C ONFERÊNCIA G LOBAL 2017 - I LIMITADOS
O PRIMEIRO DIA DE UMA NOVA ERA
Domingo (manhã) - Graham Cooke

Aglow, bem-vinda ao primeiro dia de uma nova era.
Hoje estou responsável por manter o clima de adoração e celebração, mas ao mesmo tempo, de nos
manter sóbrios. Não podemos ir mais alto nesta conferência do que na noite passada, porque isso se
tornaria em algo que o Senhor não deseja. Meu trabalho é ampliar e aprofundar o poder do que Deus
lançou na noite passada para incluir todos nós e todos aqueles milhares e centenas de milhares de
pessoas que não tiveram o privilégio de estar aqui conosco.

Nossa atitude e abordagem diante das promessas
podem acelerar ou atrasar o seu cumprimento.

A diferença entre o cumprimento de uma promessa e apenas uma liberação parcial dessa promessa é
literalmente a qualidade da sua atitude e abordagem à palavra que Deus liberou. Eu
acredito que estes são os dias em que o Espírito Santo está fechando a lacuna entre revelar a
promessa e o cumprimento dessa promessa. O que pensávamos que levaria anos levou meses. O
que pensávamos que levaria meses levaram semanas. O que pensávamos que levaria semanas levaram
dias. O que pensávamos que levaria dias levaram horas. Até chegarmos a um dia em que a profecia é
falada pela manhã e cumprida na tarde do mesmo dia.

E SCOLHIDOS

POR

D EUS

COMO UM MOVIMENTO DO

R EINO

DO FIM DOS TEMPOS

Estamos atrasados do tempo do Reino e estamos acertando o passo. Deus está acelerando o nosso
desenvolvimento e há um espírito acelerador na Terra. Deus está se movendo para lá e para cá em
busca de um povo em cujo Ele possa se mostrar forte. Eu acredito que a Aglow é uma dessas primeiras
organizações que Ele colocou os Seus olhos e coração. É por isso que experimentamos essa semana.
Os profetas são treinados por toda a vida por momentos como este. Fazer algo que você conhece não
vai mudar uma geração, mas vai criar uma próxima era. O que você está realmente fazendo é o tipo de
situação em que o Reino desce e começa a nos pressionar.
Houve um momento no ministério de Jesus, quando Ele e disse, “A lei e os profetas duraram até
agora”. O que Ele está dizendo é: “Não temos mais isso da mesma maneira.” Ele disse: "Agora o Reino
está aqui e todos estão forçando sua entrada nele".
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Eu acredito com todo o meu coração que a Aglow é uma comunidade do Reino. É uma organização do
Reino; É uma empresa do Reino. O nosso papel na Terra, assim como o de Jesus nos Evangelhos, é
para sermos testemunhas da natureza e o poder e a substância e a promessa do Reino dos Céus.

B ATALHAS

DOS FINS DOS TEMPOS

Felizmente, estamos indo para a maior de todas as lutas. Você não parece muito animado com isso.
Precisamos da Palavra do Senhor de uma maneira como nunca precisamos antes.
Precisamos usar a Palavra do Senhor de forma jamais usada antes.
Precisamos prestar atenção; nós precisamos acordar; precisamos entender quem somos.
Precisamos entender o que Deus está dizendo, o que Ele está pensando, o que e está
planejando, o que Ele quer fazer, além da urgência que há em Seu próprio coração.

A U RGÊNCIA

DO

C ORAÇÃO

DE

D EUS

Essa é a maneira mais agradável que achei para dizer que Deus é impaciente. Há uma urgência em Seu
coração para liberar as coisas. Estamos naqueles dias, estamos naqueles tempos, e nós temos que
parar de bagunçar as profecias.
Uma das coisas que eu adoro sobre a Jane é que em todos os eventos que fazemos, ela está sempre
referenciando as palavras proféticas que Deus falou. Em seu coração é como houvesse uma súplica
- "Será que podemos voltar a nossa atenção e focar no que Deus já nos disse?" Pare de pedir que Ele
diga algo quando não prestamos atenção ao que Ele já falou.
Alguns líderes me ligaram e disseram: “Queremos que você venha dia 1º de janeiro. Vamos ter uma
grande reunião de mover, e nós queremos que você compartilhe conosco a palavra do Senhor para
este ano". Perguntei: "Qual foi a palavra do Senhor para o ano passado?" Ele me disse. Então eu
disse: "Vocês fizeram isso?" Houve silêncio. Completei: "Faça isso porque não vou participar. Será uma
perda de tempo chegar a um povo que só pensa que a profecia é uma tendência espiritual
estranha". Falei isso da melhor maneira possível.
É o seguinte.

Quando a profecia é liberada, ela inicia um processo com o qual
precisamos nos associar no Espírito Santo para permitir que o nosso
próprio desenvolvimento aconteça.
a profecia deve tornar-se tão verdadeira em nosso coração como é n’Ele.
nossa resposta a palavras proféticas é fundamental para a concepção.
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P ROFECIA

É A NOSSA I DENTIDADE DITA ANTECIPADAMENTE

Nós tratamos a profecia apenas como um evento que precisa acontecer - tudo o que Deus fará algum
dia, um dia, de alguma forma. Não percebemos que a nossa resposta é fundamental para tudo
isso. Você deve encontrar-se nessa palavra profética. Se houver uma lacuna entre onde você está agora
e como a palavra está o descrevendo, adivinhe quem precisa mudar?

A profecia só é cumprida quando estamos posicionados corretamente.

Não é o tempo que traz o cumprimento da profecia, é o posicionamento. Quando a sua vida e a sua
abordagem a Deus, sua intencionalidade e seu caráter se elevam para atender à palavra profética nesse
nível, quando sua atitude chegar a esse nível, algo acontecerá.
Estou aqui para dizer que podemos fazer isso mais cedo do que imaginamos. Assim que ela estiver
pronta, virá. Não a atrase. Não atrase a sua resposta. Não atrase a sua responsabilidade em relação ao
espírito de profecia para começar a parceria com o Espírito Santo e começar a fazer perguntas em seus
grupos Luz de Aglow, na Aglow da sua área e região.
O que devemos fazer?
O que devemos fazer para chegar ao nível onde esta profecia possa ser cumprida?
Como podemos fazer isso mais rápido? Porque estamos naqueles tempos. Estamos naqueles
dias.

A profecia é projetada para criar uma vida que possa atrair a realização profética.

Quando Deus te dá uma palavra e Ele te chama para algo, Ele está olhando para você e
dizendo, “Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto agora. Estou pronto ainda mais rápido que você".

Deus não mede o tempo, Ele mede o crescimento.

Amados, alguns de nós O deixamos nos esperando por muito tempo. A profecia é muito mais do que
um evento; é um convite para se transformar. A remodelação de sua identidade e destino é
fundamental para o cumprimento desse trabalho. O Espírito Santo está procurando intencionalidade
focada. Ele procura desenvolver nossa personalidade no caráter que pode atrair liberação profética.
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S OMOS

PESSOAS DO PRESENTE / FUTURO

Nos últimos anos, estamos aperfeiçoando o nosso relacionamento com Deus em promessas e
profecias. Jane tem sido excelente para manter isso sob a nossa atenção e reorientar o movimento a
aprender a nos tornarmos pessoas do presente-futuro. Já não estamos mais presentes. Não há mais
nada lá para nós. É hora de trazer nossas palavras proféticas para o primeiro plano e entender que o
antídoto para o passado não é o presente resolvido, mas o futuro sendo determinado.
Nós nos tornamos em um povo profético em todos os sentidos da palavra, vivendo no presente para o
futuro, para que haja dias nos quais vamos dizer: "Isso já tinha sido dito!" Estamos vivendo no
desdobramento de nossas palavras proféticas, porque não há estilo de vida mais poderoso do que este
– saber que o que você está fazendo hoje foi predito anos atrás.

O estilo de vida mais poderoso em que você pode viver é
aquele no qual suas palavras proféticas estão se desdobrando.

Eu, eu mesmo, estou vivendo no desenrolar da profecia. Theresa e eu falamos sobre isso. Estamos
vivendo no desenrolar de profecias em nossa própria vida. Tudo o que fazemos é baseado em torno
das palavras proféticas que temos. Adoro o fato de Deus ser sempre adiantado. Estamos vivendo
situações agora que Ele nos falou há cerca de cinco ou dez anos. Nós trazemos essas palavras proféticas
para o primeiro plano e prestamos atenção porque agora é o tempo de cumprimento.

N ÓS

SOMOS PIONEIROS E NÃO COLONIZADORES

Ouça, ainda há muitos de nossos da área regional e local que estão preocupados com os negócios,
como de costume. Eles estão com foco no presente-passado e orientados pelos problemas. Pelo amor
de Deus, somos libertos dessa atitude e dessa mentalidade. É hora de acertarmos o passo. Somos uma
organização pioneira. Não somos um grupo de colonos. Somos uma organização exploradora e
pioneira e temos um território a ser conquistado. Há um território em sua área, na sua região, em torno
do seu grupo Luz de Aglow que você precisa conquistar. E você tem as palavras proféticas que lhe dão
essa permissão. É hora de nossa intencionalidade estar de acordo com as do Senhor.
As palavras liberadas e escritas por Deus precisam
se tornar o catalisador para a transformação
pessoal e corporativa neste movimento.

F AVOR

COMO ESTIL O DE VIDA

Há uma janela de oportunidade aqui nas profecias e ela foi projetada para se abrir para nós até
experimentarmos do favor como um estilo de vida contínuo. É a profecia que nos dá a confiança
necessária em relação ao resultado, a certeza da vitória e o seu cumprimento. Se você tem palavras
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proféticas que dizem que você vai ser alguém, não importa o que está na sua frente, pois você tem
uma palavra profética que pode superar tudo.
Quando Davi enfrentou Golias, ele sabia que não iria morrer porque ele tinha recebido uma profecia
de Samuel dizendo: "Você será rei em Israel um dia". Bem, ele olhou para Golias e disse: "Eu tenho
uma palavra sobre ser Rei um dia, mas como agora não sou o Rei, sou o único que não vai morrer
aqui. Eu tenho uma palavra do Senhor". É quando você percebe que a profecia é o melhor seguro de
saúde que existe.
Quero ler uma passagem que é muito importante para nós falarmos e refletirmos. Está em II Reis 13:1419. É realmente uma história. “Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás,
rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: "Meu pai! Meu pai! Tu és como os
carros e os cavaleiros de Israel!” E Eliseu lhe disse: "Traga um arco e algumas flechas"; e ele assim fez.
"Pegue o arco em suas mãos", disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos
do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez, então Eliseu declarou:
"Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria! Você destruirá totalmente os
arameus, em Afeque". Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou
o chão três vezes e parou.
O homem de Deus ficou irado com ele e disse: "Você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes;
então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. “Mas agora você a derrotará somente três
vezes”.
Há duas partes dessa história. A primeira parte é bastante negativa. É sobre o perigo de apenas ir até
a metade do caminho. A segunda parte é a verdadeira história sobre esta situação, e isso é o que Deus
realmente pretendia. A primeira parte é uma história de arrependimento. As piores palavras que você
pode ouvir de Deus além de aparte-se de mim, eu nunca o conheci, as piores palavras que creio que
você poderia ouvir do Senhor é, você poderia ter, você teria, mas agora você só terá isso.

O

ARCO REPRESENTA A PERMISS ÃO

A chave para esta palavra é que o arco é a sua promessa profética, a sua permissão. Você precisa ser
capaz de puxar esse arco para trás o quanto puder, em toda a sua extensão, porque uma flecha irá
longe se o arco tiver certa força de tração e impulso. Quanto mais você puder puxar o arco, mais a
flecha poderá voar. É o mesmo com a profecia. Quanto mais você se baseia na palavra profética estude, medite, alinhe a sua vida de acordo com ela, crie alinhamento - mais poder e cumprimento da
profecia pode ser liberado sobre nós.

Estudar, meditar, se alinhar com a profecia
libera o poder e o cumprimento dessa palavra.
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P ROFECIA

E

P ROMESSA

A profecia e promessa criam uma janela de oportunidade.

A profecia é a palavra de Deus que procede agora. Portanto, ele nos coloca em alerta máximo. Ele nos
propõe a um relacionamento com Jesus como a Palavra Viva. Todas as palavras, escritas ou
passagens, se faladas profeticamente, todas apontam para Jesus - quem Ele é e o que Ele quer
fazer. Ele é o Verbo feito carne em nós. Quando recebemos essa palavra, ela se torna parte de nós,
forma a nossa identidade e uma nova natureza. Devemos proclamar essa nova parte da nossa natureza
em Cristo que está sendo estabelecida. Temos que entrar no caráter com a palavra.

As palavras proféticas e as escrituras sobre herança
formam a nossa identidade e uma nova natureza em nós.

Davi tornou-se rei antes de ser coroado rei. Prepare o caminho do Senhor. Se você tem uma palavra
profética para ser um guerreiro e atualmente você é um covarde, é preciso amadurecer. Você não pode
ficar de pé nem se sentar na sua zona de conforto. Você não pode orar pelo dia em que você se tornará
um guerreiro.
Você precisa começar a se tornar um guerreiro no momento que a profecia lhe foi dada.
Você precisa começar a mudar a maneira como você se vê; mudando a maneira como você
pensa sobre si mesmo; mudando a maneira como você fala sobre si. Livrar-se dessa terrível
negatividade. “Jesus é maravilhoso, mas eu sou um lixo.” Essa é a maior carga de bobagens de
todos os tempos. Se Cristo está em você, você não pode ser um lixo. Isso é um insulto. Temos
que crescer até a medida da plenitude de Sua estatura.

A

SETA REPRESENTA AS VITÓRIAS NO SEU TERR ITÓRIO CONQUISTADO

A flecha representa as vitórias estratégicas no território que Deus está lhe dando para o futuro. Sua
janela de oportunidade está sempre aberta a Jesus primeiramente.

V ENHA

AGORA

Quando olhamos através dessa janela, precisamos vê-lo acenando e sorrindo, dizendo: “Venha”.
Porque eu acredito que o Senhor está nos dizendo hoje, "Venha”. Acredito que o dia
de espera acabou. Estamos atrasados em relação ao tempo do Reino e onde ele precisa estar na
Terra. Ele está nos dizendo: "Venha". Está dizendo: "Agora". Ele está dizendo: "Hoje". Ele está
dizendo: "O dia é hoje, não endureça o seu coração. Pare de olhar para si mesmo; olhe para Mim em
primeiro lugar.”
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Temos de nos tornar como Ele para que possamos
habitar no território que nos foi dado.

Sua profecia, suas promessas são parte vital do seu envolvimento com o espírito da proclamação. Para
andar pelo seu bairro e dizer, "É o meu território no Nome de Jesus". “Para atacar o chão com suas
flechas da promessa”.

P ROCLAMAR

AS PROMESSAS EM VOZ ALTA LIGA AS MINHAS INTEN ÇÕES ÀS DE

D EUS

Muitas vezes leio minhas palavras proféticas na minha sala de meditação. Eu as leio em voz alta, então
eu fico em pé e digo: "Senhor, Você disse... Senhor, Você disse... Senhor, Você disse... Senhor, Você
disse... Senhor, Você disse... Senhor, Você disse... Senhor, Você disse...” até que alguma coisa tome
conta de mim.
Quando faço isso, estou de pé e estou orando em alinhamento com o coração e a paixão que Deus tem
por mim. "O que precisará ser mudado? No que eu precisarei prestar atenção? O que o Senhor está
transformando em mim?" Porque eu quero fazer uma parceria com a Palavra. Eu não quero ficar
sentado bebendo café, esperando que Deus faça alguma coisa quando Ele já fez algo. Ele me deu uma
palavra profética. Ele declarou qual é a Sua intenção. Agora eu tenho que alinhar a minha
intencionalidade com a d’Ele.
A nossa intencionalidade de nos alinharmos com as nossas
promessas deve estar de acordo com a Sua intencionalidade para
que possamos nos tornar quem essas promessas dizem que somos.

É por isso que mantenho registros sobre todos os meus amigos, porque conheço todas as suas palavras
proféticas. Conheço as suas declarações de identidade. Eu leio suas palavras proféticas porque eles são
os meus amigos. Quando sinto que há algo de uma palavra que está prestes a acontecer, ligo e
digo: "Vamos tomar um café.” Quero falar sobre essa palavra. Creio que ela está se tornando em uma
palavra para “agora”. "Quando foi dita, era como uma palavra futura, mas toda a palavra futura deve
se tornar uma palavra do agora em algum momento”.
Quando eu olho e digo: "Acho que essa é uma palavra para agora, o que você acha?" "Eu acho que você
pode estar certo". "Então, quais são suas intenções em relação a isso? O que precisa mudar? Que
ajustes precisam ser feitos? O que deve mudar em seu pensamento? Como a sua lente assume um
ponto de vista diferente? Que linguagem precisa sair de sua boca na oração, na declaração, na
confissão, na proclamação? Como você vai andar agora, de forma que você tenha essa palavra? Está
clamando para ser liberada agora". Isso é o que os bons amigos fazem pelos outros, certo? É por isso
que Jane está sempre referenciando as palavras proféticas que foram faladas.
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Associar-se a promessas e palavras proféticas destrói
negatividades e fraquezas, eleva todo lugar baixo até
corresponder à intencionalidade de Deus.

O que será necessário para destruir as negatividades e a fraqueza em sua vida? Acho que uma palavra
profética é uma grande parte disso. A Palavra do Senhor cria o caos contra a negatividade. Ela libera
sua fraqueza para ir a outro lugar. Você transforma a profecia e a promessa em seus lugares baixos
para elevá-las nos termos de quem é Deus. Você transforma palavras proféticas em seu grupo Luz de
Aglow, nos lugares baixos da área, na sua região, em suas finanças, em qualquer coisa. Você gera a
palavra profética nos lugares baixos primeiro para vê-los construídos, então você é estabelecido em
um nível diferente. A profecia é projetada para te elevar.

É

IMPORTANTE

É importante para nós em Aglow travar uma guerra contra a passividade, a procrastinação, e a
negatividade. Para derrotar o medo, a incredulidade e o vitimismo. Dominá-los com o favor do Senhor.
Eu gosto de dizer ao Senhor tudo de bom que Ele é na minha vida. Isso é adoração, eu
acho. “Senhor, estas são todas as coisas boas que o Senhor é na minha vida e no meu coração. Estas
são todas as coisas que o Senhor provou para mim. Agora me mostre outras coisas onde Você quer ser
bom. Mostre-me outra área onde o Senhor deseja provar a Sua bondade para comigo e onde eu possa
provar a mim mesmo para o Senhor".
É importante que possamos superar a pressão, o estresse e tudo o que aprendemos com o mundo – ir
além disso para que a profecia o eleve, de modo que não nos surpreenda com a pressão. Estamos
dominados pelo processo do que Deus quer ser para nós.
Eu gosto de chorar. Eu sou um criador. Há momentos em que eu estou lendo minhas palavras
proféticas, e há momentos em que eu estou lendo meus diários para o Senhor. Eu li meus diários
para Ele. As coisas que Ele tem feito na minha vida. Ele me faz chorar apenas por gratidão. "Você se
lembra disso, Senhor? ”Às vezes, Ele dirá: “Fale comigo sobre 1994”. No meu coração eu volto a esse
lugar. "Ah, sim, eu me lembro de '94. Esse foi o tempo que eu estava curvado por três meses, porque
o peso da Sua Presença em mim era tão grande que eu não conseguia ficar de pé". Ele disse: "E aí, isso
foi divertido, certo? Eu coloquei algo em seu coração naquele momento, Graham, e ainda está aí." Ele
sabe o que está fazendo. Foi um pouco estranho estar curvado por três meses, mas eu estava bem,
desde que eu pudesse Lhe escutar gargalhando todos os dias. Ele achou que isso foi divertido.

D EUS

NÃO É COMUM

Ele não é comum, então você também não pode ser. Ele faz as coisas de maneira diferente. Mas
estamos aprendendo a viver com as permissões de Deus. Estamos aprendendo a ser plenamente
persuadidos sobre quem Deus é para nós.
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Todas as promessas e profecias contêm chaves que provocam uma nova
lente, pensamento e linguagem.
Lentes, mentalidades e linguagem são os blocos de construção da sua
identidade.
Esta primeira parte da história (II Reis 13) é a história do arrependimento. Todas as promessas e
profecias contêm chaves que provocam uma nova lente, um novo pensamento, uma nova linguagem,
e precisamos usá-los porque essas três coisas - lente, mentalidade, linguagem - são os blocos de
construção da identidade. Deus mostra quem você é.
Você tem que pensar sobre quem você é da maneira que Ele pensa.
Você tem que falar para si mesmo da maneira que Ele fala com você.
Você aprende uma nova linguagem de fé e favor.
É importante pensar sobre si mesmo n’Ele e praticar essa abordagem focada em quem você é em sua
identidade. É importante mudar a maneira como você falar sobre si mesmo, porque essas palavras que
você tem são projetados para moldar a sua identidade, para ensinar-lhe a obediência às suas próprias
promessas, e para entrar no lugar de confiança e fé em termos de quem Ele é em você e quem você é
n’Ele.

A NDANDO

EM DOMÍNIO

Uma vez que você começa a ver, pensar e falar de forma alinhada com Deus, você pode se encarregar
de seus arredores, o que é o que a Aglow realmente faz.
Nós entramos em tempos de caos e nos encarregamos.
Nós entramos em situações em que o inimigo está trabalhando, como Ground Zero, e nos
encarregamos nesse momento.
Nós entramos em circunstâncias cheias de pressão porque somos nós que não estamos sob
pressão.
Como você pode estar sob pressão quando o Príncipe da Paz vive em você? Como você pode estar
estressado quando o Rei do Descanso está morando no seu interior? Somos nós que entramos em
pressões porque não temos nenhuma. Então, levamos a paz para esses lugares. Nós levamos o nosso
descanso; nós levamos a ordem.

O que falamos e o que demonstramos e o que representamos é
fundamental para o desenvolvimento do Reino neste planeta.
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Você sabe disso. Tudo o que estou dizendo é que é hora de avançar e ir para outro nível completamente
diferente devido às nossas próprias promessas. Tome o que Deus colocou em suas mãos e lute com
isso. "Segundo as profecias já proferidas a seu respeito, combata o bom combate". Esse foi o meu verso
batismal, I Timóteo 1:18 "Segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você
combata o bom combate" A ironia é que o cara que estava me batizando não acreditava no Espírito
Santo ou em profecias, mas ele me deu esse versículo. Ainda posso ouvir Deus rindo. Ele sabe quem Ele
é e também quem você é.

O favor significa que Deus é absolutamente inclinado a você.

A LTAMENTE F AVORECIDO
É hora de negociarmos essa inclinação e parar de ficar em circunstâncias difíceis, pensando se Deus
fará alguma coisa. Negocie no favor. Negocie na inclinação que Deus tem para você porque todo o Céu
é atraído por Jesus em você. Negocie nisso.

A profecia abre uma janela de oportunidade e você deve agir dentro dessa
janela do tempo.
Sua intenção de receber uma profecia deve estar de acordo com a intenção
de Deus em dá-la.

Quando a profecia entra no poder, uma janela de oportunidade é aberta ao longo da sua vida. Amado,
sua intenção de recebê-la deve estar de acordo com a de Deus em dá-la. Ele não reluta em nos
abençoar. Ele é sincero em relação a nós e Ele é imutável. Assuma a responsabilidade pela sua benção.
Ninguém mais pode fazer isso por você - é o seu trabalho. Assuma a responsabilidade de onde você
mora, do grupo Luz de Aglow em que você está.
O rei estava indeciso com a sua resposta. Ele não entendeu o significado profético do tempo em que
estava. A majestosa promessa - o que Deus lhe oferece é que esta é a flecha da vitória do Senhor. Você
pode derrotar os arameus até que os tenha destruído completamente e obtenha total libertação. A
intenção de Deus não é apenas uma vitória, mas uma completa destruição do que está contra nós.

As palavras proféticas permitem que você destrua completamente
o que foi contra de forma tão severa que isso nunca mais retorna.
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É importante no profético que você ataque o que está contra você com tanta força que isso nunca mais
volte. Isso é quem somos como Aglow. Temos permissão para entrar em um lugar de superação onde
o inimigo não pode atacá-lo novamente naquele lugar e levar essa vitória em torno das nações. Vá para
as cidades-chave e libere algo.

Estar fora de alinhamento com quem você é permite que a oposição venha.
Estar alinhado com quem você é permite que as bênçãos o encontrem.

A VANCE ,

AGORA

Aqui está o outro lado dessa verdade - a oposição se liga no que você não remove. Se você não age de
acordo com quem Deus é para você, se você não se fixa na palavra profética e diz que isso é meu, isso
é quem eu sou, é assim que eu posso agir, este é o meu território, esse é o meu motivo de superação,
se você não estiver se unindo à palavra do Senhor, então o inimigo virá e se prenderá a você.
A oposição se liga no que você não remove. As bênçãos se ligam no que você responde em
obediência. Eu sou as palavras terríveis que você deveria ter e você teria, mas agora você só terá
isso. Você poderia ter superado o inimigo, mas agora o inimigo vai voltar até você. Pergunto-me como
o rei se sentiu na manhã da 4º batalha. Para o resto de sua vida, ele viveria em arrependimento.
Deixe-me dizer algo para você, não venha chorar para Deus mais tarde. Daqui a cinco anos, o que você
gostaria de ter feito? Quando você recebe uma palavra profética, você recebe um enorme sim dos Céus
ao longo da sua vida. Por favor, não o converta em um não. Não o torne em um talvez. Aqui está o
princípio: quando a oportunidade de uma vida chegar, você deve se certificar de que você está agindo
dentro da vida da oportunidade.
O outro lado da história é diferente. Não se trata apenas do relato do líder que explodiu uma grande
oportunidade com Deus. Este é o relato da natureza da própria oportunidade profética.
A profecia diz o que é seu e é importante que você possua as suas posses no domínio profético.
A profecia diz o que Deus está liberando para você.
A profecia permite que você comece o processo de mudança necessário para permitir o
cumprimento.
E toda vez que você está respondendo à palavra profética, algo está crescendo em você em termos de
confiança e fé. Toda a dinâmica dentro de você está sendo transformada longe da fraqueza, longe da
dúvida, do medo ou da incredulidade em um lugar de confiança, em uma nova realidade, em um lugar
de confiança, fé e favor. Você começa a caminhar com certeza. Você está com propósito nas
situações. Você é a única pessoa que faz a diferença.
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A PROPRIE - SE

DE QUEM VOCÊ É

Durante anos eu sei que posso entrar em qualquer situação e fazê-la se curvar à fé e favor que estão
em mim. Eu sei que ao entrar em uma sala eu faço a diferença para as pessoas naquele lugar. Não é
arrogante dizer isso, é apenas um fato. É a sua identidade que precisa aparecer. E você sabe quem você
é e sabe do que é capaz em Jesus. E você sabe do que Ele é capaz de fazer em você. Você negocia nisso.
Há momentos em que eu digo ao Senhor, “O que o Senhor quer fazer?” E Ele diz: “O que você quer
fazer". Eu digo, "Bom, gostaria de fazer isso.” E Ele vai dizer: "Okay, nós faremos isso". O que é
isso? Essa é uma parceria onde Ele está confiando em Jesus que está em você. Há outras vezes em que
você confia em Jesus por você e através de você. Eu gosto disso. Gosto que Deus diga: "Agora é a sua
vez, você vai aparecer e eu vou te dar suporte. Vou ficar atrás de você." Por quê? Porque Ele ama o
desenvolvimento. Ele não quer ter que nos mandar em tudo. Ele quer ouvir: “Senhor, eu estou
pensando nisso, quais são os Seus pensamentos?", "Parece ser uma boa ideia, vamos fazer isso".

O plano de Deus só pode se desenrolar através de concordância e alinhamento.

Jane e eu conversamos no telefone há alguns meses e ela disse: "Em que você está pensando? O que
você está lendo agora? O que você acha disso?" Eu disse: "Estou atraindo o alinhamento. Estou
pensando no foco do alinhamento e também estou pensando no foco que tenho se não estiver
alinhado. Então, estou falando sobre o poder do não-alinhamento e o que ele configura contra mim."
Havia apenas silêncio do outro lado da linha. Ela soltou um "Hum". Foi isso. Era isso, continuamos a
falar sobre outra coisa. Jane estava considerando a minha resposta profundamente.

Estar alinhado com Deus gera bênçãos. NÃO estar alinhado
com Deus traz oposição contra quem você realmente é.

Era o que eu estava pensando em porque eu estava pensando que você não pode pensar sobre o
alinhamento e o que ele faz sem também pensar em não-alinhamento e o que faz, o que isso
gera. Alinhamento e não-alinhamento, ambos geram algo. Você deve saber o que acontece se não
responder ou se não obedecer. Você deve estar ciente disso, porque quando você está ciente disso,
você se certifica de que tudo em seu coração é transformado em alinhamento.
A profecia gera um momento em Efésios 3:20 - "Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que
tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós” O poder dentro de
nós é Cristo no Espírito Santo. Coloque a sua profecia sobre eles e procure agir em concordância e
alinhamento com a forma como eles desejam realizar. A profecia nos diz o que podemos fazer. Para o
que temos permissão.
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M OISÉS
Êxodo 7:1 é um dos meus exemplos favoritos. Em Êxodo 6:30, Moisés está dizendo ao Senhor: "Veja". A
palavra, veja, significa "Me ver como sou. Olhe para mim. Pareço com alguém que pode falar com o
Faraó?", “Sério? Veja-me, veja-me como sou, não posso falar com o Faraó.” E o Senhor lhe disse: “Eis
que te tenho posto como Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu
te mandar O que você acha disso?" Moisés dizendo: "Me veja como eu sou", e o Senhor disse: "Não se
vê como eu sou. Veja, eu tenho te posto como Deus para o Faraó." Ele não está convidando Moisés a
ser o quarto membro da Trindade.
O que Ele está dizendo é: “Nesta situação você tem poder para se tornar nisto” porque Deus sabia que
o Faraó pensou que Moisés era uma divindade em forma humana. Então, o Faraó teria que ter algum
tipo de desculpa por que ele acabou de receber um chute por um pastor do deserto. A única razão pela
qual ele poderia surgir seria: "Afinal, Moisés, ele deve ser Deus em forma humana." Posso imaginar
que o Senhor riu com Moisés dizendo: "Vamos fazer isso. Parece divertido, vamos fazer!".
Essa palavra ditou os termos do relacionamento e a parceria de Moisés com Deus naquela situação. E
Deus fez com que a sua lente mudasse, sua mentalidade mudasse, e uma nova linguagem emergisse
nele. Vimos isso na corte do Faraó na maneira como Moisés se conduzir. Nós vimos no Mar Vermelho
quando ele estendeu a vara e o mar começou a se abrir. Nós vimos no deserto quando ele bateu na
rocha e a água saiu. O maná surgindo todas as manhãs. Todo o tipo de coisas aconteceu. Por
quê? Porque ali estava um novo Moisés que estava agindo de acordo com a permissão de Deus.

J OSUÉ

E

C ALEBE

Josué e Calebe acreditavam na profecia de Moisés sobre a Terra Prometida. Eles acreditavam que Israel
seria libertada do Egito. Que eles iriam para uma nova terra da promessa, que Deus daria essa terra a
eles, que eles teriam casas que não construíram, vinhas que não plantaram, e poços que não
cavaram. Que receberiam a riqueza dos ímpios. Quando deixaram o Egito, as pessoas foram dandolhes o gado, dinheiro, ouro e prata. Toda a economia de uma nação foi dada a eles antes mesmo de
chegarem até onde eles estavam indo.
Josué e Calebe estavam mergulhados nessas palavras, então, quando esses caras viram os gigantes,
viram uma oportunidade. Eles perceberam que o gigante foi projetado para mostrar o quão grande
eles seriam quando o derrubassem. "Esse é o tamanho que terei quando eu derrubar aqueles
idiotas. Eles serão a nossa presa". A sua resposta ao gigante era "eles serão a nossa presa. Nós
certamente superaremos. A proteção do gigante é removida. Deus está conosco, não se rebelem” Eles
não basearam aquela resposta no que viram na terra, mas na palavra profética que veio através de
Moisés. Eles estavam com receio de que as pessoas se rebelassem contra as suas promessas.

A profecia é a sua moeda e está ligada à sua identidade, não ao seu ministério.
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Uma pessoa que não tem fé em sua própria profecia, sua própria promessa ou sua própria permissão
é um inseto em construção. A profecia é a sua moeda. É o seu recurso; é a sua provisão.
Deus não providencia o seu ministério. Ele providencia a sua identidade em Jesus. Na Nova Aliança, é
por isso que sempre lemos nossas profecias ao novo homem em Cristo. É por isso que estamos fazendo
o Transformadores - para criar um cenário no seu interior, onde você entende quem você é no novo
homem, que o velho está morto e o novo está aqui.
Você é uma nova criatura em Cristo; Todas as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo; você
é uma pessoa nova. Você é uma pessoa que nunca foi vista na Terra antes de Jesus.

O Antigo Testamento foi um momento de visita. Agora
vivemos em um tempo de Deus onde habita o Seu povo.

Todo mundo no Antigo Testamento só poderia receber uma visita de Deus. Ele poderia vir sobre eles;
Ele poderia sair deles. Mas na Nova Aliança, agora somos uma habitação de Deus. Nós somos uma
morada de Deus pelo Espírito. Deus vive em nós. Você é uma nova criatura, nunca vista na Terra antes
de Jesus. Agora, toda a profecia gravita em relação ao novo homem, e não ao velho. A sua natureza
antiga que impede a profecia de ser cumprida. O seu novo homem faz com que você receba e responda.
Na Nova Aliança, nós amarramos a palavra profética para o novo homem em Cristo e não o velho que
já está morto. A razão pela qual Deus matou seu o velho homem é porque ninguém no Céu queria ter
o trabalho de mudá-lo. Quando você foi ressuscitado dentre os mortos em Cristo, seu velho homem
permaneceu na sepultura. Não entendo as igrejas que estão constantemente ressuscitando a velha
natureza e levando as pessoas a se arrepender. É como exumar um cadáver dando-lhe a cirurgia
plástica. É a coisa mais idiota de todas não acreditar no novo homem em Cristo.
Veja só, o que eu sei é que muitos ministérios que falharam agora têm palavras proféticas sobre a sua
vida, mas eles nunca aprenderam a viver nelas. Eles não podem se dar ao luxo de estar no ministério
mais e estão procurando empregos porque eles nunca perceberam que a profecia é a moeda. Eles
estão pedindo a Deus que abençoe o seu ministério e Ele está olhando para eles e dizendo: “Eu só
abençoo identidade porque isso é mais importante. A sua identidade é o seu ministério". Mas a sua
identidade não tinha crescido para atender a palavra que eles receberam.

U MA

JANELA DE OPORTUN IDADE ESTÁ DIANTE DE NÓS

Há uma janela de oportunidade de frente com a Aglow. É a oportunidade de uma vida. Estes próximos
50 anos serão marcados por um novo alinhamento dinâmico da liderança ao longo deste
movimento. Jane tem liderado esta resposta durante anos, sempre fazendo referência à palavra. Eu sei
que eu já disse isso três vezes, mas você precisa entender a sua paixão para com o profético. Ele precisa
ser executado através de todos nós. Precisamos prestar atenção nas palavras específicas para a
Aglow. Todos devemos entrar, alinhar o nosso destino profético como indivíduos, como Regiões, como
a equipes de área, como grupos Luz de Aglow, como a Sede.
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Devemos desenvolver uma paixão por nossas palavras
proféticas individualmente e coletivamente.

Você é sempre testado pela sua paixão para a vocação, a batalha, e a missão. Estamos sendo testados
pelas profecias que temos e o teste é, “A Aglow pode entrar em alinhamento e concordância?".
Em Gênesis 37, José tem este sonho profético onde ele estaria governando sobre seus irmãos, e eles
estariam se curvando a ele. O Salmo 105:16-24 descreve o processo que ele passou para ver a palavra
cumprida. O versículo chave é o versículo 19, “até o tempo em que a sua palavra se cumpriu; a palavra
do Senhor o provou”. Estamos sendo testados pelas profecias que Deus nos deu. Será que você
realmente acredita nelas? Temos palavras sobre os recursos. Temos palavras sobre a riqueza. Estamos
sendo testados por essas palavras. Qual é a nossa resposta ao Senhor?

Nossa resposta para palavras proféticas não pode ser orar para que elas aconteçam.
Devemos proclamar que já somos quem o Senhor declarou sobre nós e avançar.

A nossa resposta ao Senhor não pode ser orar, porque quando você recebe uma palavra profética, é o
fim da oração, é o início da proclamação. Você intercede até obter uma palavra profética, e então
quando você recebe uma, você muda a sua linguagem e seu foco.
Eu não oro pelas minhas profecias, eu as proclamo. Eu as leio. Eu não proclamo um dos textos-chave
que Deus me deu. Às vezes, o Senhor vem, e diz, Graham, leia o Salmo 91. Eu tenho que ler em voz alta
porque, aparentemente, Ele gosta do meu sotaque. Eu leio em voz alta e posso ouvi-lo dizer, “Ahhh,
sim, eu adoro essa parte. Isso, você está nessa agora. Isso é legal”. Quando termino, Ele diz, “Agora
vá” e eu digo Senhor, Você disse... Senhor, Você disse... Senhor, Você disse... Senhor, Você disse... E eu
posso imaginá-lo ali com as mãos abertas, um grande sorriso no rosto, e falando, “Sim, eu disse. Eu
realmente disse isso. Estou tão feliz que disse. Oh, sim, eu definitivamente disse isso. Eu
definitivamente disse... Eu realmente quis dizer isso. Eu adoraria ver isso".

P ROCLAMAR

PALAVRAS PROFÉTICAS LIBERA CONFIANÇA E ENERGIA

Eu posso vê-lo me respondendo enquanto leio a palavra profética para Ele. “Sim, isso mesmo. Eu
entendo. Eu realmente quis dizer isso”. E, de repente nessas interações além da pressão da Sua paixão,
do Seu calor, do Sua beleza e do Seu o amor por mim, que estou experimentando, há aquela sensação
de certeza. É isso. E há uma nova energia. Então, muitas vezes Ele dirá: “Ok, agora vamos fazer um café
e falar sobre isso”. Faço isso quando eu preciso pensar estrategicamente sobre o que fazer em
seguida. Qual evento eu preciso fazer a seguir? Qual é o próximo ensinamento que preciso
lançar? Todos os ensinos proféticos no meu site são baseados na minha própria vida e relação com o
Senhor, além das minhas próprias promessas. O que te tocar através dessas palavras, você pode tomar
para si mesmo. É tudo seu.
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UM

TEMPO DE PALAVRAS PROFÉTICAS QUE ESTÁ SENDO TESTADO

A palavra de José foi cumprida em Gênesis 42. Cada líder na Aglow está sendo testado pelas
proféticas palavras que já receberam e todos nós seremos testados pelas palavras deste fim de
semana.

Palavras proféticas vêm com testes que são projetados para nos elevar, avançar
e nos preparar para nos levantar e ocuparmos o espaço que Deus tem para nós.

O teste é projetado para te elevar. Ele é projetado para te fazer avançar. Ele é projetado para preparálo. Deus não está olhando e dizendo, “Vamos testar para quem acredita nisso ou não”. O teste não é
sobre você. O teste é sobre o quão rápido você pode se levantar e ocupar o espaço que Deus te
reservou quando Ele te deu a palavra.

Os líderes que se alinham com as palavras proféticas recebem um
espírito vivificante para impulsioná-lo no seu desenvolvimento.

Eu acredito que os líderes que não estão em alinhamento com o destino, que desejam apenas o
comum, não resistirão ao calor do avanço acelerado. Quando você diz “sim” a uma palavra, Deus diz
“sim” a você em termos de te dar um espírito vivificante para que você possa alcançá-la, fazendo com
que você tenha um avanço acelerado para que possa aprender mais rápido, e colocá-lo numa lugar
onde você pode começar a anunciar ao Senhor, “Esse é quem o Senhor é para mim, este é quem eu
sou, isso é o que eu tenho".

P ROCLAME

SUAS PROFECIAS EM VOZ ALTA

Eu gosto de trazer palavras proféticas para as reuniões de oração, porque dessa forma elas se
transformam em reuniões de proclamação. Você não precisa orar sobre as suas profecias, é preciso
proclamar a sua realidade. Eu gosto de reuniões proclamação. Acho que devemos ter mais delas.

Os testes projetados em torno de nossas palavras proféticas nos transformarão
para que possamos lidar com o poder e o prestígio que são ligados a elas.

Não errem, amados, os testes foram projetados para nos tornar em pessoas que podem suportar o
preço do cumprimento. José era arrogante e orgulhoso quando recebeu esse sonho profético. Ele era
humilde, sábio e responsável quando a profecia foi cumprida. Ele conseguia suportar o poder e o
prestígio desse governo.
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Nossas apostas são grandes. Elas são globais. São poderosas e devem desenvolver líderes e pessoaschave que podem viver em um lugar alto no Reino. Temos que passar no teste do acordo, alinhamento
e mudança corporativa.

E STUDE

AS PALAVRAS PR OFÉTICAS DA

A GLOW

Estude essas palavras:
O que nos pertence?
Para o que fomos chamados?
Qual é a atual discrepância entre a identidade presente e futura?
Ressignifique os elementos de mudança necessários para nós estarmos de acordo com a palavra
que Deus nos deu.
Transforme as suas lentes e a sua mentalidade e a sua linguagem. O avanço é constante.
Ore e posicione-se de acordo com as promessas, não com as circunstâncias.
Entre no fluxo, liberação e mover nos lugares mais profundos.

P IONEIROS

X

C OLONOS

Um brilho surge nos pioneiros que conquistaram um novo território. Muitos de nós na Aglow nos
tornamos em colonos nos territórios que já ganhamos.
Um colono não está preparado para tomar um território que ainda precisa reivindicar. Precisamos de
mais exploradores e pioneiros, guerreiros e campeões e Transformadores sendo levantados em nosso
meio.
Quem quer explorar? Quem quer ser pioneiro? Que quer se tornar um guerreiro? Quem quer ser um
campeão? Quem quer ser um Transformador? Escolha pelo menos um. Se você é inglês ou do Texas,
você deverá escolher três dos quatro.

M ANTENHA

A PROF ECIA VIVA

As regiões e áreas da Aglow devem seguir o exemplo de Jane e manter a profecia viva. Tomar decisões
de acordo com um futuro que já está decidido. Nas regiões e nos grupos Luz de Aglow devemos
atualizar o nosso foco.
Você pode sempre dizer às pessoas que não verão a profecia cumprida.
Eles são os únicos que ainda têm medo.
Eles são aqueles que sempre recuam mediante as situações.
Eles são os únicos que estão clamando por socorro ao invés de ferir a terra.
A primeira coisa que Jane disse a nós em nossa reunião da Diretoria Internacional na terça-feira
foi, “Estamos vivendo em um momento culminante”. Estamos vivendo um momento culminante. O
que é isso? Há muitas coisas que se reúnem em um só lugar e os mares estão fervendo em torno de
nós agora. Nós temos uma oportunidade sem precedentes para superar e criar um novo impulso.
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A Aglow tem uma janela de oportunidade para superar e criar uma nova
dinâmica para virar um exército disciplinado que conquista territórios.

A A GLOW

É UM

M OVIMENTO P ROFÉTICO A POSTÓLICO

Há uma janela de oportunidade. Para Israel no deserto, era a oportunidade para deixarem de serem
escravos rebeldes e tornarem-se num exército disciplinado para conquistar territórios. Para a Aglow,
este é o lugar onde deixamos de ser uma organização para-igreja e nos tornamos em um movimento
profético apostólico que varre tudo o que estiver diante de nós.

A Aglow foi escolhida a dedo por Deus para preparar o mundo para o retorno do Rei.

Ouça-me agora – o futuro da Aglow e o nosso destino na Terra está em jogo. “Você deveria ter e você
teria”. Mas não queremos ouvir essas palavras.
Fomos escolhidos a dedo por Deus para preparar o mundo para o retorno do Rei.
Somos um povo de intercessão e já nos tornamos em arquitetos da proclamação. Decretamos
de acordo com uma autoridade superior e em alinhamento com o nosso destino profético como
algo natural, porque não faríamos nada diferente ou menor nos dias a seguir.

P RESTE

ATENÇÃO ,

A GLOW

Preste atenção ao que aconteceu nos últimos minutos. Bárbara, Chuck, Dutch e o que eles
compartilharam – incrível, incrível.
Preste atenção, Aglow, seus mandatos acabaram de ser aprimorados.
Preste atenção ao seu manto de Deus como um grupo de pessoas. Este é um novo Pentecostes
para o fim dos tempos que chega para a um povo que está maduro no Espírito e que pode se
tornar líder de um movimento totalmente novo.
A Aglow está se levantando no poder do novo homem. Estamos vivendo na realidade de sermos
Transformadores. Só Cristo em você pode fazer isso.
Há uma nova geração da Aglow surgindo. Eu adoro ver todos esses jovens saindo e falando com a
gente. Somos uma mistura de gerações mais velhas de Josués e Calebes, orientando e construindo uma
nova geração que vai herdar a plenitude absoluta do que Deus liberou. Os jovens que podem alcançar
o futuro e trazê-lo para o presente. Eu amei o cara no final da apresentação de hoje do Geração, que
disse: “ Eu tenho 25. Quando estiver com 75 eu quero estar comemorando os 100 anos da Aglow".
Você deseja jogar seu manto sobre pessoas assim. Aqueles que estão em alinhamento irão superar os
que estão fora de foco.
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O

TETO DE VIDRO

Também quero falar sobre isso: o teto de vidro na igreja acabou de ser quebrado. O teto de vidro da
igreja está em pedaços. Isso exige uma mudança na lente, uma mudança de mentalidade, uma nova
linguagem. O odre velho da Aglow é inflexível. A grande sabedoria de ontem deve dar lugar a
expectativas alimentadas por sonhos, visões, e profecias que mudarão o planeta. Se não podemos
responder a isso, isso significa que vamos nos tornar em pessoas desatualizadas que falam sobre o
passado. O que é muito parecido com a metade da igreja evangélica no momento. Um povo
desatualizado dizendo coisas do passado, sem entender que o destino está sempre progredindo.

A grande sabedoria de ontem deve dar lugar a expectativas alimentadas
por sonhos, visões e profecias que mudarão o planeta.

J ANE ,

A GUARDIÃ DAS CHAVES PROFÉTICAS

Eu acho que este é o maior momento-chave da história da Aglow. É importante para nós trazermos
todas as nossas palavras proféticas para o primeiro plano e começar a olhar para as chaves que Deus
está nos dando. Eu sempre senti que chamaria Jane como “Guardião das Chaves”.

Todas as nossas palavras proféticas devem vir para o primeiro
plano para olharmos para as teclas que Deus nos deu.

P ALAVRA

PROFÉTIC A

Na manhã de sábado antes da reunião, Deus me deu uma imagem sua Jane, e você estava vestida
como uma rainha com uma coroa em sua cabeça e um cetro em sua mão.
Eu vi você em pé diante de uma porta enorme e você tomou o cetro e o bateu na porta e ela se
abriu. Você esperava que ela se abrisse.
Ao cruzar o limiar, havia todos os tipos de caixas, e caixotes cheios de presentes. E uma voz disse, “São
todos seus, pode abri-los".
Quando você começou a abri-los, havia palavras de 1960, ou seja, desde os anos 70, e outras palavraschave. Eram todas as palavras proféticas e promessas. Você começou a descobrir cada uma delas e
você percebeu que algumas delas estavam em baús de tesouro, porque eram muito importantes. Estas
são todas as palavras, sonhos e visões que estão em seu coração e neste ministério há anos,
porque você é a guardiã das chaves proféticas. Isso é quem você é para Deus. É por isso que Ele confia
tanto em você porque você não está disposta a deixar a Sua palavra cair no chão.
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O Senhor está dizendo: “Eu te dei todas estas bênçãos e recursos, agora é hora de você confiar em
mim”. Este é o fim. É como se o fim da intercessão pelo futuro tivesse chegado. Um novo dia sobre o
futuro está diante de nós.
Agora, onde teríamos escrito nossas orações, escrevemos proclamações e as proclamamos toda vez
que alguma situação surge. Não oramos sobre algo, agora proclamamos. Falamos no Nome de Jesus e
trazemos esse sentido da palavra viva nessa situação.
Ele Senhor está dizendo: “O tempo é agora, o dia está aqui, não é mais preciso esperar pelo sincronismo
para algo ser cumprido. Está na hora. Não há mais espera para o tempo ser cumprido, agora é
hora". Confie em Deus. Entre no que Ele falou. Espere os recursos chegarem. Espere os recursos
seguirem a sua proclamação. Propriedades, finanças, e pessoas vão ir até você.
A sua fome da Presença de Deus é algo profundamente pessoal. É algo que você tem clamado por um
bom tempo, mas você quer entrar em um lugar totalmente novo de relacionamento pessoal com
Deus. O Senhor diz: “Eu lhe concedo isso. Eu lhe concedo os encontros".
Você sonhou com os encontros e o Senhor diz: “Muitos daqueles sonhos, te conhecendo sei que você
pode se lembrar de cada um deles, cada um daqueles sonhos acontecerá exatamente como você
viu. Da forma como você os viu".
Sua fome de encontros com Deus está acompanhada pelo Seu desejo de ter encontros com você. Este
é um dia inteiro em seu relacionamento com o Senhor. A sua fome da presença de Deus promove
novos e incríveis encontros com Ele. É por isso que este cetro é tão importante - Deus te dá um selo
de algo no Reino.
Jane, você vai de força em força em seu corpo físico, em seu espírito, em sua mente, seus olhos, suas
lentes, sua linguagem, e a maneira como você fala. Você vai de vento em popa. E o Senhor diz: “Portas
que foram fechadas serão abertas e a restauração irá ocorrer em sua vida e ministério.”.
Vejo centenas de milhares de pessoas novas. Os jovens se levantando como os principais líderes e
ministérios. O Senhor disse, “Há uma oração que eu gostaria que você continue fazendo. Senhor, dáme este dia (o que você quiser pedir), dá-me neste dia. Dê para mim, agora. Dê para mim,
agora. Senhor dá-me neste dia... Dá-me neste dia...” Esse é o dia em que estamos. Este é o momento
em que estamos.
Esse destino não pode ficar somente sobre os ombros da Jane. O teste é para toda a nossa atual
liderança da Aglow, por toda a Terra - para todos nós nos levantarmos, um só coração, uma só mente,
um só espírito, uma só voz. Isso requer um passo sem precedentes em um lugar dinâmico de liderança
e companheirismo. Recebemos um bilhete dourado. Há um espírito vivificante que vem com ele. Há
um desenvolvimento acelerado que vem com ele. Há uma vantagem divina que vem com ele. O comum
acabou de morrer.
O comum acabou de ser atropelado por um caminhão cheio de promessas e não sobrevive ao encontro
profético. Esta nova Aglow tem surgido nos últimos três a cinco anos. Todos nós precisamos estar a
bordo, porque está aqui agora e todos nós precisamos nos ajustar a uma nova realidade. Os grupos Luz
de Aglow não são mais os mesmos. Não há mais diretorias de área fora do alinhamento. Não há mais
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o fazer o que é certo aos seus próprios olhos. As regiões da Aglow não são mais subdesenvolvidas. Não
há falta de recursos. Não há mais a dependência de financiamento da sede. Não há mais espera. Não
há mais desculpas. O Rei está aqui. Vire o seu rosto para Ele e torne-se radiante. Repita as palavras
que Ele nos deu em profecia.
Olhe para Deus como o Autor e Consumador. Vocês todos têm essas promessas proféticas então você
tem que desenvolver sua própria vida e crédito com Deus. Este é um grande dia para nós. Deus quer
grandes conquistas para nós.
A palavra profética aqui é “Eu quero lhe dar a capacidade de travar a destruição completa sobre o
inimigo. Seja qual for o país de onde você vem, para empurrar o inimigo tão forte que ele não vai se
voltar contra você".
Quando você vive no Reino, o país onde você vive pode avançar para esse nível. Estamos diante da
oportunidade de uma vida, e amado, é preciso agir dentro do tempo de vida da oportunidade. Não
espere alguns meses para ver como fica. Você pode estar se perguntando ao Senhor hoje, “O que eu
preciso fazer hoje?”.
Para alguns de vocês, o Espírito Santo já está falando sobre isso de onde você está sentado - a próxima
coisa que Ele quer dominar, a próxima coisa que Ele deseja que cresça em você.
Estes são dias sem precedentes. Este é um evento sem precedentes. Tivemos um ministério sem
precedentes com Barbara, Chuck e Dutch. Eles lançaram algo juntos que é surpreendentemente
poderoso, novo, e que exige uma resposta nova. Projetado para criar um povo sem precedentes - e
isso é o que somos. Vamos orar.
Pai, graças Te dou. Estes são os dias da promessa surpreendente. O Céu está aberto sobre nós. Não é
uma janela no Céu, mas uma enorme porta. A primeira coisa que o Senhor está nos conectando é com
o nosso destino profético. Então, Pai, onde estamos, queremos ficar em Sua Presença e dizer: “Jesus,
eu estou com Você. Estou dentro. Estou dentro”. Precisamos agir em resposta à palavra. Eu não sei por
que as pessoas ainda estão sentadas. Primeira lição, amados, agora significa agora. “Senhor, eu
estou dentro.”.
Pai, nós vamos ferir a terra com a nossa resposta. Senhor, Você disse... Senhor, Você
disse... Senhor, Você disse... Senhor, Você disse... Senhor, Você disse... Senhor, Você disse... Senhor,
Você disse... Senhor, Você disse... Senhor, Você disse... Senhor, Você disse... Senhor, Você disse...
Senhor, Você disse... Senhor, Você disse... Senhor, Você disse... Senhor, Você disse... Senhor, Você
disse... Senhor, Você disse... Senhor, Você disse... Senhor...
Nossa resposta à Palavra é - “Senhor, nós acreditamos. Nós acreditamos. Acreditamos Senhor. Nós
acreditamos que será como foi dito. Nós acreditamos que será como o Senhor disse, assim como o
Senhor determinou. Acreditamos que este é o primeiro dia de uma nova era e que atravessamos uma
linha, atravessamos um limite, atravessamos um Jordão. Agora estamos conquistando território. E
agora vamos lutar, guerrear com as espadas proféticas e ao som de “Senhor, Você disse...” será ouvido
por todas as nações. As pessoas da Aglow se unirão no caos, em tempos de angústia e dificuldade,
tempos de fome e da pobreza, dizendo: Senhor, Você disse... Senhor, Você disse... E veremos
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milagres. Veremos a água que sai de uma rocha ou algo parecido. Veremos comida ser entregue. O
primeiro serviço de entrega de comida na história do mundo, no deserto com Israel. Veremos milagres
extraordinários porque todo o Céu é atraído por Jesus em nós. Que assim seja Senhor porque Jesus
merece. Ele merece um povo como este, por isso pedimos em nome de Jesus. ” Amém.

J ANE H ANSEN H OYT
Quando Graham citou uma conversa minha há menos de um mês atrás e disse que minha resposta foi
hummm. Não era um hummm descrente ou questionador. Você já se sentiu surpreendido pelo
Senhor? Ficamos sem tem palavras. Este é um momento do hummm.
Ontem à noite, quando Tony e eu voltamos para o quarto, nos sentamos na cama e oramos,
conversamos e oramos, entramos em tudo o que Deus estava fazendo e dizendo. No entanto, você
sabe que algo pode ficar tão grande que não consegue realmente compreendê-lo. Mas você pode
dizer “sim” e pisar dentro. Você começa a jornada e neste dia, nesta Conferência, começamos uma
caminhada para um novo futuro.
Eu quero usar a ponta deste cetro (eu não costumo andar com um cetro), mas eu vou usá-lo hoje para
quebrar profeticamente, quebrar, quebrar qualquer barreira na sua vida pessoal, nas suas vidas como
líderes, ao longo deste ministério. Palavras de morte que foram ditas, nós entramos na vida que foi
profetizada sobre nós neste fim de semana. Uma palavra sobre o futuro. Nós não estamos vivendo no
passado, mas estamos nos movendo do presente para o nosso futuro. Então, entre nela hoje. Nós a
profetizamos sobre toda a Aglow que está longe, e ela será sentida. Todo olho verá, todos terão
entendimento enquanto avançamos como novas pessoas.

A

MULHER ENCURVADA

Estava pensando na mulher encurvada antes de vir para esta Conferência. Ela não conseguia, de modo
algum, endireitar-se. Não havia nada que pudesse fazer por si mesma. Mas Jesus a notou e começou a
falar palavras de vida e ela se levantou, começou a caminhar e a andar para frente. Isso é o que
aconteceu na vida da Aglow e nas vidas de mulheres e homens de todo o mundo. Esta Conferência nos
endireitou e nos ergue ainda mais alto.
Quando Graham fez uma referência hoje, e acho que eu mesma falei isso em uma de nossas reuniões,
há uma fome no meu coração. Eu tenho andado com Deus por anos. Eu tenho fome d’Ele. Eu tenho
fome da Sua Palavra. Mas uma fome nova e mais profunda em mim e dizem que você não pode liderar
as pessoas para um lugar mais elevado do que você está. Eu estou dizendo a você, prepare-se, porque
esta menina aqui vai até Deus por tudo o que Ele tem, por tudo o que Ele é. Estamos indo mais e mais
profundo do que já foi antes. Dê um brado!
Graham, muito obrigada pela palavra que você lançou sobre o ministério Aglow hoje e as palavras que
você... A vida que você tem derramado em nós. A primeira vez que ele esteve conosco - 2004 - e ele
andou conosco todos esses anos. Ele derramou a sua força, a sua vida... Ele derramou Deus em nós.
Por favor, reconheçam [aplausos, Shofars, brados].
Eu só fico aqui pensando... Eu me sinto, uau, eu sou rica. Eu tenho Dan Hammer como meu pastor,
Graham como meu amigo, Barbara como minha amiga. Vejo o Chuck e Dutch como amigos. Não
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andamos juntos com tanta frequência. Pense no que Deus tem colocado no nosso ministério, porque a
Sua mão está sobre nós. Acredito que a Sua mão está sobre nós por causa da sua fidelidade, suas
contínuas orações, seu posicionamento e fome por tudo o que Deus tem para nós. Amém?
Para encerrar: “Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos
irrepreensíveis,
com
alegria,
perante
a
sua
glória,
Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora, e para todo o
sempre. Amém.”.
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