeitar nossos filhos, não ir e perturbar, mas este foi um dia que eu estava pronta para
perturbar. Entrei naquela sala e peguei aquela cobra e disse estas mesmas palavras: "Você só foi até
aqui, e não vai avançar mais!" E com a tesoura cortei a cabeça daquela cobra!
Você sabe o que é engraçado, ele nunca percebeu que a cobra tinha desaparecido. Eu deveria ter feito
isso muito antes. Mas, há verdade nesta afirmação - você toma a sua posição e você diz, você tem ido
longe demais. Estamos tomando o mesmo tipo de posição nas nações do mundo.
Eu vi o Senhor transmitir a unção que estava em você sendo liberado em toda a reunião e eu
vi os pés das pessoas sendo liberadas. Assim, onde quer que as solas de seus pés pisarem, vou
suavizar o chão. Eu abrirei aquele lugar e liberarei a unção do mel naquele lugar. Eu vou
adoçar a terra sua causa, e eu trarei cura para toda uma geração. Emmanuel Kure

UM

NOVO SOM ESTÁ SURG i NDO

Então, você pensa nas abelhas - pequenas. Mas juntas, poderosas. Elas produzem tal som que suas
entranhas tremeram e eu acredito que é o som do Senhor que está surgindo através do povo de Deus
nesta hora.
Deus nos deu esferas, território, autoridade, e é hora de afastar os
limites dessas esferas. É hora de o nosso território começar a
expandir-se na terra de forma irrestrita e começar a estender o Reino
de Deus. Estamos firmes contra o inimigo dizendo: "Não! Você
chegou longe demais, seu dia acabou, você não vai mais avançar! "

Deus nos deu esferas, território,
autoridade, e é hora de afastar
os limites dessas esferas.

No ano passado, quando Asher Intrater, Revive Israel, nos falou sobre Moisés e como Moisés passou
por um processo. Deus tinha um chamado e um propósito para Moisés. Moisés pensou: "Ah, mas como
se eu nem mesmo posso falar!" Sua rejeição inicial a esse chamado e propósito não incomodou a
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Deus. Deus disse: "Como Deus eu o levarei como Deus até o Faraó." Isso é meio impressionante se o
receber no espírito certo.
Foi Moisés quem começou a chamar as pragas. Ele fez as pragas acontecerem. Foi Moisés quem
separou as águas para que o povo de Deus pudesse cruzar em terra seca. Parte do que Asher nos disse
foi: "Você não está pronto para enfrentar esse tipo de poder ou força demoníaca na terra".
Bem, eu quero dizer que desde o ano passado algo mudou. Não estou dizendo que todos nós fomos
aperfeiçoados, mas Deus está operando em nós. Houve um processo de separação e um processo de
purificação. Coisas que envolveriam nosso coração ou nos atraíam para o lado ou nos distraíam de uma
maneira que nos fez pensar: "Eu não posso fazer isso." Deus disse: "Não, eu quero que você se
concentre."
Há uma escritura em Isaías 35: 8 que fala sobre O Caminho Santo. " E ali haverá um alto caminho, um
caminho que se chamará O Caminho Santo; o imundo não passará por ele, mas será para o povo de
Deus; os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali, não haverá leão, nem animal feroz subirá
a ele, nem se achará nele; mas os remidos andarão por ele.”
Eu clamo a Deus: "Senhor, eu não quero nada impuro em mim. Eu não quero nenhum lugar em mim
que o inimigo possa achar uma brecha. "Então, enquanto eu acredito no que Asher disse no ano
passado, também acredito que todo este ano foi movimento nessa direção e está culminando em algo
que acabamos de ver através da eleição presidencial Americana. Este é apenas o começo.
Chuck compartilhou uma palavra no verão. Era um apelo urgente à oração. Um chamado para orar por
Israel. Um apelo para orar pela França. E um chamado para orar pela América. Vou compartilhar com
vocês o que ele disse sobre a América; E, novamente, isto não é para incitaro medo, mas é para nos
encorajar a continuar crescendo em Deus. Devemos perceber a seriedade da hora em que
vivemos. Você vai ouvir mais sobre os planos do inimigo através de nossos dois convidados excelentes:
Sam Solomon e Brigitte Gabriel.
Chuck disse.
Digo aos Estados Unidos, preparem-se, pois o que ocorre na França dobrará nos Estados
Unidos no próximo ano. Então saiba que estou te advertindo agora. Uma promessa veio, vou
manter esta geração segura. Farei com que as mães se levantem e comecem a preparar um
caminho para o Meu povo no movimento da Terra que virá no próximo ano. As nações estão
agora no vale da decisão e farão suas escolhas no próximo ano.

V IGIEM

E OREM COMIGO

Uma das escrituras que fisgou meu coração mais uma vez neste último mês de abril, quando fizemos a
nossa turnê Aglow para Israel, está em Mateus 26.
Enquanto estávamos sentados em silêncio no jardim de Getsêmani, várias pessoas de Aglow estavam
em todo o jardim, sentadas em pedras e meditando em silêncio e pensando no que Jesus estava
passando e no que Ele estava prestes a passar. Diz lá em Mateus 26, que ele estava triste e que Ele
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estava profundamente angustiado. Isso não soa como uma coisa casual. Estava profundamente
angustiado. Estava muito triste.
Ele se voltou para Seus discípulos e disse: 'Fiquem comigo'. Há algo pungente nisso. Quero dizer, Ele é
Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele já determinou que Ele está avançando com o que está prestes a
acontecer. Mas estes são os homens com quem Ele tem andado. Eles são os que O conhecem melhor
e Jesus está dizendo-lhes: 'vocês ficarão comigo? Vocês resistirão comigo?'
Então retirou-se para outra parte do jardim e começou a orar novamente. Depois de orar por um
tempo, ele voltou e encontrou-os dormindo e descansando. E disse, 'Vocês não poderiam ter esperado
comigo? Não poderiam ter vigiado comigo por um tempo?'
Ele voltou novamente para orar–em três momentos diferentes. E lhes pediu para vigiar e orar. Por três
vezes Ele voltou para os discípulos que estavam dormindo e descansando. Eles não entenderam o
significado de que o transformador do mundo estava prestes a tomar sue lugar de uma maneira
maravilhosa. Ele lhes pediu para serem seus companheiros nesta hora crítica.

S ERÁ

QUE VOCÊ ESTÁ COMIGO

Eu creio que Ele está nos pedindo para fazer a mesma coisa.
Você vai sentar-se comigo? Vai vigiar comigo? Vai orar comigo? Vai ficar comigo para
realizar o que eu pretendo fazer na terra? E quando eu voltar para você,será que eu o
encontrarei dormindo? Olhando para o seu iPhone, e mensagens de texto? Fazendo coisas que
de certa forma não fazem sentido?
Estamos vivendo em um outro tempo, outra hora. Nós não estamos no Jardim do Getsêmani, mas
acredito que estas palavras precisam chegar aos nossos ouvidos.
Você vai ficar comigo? Você vai vigiar comigo? Você vai estar alerta? Você vai orar? Será que
posso contar com você?

N OSSA

TAREFA PARA O P RESENTE / FUTURO

Creio que Deus nos deu quatro anos de misericórdia na América e nestes quatro anos, quero que Aglow
International, esta é uma tarefa - não é um apelo - é um apelo, mas tem uma tarefa ligada a ele,


Quero você na Palavra.



Quero que você conheça a Palavra.



Quero que você aumentar ao máximo a estatura de sua identidade.



Quero que você saiba como você é conhecido no Céus, e



Quero que você suba na plenitude de tudo o que isso significa.
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Graham diz que Deus está nos trazendo para o nosso lugar de direito. Eu acredito que nestes próximos
quatro anos, a nossa tarefa é


Reunir - você pode orar individualmente, mas comecem a reunir - em seus grupos Luz de
Aglow. Permita o tempo. Saiba o que está acontecendo no mundo .

Estamos em guerra. Se nós gostamos de pensar nesses termos ou não, estamos em guerra. Deus quer
fazer algumas coisas poderosas e Ele quer fazer-se conhecido em Sua glória e majestade. Ele virá
enquanto nós nos dedicamos e nos comprometemos a dizer,


Eu estou aqui.



Eu não vou sair desta reunião com uma outra agenda.



Eu não vou levar Aglow para uma direção diferente.



Levarei minhas reuniões a um propósito.



Eu vou ser um daqueles que diz a Ele , 'Pode contar comigo e o Senhor pode contar com
qualquer um desses que eu levar porque nós estamos indo para fazer a terra e a atmosfera
vibrar com o poder do Espírito que reside em nós. '

Sim, Senhor! Juntos somos poderosos! Não voltaremos para trás. Continue se erguendo. Assista as
palavras que saem no meu post Facebook ou do Israel Aglow post, ou o site e os blogs, porque haverá
lembretes constantes e encorajamento de como podemos nos manter unidos nessa guerra.. Há um
espírito anti-Cristo no trabalho na terra hoje, mas somos capazes de levá-lo para baixo por Ele!
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