C ÚPULA DE L IDERANÇA 2018
Graham Cooke

T ORNANDO - SE UM HERDEIRO DE D EUS
Se você tiver uma caneta, anote isso.
Chave 1: O que Deus está nos falando é incrível. O que Deus está nos comunicando é
absolutamente surpreendente.

Na conferência LifeChangers, Ele nos disse que estava nos tirando do velho homem e nos levando para
o novo. Ele ainda está nos falando do novo. Você sabe que essa jornada está apenas começando. Há
um estilo de vida para ter sua vida transformada. Todos os dias Ele está te ensinando a sair da
negatividade e te levando para o melhor. Ele está te ensinando a sair do seu passado para ir ao futuro.
Ele está ensinando você a sair do medo para ser mais do que perfeitamente amado.
Todos os dias Ele está ministrando em você mais e mais e mais e mais de Cristo.
Chave 2: Nos Transformadores, Ele estava nos ensinando a deixar para trás uma
espiritualidade terrena e materialista para obter uma cheia de unção do Reino, onde Deus é
ilimitado em relação a nós. Nos Transformadores, Ele está nos ensinando a deixar uma
espiritualidade terrena.

Colossenses 3 diz: "Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas.". Ele está
nos ensinando a deixar de lado o que é terreno. Nós não baseamos as pistas para nossa a vida a partir
de qualquer coisa que esteja acontecendo no mundo. Então, para o inferno com o caos. O caos não
nos pertence. Ele pertence ao mundo. Estamos colocando nossa mente em algo maior que o caos.
Nos Transformadores, Ele está nos ensinando a deixar uma espiritualidade terrena e materialista para
obter uma unção do Reino, onde Deus é ilimitado em relação a nós.

E STAMOS

SEPARADOS

Chave 3: O que nos diferenciará nos próximos anos é que não estamos presos a nada que
esteja acontecendo no mundo, porque fomos libertos para viver diante de Deus em Jesus que
nunca foi derrotado. Isso não é propaganda. Essa é a verdade que nos liberta.

Isso é o que o mundo nos dirá - eu li isso no jornal ontem, no avião enquanto estava vindo para cá.
Nele estava escrito, “30% dos empregos nos Estados Unidos são trabalhos precários porque o salário
não é suficiente para cobrir as despesas de uma família. 32% dos empregos são remunerados o
suficiente para sobreviver, mas você nunca terá férias novamente, não poderá poupar para a
aposentadoria e nunca terá uma casa de preço moderado. 23% dos empregos são de classe média. Eles
permitem a refeição ocasional for a de casa, talvez umas férias modestas - um dia e meio na praia ou
algo assim e você pode economizar para uma aposentadoria que nunca será suficiente. Os outros 15%
são empregos que permitem que você viva algo como o Sonho Americano, em vez do Pesadelo
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Americano, que 85% das famílias estarão enfrentando daqui para frente.”Isso é o que o mundo vai lhe
dizer.
Chave 4: Há sempre um nível mais elevado da Verdade do que apenas fatos.

O mundo diz a você que há caos em todos os lugares e é verdade, mas não é a Verdade. Há sempre um
nível mais elevado da Verdade que os fatos. Os fatos no Céu são que Deus está te ensinando a sair do
medo e desesperança e Ele está ensinando você a entrar em uma vida em Jesus que está acima e além
de qualquer coisa que o mundo possa esperar.
Eu acho que ele está nos falando de Filipenses 4:19 "O meu Deus suprirá todas as necessidades de
vocês". Acho que ele quer nos convencer disso e nos levar para dentro desta revelação.
Chave 5: Considere que Deus está nos ensinando a deixarmos de ser um povo baseado em
necessidades para ser um povo que vive como filhos de Deus que receberam uma nova
identidade como co-herdeiros com Cristo.

Romanos 8:14-17 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois
vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito
que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: "Aba, Pai".O próprio Espírito testemunha ao
nosso espírito que somos filhos de Deus.Se somos filhos, então somos herdeiros; herdeiros de Deus e
co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos
da sua glória.

T ER

AS N ECESSIDADES SUPRIDAS É A BASE

Nesses dias, ter as suas necessidades atendidas não é mais o suficiente, é apenas a base. É um nível
inferior.
E se na verdade Deus quiser dar a você o suficiente para ajudar todos na sua rua?
»
»

E se Ele quiser usar você para semear provisão, bênção e o favor de Deus nas pessoas ao
seu redor cujos corações estão fracos por causa do medo?
E se Deus quiser fazer de você uma pessoa de destaque em sua geração, onde pessoas
virão até você e dirão: “Como você faz isso? Você tem o mesmo tipo de trabalho que nós.
Como consegue fazer isso?"

Eu sempre amei a história de Israel atravessando o deserto. Café da manhã aterrisando todas as
manhãs. Não há comida no deserto. Nem mesmo uma loja ou qualquer outra coisa. Eles saíram do
Egito com todo esse dinheiro, todas essas posses - o suficiente para alterar uma economia inteira todo esse ouro, prata e outras coisas mas nada para gastá-lo. Não há nada lá fora.
Chave 6: Haverá milagres.

O que Deus está dizendo é: "Você não precisa de uma loja em sua vizinhança para viver, você precisa
apenas de Mim. Eu posso fazer o café da manhã cair do Céu todas as manhãs. Eu posso te dar maná
seis dias por semana." Eu não entendi o que era o maná até que vi o Senhor dos Anéis, então percebi
que provavelmente é como as lembas - uma estranha comida mundana. Você só precisa de três
mordidas e isso te satisfaz.
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Há milagres e provisões extraordinários e que acontecerão em tempos de caos. Há histórias
extraordinárias que todos nós vamos ter sobre como Deus nos guardou, nos fez prosperar, como nós
prosperamos no caos e como nunca nos entregamos porque Deus nos ensinou a viver acima das
circunstâncias.

U M R ELACIONAMENTO E LEVADO
Deus atende às necessidades de seu povo como um pai atende às necessidades de seus filhos. Mas
chega um momento em que Deus procura elevar nosso relacionamento como filhos, herdeiros e coherdeiros com Cristo, para que possamos saborear a provisão de uma esfera completamente diferente.
Chave 7: Estamos evoluindo de filhos infantis e pequeninos de Deus para sermos filhos
adultos de Deus. O novo suprimento está vindo.

Precisamos de líderes, homens e mulheres, que possam inspirar outros, como organização, a níveis
extraordinários de relacionamento com Deus, onde se relacionem com a abundância. Ter suas
necessidades atendidas não é suficiente para Deus quer que você seja um centro de abastecimento em
sua comunidade e comece a atender às necessidades dos outros.
Gálatas 3:26-29: Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo
foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem
mulher; pois todos são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e
herdeiros segundo a promessa.
Gálatas 4:1-7: Digo porém que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo,
embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo
determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos
princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho,
nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que
recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos
seus corações, o qual clama: "Aba, Pai". Assim, você já não é mais escravo, mas filho; e, por ser filho,
Deus também o tornou herdeiro.

H ERDEIROS

SEGUNDO A P ROMESSA DE J ESUS

Somos herdeiros segundo a promessa de Jesus. Isso significa que quaisquer promessas que Ele teve em
Sua vida agora pertencem a nós simplesmente porque Ele vive em você.
2 Co 8:9 - So Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, por amor
de vós se fez pobre; para que pela sua pobreza enriquecêsseis.

Ele tomou nosso lugar nesta vida para que pudéssemos nos elevar pela Sua vida em nós. Nós vivemos
pela Sua vida. O que isso significa? Isso significa que o que você está enfrentando na vida agora, Ele
está enfrentando no seu lugar. Então, não é só você que está enfrentando isso. Quando você está
encarando algo, está o fazendo através dos olhos Dele.
Você já teve que lidar com uma pessoa realmente difícil? Alguém que te tira do sério e você não sabe
se deve orar por eles, abençoá-los ou matá-los e enviá-los para Jesus? Conhece esse tipo de pessoa? E
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o único antídoto que tenho para essa raiva é recuar e dizer: “Senhor, você pode olhar através dos meus
olhos e me dizer o que vê? Porque eu preciso ver essa pessoa do jeito que você a vê. Mostre-me como
você vê essa pessoa. Mostre-me como você vê essa situação. Mostre-me como você vê o dinheiro na
minha conta bancária. Mostre-me como você vê o meu salário. Porque eu Te conheço. Você vê as coisas
de maneira diferente. Alguém te deu 5 pães e alguns peixes, você viu de maneira diferente e alimentou
5.000 pessoas e sobraram 12 cestas. Então todo mundo teve sobras. Você não viu isso da maneira que
Seus discípulos viram. Você viu do jeito que o Reino viu. Você nunca foi escravizado pelas coisas deste
mundo. E nós somos herdeiros segundo ESSA promessa.”

N ÃO

MAIS SUJEITO A CO ISAS NESTE NÍVEL

Somos filhos agora até o tempo designado pelo Pai que é o tempo certo. É o momento certo para nos
levantarmos e dizermos que já não estamos mais sujeitos a coisas neste nível. Nós não estamos mais
sujeitos a nada neste nível. Através de Deus, vamos levar o mundo a um lugar totalmente diferente.
Chave 8: Nós vamos levar o mundo para um lugar totalmente novo - é o tempo de ajuda
visual!

Há um território que se estende à nossa frente, quando Israel saiu do Egito, Deus disse: “Nós estamos
indo para a Terra Prometida e, ao longo do caminho, eu mostrarei a você como é. Eu vou te mostrar o
que posso fazer com o nada. Mostrarei como posso alimentar um milhão de pessoas quando não há
mercearia por perto. Eu mostrarei como isso funciona comigo. Mas chegará o dia em que enviarei Meu
Filho e Ele ensinará você a como ser um co-herdeiro. E quando você passar em seu treinamento, você
se tornará um herdeiro completo comigo. E este dia chegará."

V EJA

COMO ELE VÊ

Esse dia chegou e o Pai está batendo à porta - é um chamado de Jesus - e algo está se abrindo para nós
e precisamos de olhos para ver. E precisamos de ouvidos para ouvir. E finalmente conseguimos
entender o que é o Lifechangers e Transformadores. É sobre tudo isso.
Se você parau de aprender com o LifeChangers - pegue seus cadernos - você ainda não foi longe o
suficiente. Se você acha que ainda desanima perante a negatividade, você não foi longe o suficiente.
Se você ainda está sujeito ao medo, você não foi longe o suficiente. Se você ainda está preocupado e
ansioso, você não foi longe o suficiente no LifeChangers s, porque o LifeChangers s é sobre uma vida
diferente. E se você ainda está sendo influenciado pelo velho, você não está trabalhando totalmente
no novo. Pegue seus cadernos. Não me faça ir até você. Pegue seus cadernos e revise algumas dessas
lições porque, se você não estiver, ficará preso às coisas deste mundo.
Chave 9: As coisas deste mundo não nos seguram.

As coisas deste mundo são a economia, furacões, inundações, ganância, Wall Street, políticos. Você
está no cativeiro para o custo de vida crescente. Os salários não crescem rápido o suficiente. Se você
está em um mês longo e não tem dinheiro suficiente, você precisa de uma herança. Você precisa
aprender como se tornar um herdeiro de Deus. Jesus se tornou pobre para que você não tivesse que
ser pobre. Dinheiro para compartilhar.
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E STÁ

NA HORA

Eu acredito que a plenitude do tempo está aqui e esta é uma parte crítica da nossa educação. Eu acho
que será a coisa mais alegre que já fizemos. Alguém preocupado em ter muito dinheiro?

A

HISTÓRIA DE GRAHAM

Em 2007, o Senhor me disse: “Graham, o que um profeta está fazendo com um ministério sem fins
lucrativos?” Eu meio que balbuciei! Ele disse: "Filho, você e eu estamos indo para os negócios juntos."
Então, eu tirei uma licença para os negócios e começamos a Brilliant Book House. Alguns meses depois
de começarmos a Brilliant Book House, a crise financeira começou a se tornar visível. Tivemos essa
grande recessão por um período de 3 anos. Crises econômicas. Execuções hipotecárias. Perdas de
emprego. 78% dos domicílios dos EUA foram um pagamento de emergência do desastre. Mas eu e o
Senhor estávamos nos negócios.
Em 2011, comecei o próximo nível do meu negócio e comecei a filmar nossos próprios eventos e tive
essa grande parceria com os meninos Rollins. Tem sido muito divertido, fomos a hotéis em toda a
América filmar nossos próprios eventos, porque Deus estava nos levando para outro nível mais alto.
Nesse ponto, 5 anos depois de termos começado a Brilliant Book House, o Senhor disse que queria que
eu fizesse alguma doação. Eu doei para a agência anti-tráfico Not for Sale.
Então eu peguei o que sempre foi o meu lugar de provisão e dei para alguém como um investimento.
Por quê? Porque estou aprendendo a ser herdeiro de Deus e os co-herdeiros sabem investir. Eu não
estou dizendo que todos deveriam sair distribuindo dinheiro. Vire para quem está ao seu lado e diga:
"Ele não está dizendo isso".
É o seguinte: O que estou expondo aqui não é uma prescrição, é uma descrição. Esta é a minha história,
não é sua. Esta é minha história e minha história descreve o que Deus fez comigo. Eu não estou dizendo
que o que Deus fez comigo é a única maneira que algo pode ser feito. Isso seria estúpido e eu deixei de
ser estúpido.
Em 2016, começamos a Brilliant TV e fomos para uma área totalmente diferente. É uma terra de
promessas para mim. Entramos em todo este território diferente do ministério, em um lugar mais
elevado da herança. E eu estou aprendendo que Deus sabe das coisas, ok? Ele sabe das coisas.
O que é interessante para mim é que nos últimos 10 anos tantas igrejas e ministérios fecharam por
falta de recursos. O que isso significa? Eles estavam escravos das coisas deste mundo. Eles estão sob a
economia, não acima dela. Eles estão sujeitos à ganância de pessoas que precisam de muita gente para
se manterem pobres, para que todos os trabalhos de base possam ser feitos. Eu não estou sendo
político. A verdade é que eu odeio política.

A HISTÓRIA DE JACÓ
O que é fascinante para mim é a história de Jacó - eu acabei de contar minha história. Na história de
Jacó, ele está em um lugar onde há fome e pobreza. Nada está crescendo. O que é isso? Eles estão
escravos das coisas deste mundo. Não é uma história nova. É antiga. E está nos capítulos 41 e 42 de
Gênesis.
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José, seu filho, está no Egito e ele é o braço direito do Faraó. E o Faraó pode ver que José está
angustiado com a família. Para resumir a história, o Faraó paga para toda a família de José ir para o
Egito. Ele lhes dá algumas das melhores terras do país. Certifica-se de que eles têm disposição suficiente
para ter um estilo de vida em um nível totalmente diferente. O que é isso? É José, que se elevou ao
favor, foi abençoado por ser o segundo homem mais poderoso do país, alguém que o Faraó considera
parte de sua família. De fato, o faraó deu-lhe um nome, Zaphenath-Paneah. A tradução hebraica é o
designado por Deus. Esse é José, um designado por Deus que pode levar recursos daqui, enviá-los para
lá e criar um estilo de vida totalmente diferente para um grupo inteiro de pessoas.
Quando José encontrou seus irmãos anos depois que eles o venderam como escravo, disse a eles em
Gênesis 45: 7 - Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e
para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Nenhum ressentimento porque ele foi vendido como
escravo. Sem ódio. Nenhuma condenação. Sem raiva. José é uma pessoa totalmente sintonizada com
quem ele é em Deus.
Chave 10: Nós não baseamos nossas intuições no mundo ao nosso redor. Baseamos nossas
intuições no Reino dentro de nós.

Deus está preservando uma herança para nós porque Ele quer nos tirar da luta. Este não é um
momento para ouvir as pessoas que falam de um lugar de negatividade do mundo ao nosso redor. Este
não é um momento para ouvir as pessoas que estão dizendo, você sabe, nós temos que ter cuidado,
este é um tempo de luta, todos nós estaremos sofrendo e não há tempo para isso. Este é o tempo para
a Noiva de Cristo se levantar, sabendo que ela é amada. Qualquer mulher que tenha um bom marido
sabe que pode tirar alguma coisa boa do garotão.

S ABER

QUE SOMOS AMADO S É A CHAVE

O amor é a chave para nós. Somos amados por Deus. Nós temos uma herança. Ele colocou Cristo em
nós para que pudesse nos preservar em tempos difíceis. Mas não apenas para isso, de forma que Ele
possa nos ensinar qual é a nossa verdadeira identidade na terra. E a única maneira de entender isso é
entendendo como você é conhecido no Céu. Você é assim na terra como no céu.
Devemos saber, não apenas a como pegar as coisas do Céu, mas a como nos erguer em nossa
identidade e receber algo para as pessoas ao nosso redor que estão enfrentando desamparo, medo e
morte.
Centenas de anos depois, avançamos para a história dos hebreus. Israel havia se tornado escrava de
um novo e desprezível faraó. E Deus enviou Moisés e Moisés teologicamente sempre foi descrito como
uma forma de Cristo. E Ele envia Moisés para libertar e transformar escravos em filhos. Ele veio para
nos libertar de sermos dominados e oprimidos - para nos tirar da escravidão das coisas do mundo e
nos levar a um lugar de liberdade, a um lugar de provisão e a um lugar de abundância.
Terra da Promessa. Uma solução completa e imediata. Você vai morar em casas que você não
construiu. Beberá de poços que nunca precisou cavar. Eu cavei um poço. É um trabalho horrível. E é
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é melhor você orar para que eles te amem, porque quando a água começar a subir, eles precisarão te
puxar rápido o suficiente para mantê-lo acima da água ou você vai se afogar. E eu já vi isso acontecer.
Beba de poços que você não cavou e se alimente de vinhas que você nunca plantou. Uma solução
completa e imediata.

C O - HERDEIRO
Chave 11: Há milagres que acontecerão com você por ser um co-herdeiro, e não
simplesmente para atender as suas necessidades. Esse é um território completamente
diferente. Estamos nessa jornada há um bom tempo.

Eu me lembro do Senhor me dizer: "Graham, estou mudando o jogo". Eu disse: "Jogo? Eu não percebi
que estávamos jogando. Que jogo é esse? ”E Ele respondeu: “Bom, o jogo estava ensinando você a
confiar, a viver pela fé. Mas, sinceramente, estou entediado porque é muito fácil, então quero ensinarlhe um novo jogo.” E ele começou a falar comigo sobre ser um co-herdeiro com Cristo. Ele disse: “Você
e eu vamos estar juntos e eu não vou ser o parceiro que irá dormir. Vou ensiná-lo o que Jesus quis dizer
com ‘Eu vou tratar dos negócios de Meu Pai’". E tenho aprendido isso desde então.
A parte fundamental de ser um co-herdeiro com Jesus é que recebemos a adoção como filhos.
Efésios 1:3-4 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as
bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do
mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
O que? Antes de Gênesis 1:1 Ele já o conhecia? Ah, fala sério!
Efésios 1:4-6 Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e
irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio
de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual
nos deu gratuitamente no Amado.
Chave 12: Somos os filhos adotados de Deus.

Esse é o ponto. Sua adoção como filho não está ligada ao Cristo ressuscitado, mas Ele adotou você
como filho antes das fundações do mundo. Antes do pecado entrar. Então, ser herdeiro de Deus não
é sobre você estar em Cristo como uma nova criatura. E tudo isso nos remete ao início e ANTES do
início e até mesmo antes das palavras "no começo".
Antes de Gênesis 1: 1, já havíamos sido escolhidos para sermos adotados como filhos. Deus não adota
crentes como crianças. Isso é adoção legal. Ele não quer adoção legal. Não é nem mesmo colocar
alguém na família pelo nascimento espiritual. É maior que isso. Ele nos coloca na posição de filhos, não
apenas como filhos do Cristo ressuscitado, mas na filiação não-originada de Cristo antes da fundação
do mundo. Ele está colocando você na filiação que Jesus teve na Glória antes que Deus dissesse: “Haja
luz.” Essa filiação celestial, poderosa, incrível, espantosa, maravilhosa, alucinante – de que você faz
parte do filho não-originado da Glória - aquele que deixou toda glória e veio à terra e viveu um estilo
de vida glorioso, mas nada comparado a ISSO.
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Você pode estar cochilando ou nem um pouco impressionado. Ou talvez esteja pensando: “Ah, meu
Deus! Você quer dizer que é ISSO? ”E Deus está dizendo: “Sim, é ISSO. É completamente assim. É
escandaloso. É grande. É incrível. É um milhão de vezes melhor que brilhante ”.
Bem-vindo ao mundo real sobre o mundo habitual. Bem-vindo ao Reino.
Um filho é aquele que está divinamente ligado à Glória, que só pode agir de uma certa maneira, que
goza de certos privilégios e vive acima das coisas do mundo por causa da sua posição de um filho da
Glória no Senhor Jesus Cristo.
Nos tornamos filhos de herança por causa do relacionamento do Pai com Jesus em Glória desde antes
do começo. Isso estava preordenado. Predestinado no bom propósito da vontade de Deus (Efésios 1:5)

UM

SOM DIFERENTE

Creio que esta é a plenitude do tempo em que Deus está enviando o Espírito de filiação aos nossos
corações, onde clamamos em voz alta: “Abba! Pai! ”O que é isso? Esse é um som que está mudando.
Os filhos clamam, "Abba!" Porém, não vamos mais clamar, "Abba". Vamos clamar: "Pai!" É um som
diferente. É uma voz diferente. Tem um tom diferente. Não implorando. Não pedindo. Não o chamando
de papai!
Mas, Pai, o que é que você quer fazer aqui? Pai, eu faço parte de algo contigo que será visto como
grandioso nesse mundo. E eu quero crescer nisso. Qual é a minha primeira aula?
Chave 13: Temos que aceitar formalmente a realidade de sermos filhos e herdeiros de Deus.

H ERANÇA
Chave 14: A herança é um lugar mais alto de promessa e privilégios. É maior que
provisão. É um lugar de legado. É uma vantagem divina. É preferência e promoção. É alta
consideração. É uma posição elevada. E a partir deste momento, se aceitarmos a adoção
como filhos da Glória, então Deus vai lidar conosco como filhos da promessa. Ele não vai mais
ouvir você implorando. Ele não vai mais ouvir você com orações que estão cheias de medo,
preocupação e ansiedade. Ele ainda vai (roubar) seu coração. Ele vai falar com você como
filho. Ele vai dizer: "Não faça isso. Não ore assim. Não ore como uma viúva. Ore como uma
noiva.”

Nossa perspectiva não pode ser baseada em sermos ou filhos. Nossas orações devem ser mudadas pelo
privilégio que sentimos ao sermos um com Jesus como filhos da Glória.
»
»
»
»

Precisamos falar de um lugar de vantagem divina.
Precisamos aprender o que significa ser co-herdeiros com Jesus.
Precisamos andar e falar de um lugar diferente.
Precisamos aprender a sermos guiados pelo Espírito a uma nova mentalidade, novas
posições, nova identidade, e uma nova linguagem de filhos de Deus. Tudo isso não para
apenas tomarmos a nossa herança, mas para ocuparmos um nível que talvez nunca
ninguém viveu.
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F OMOS

CRIADOS PARA IS SO

E se Ele realmente guardou o melhor para o final? Eu não acho que o mundo já tenha visto esse nível
de caos. Esse número de pessoas povoando, sobrecarregando todos os recursos da Terra. Acho que
fomos feitos para este tempo. Há muitos ministérios que vão ganhar dinheiro através do medo das
pessoas. Estou falando sério. Eles vão jogar com o medo - você precisa deste livro, você precisa deste
produto, você precisa disso, você precisa se tornar isso, você precisa ir aqui, você precisa andar com a
gente. Eu gosto do que fazemos no Brilliant, mas eu amo o que o Reino é. A verdade é que você não
precisa me seguir. Você precisa seguir a Jesus. Eu nunca fui um grande fã de Graham Cooke. Estou
falando sério. Eu sou um grande fã de Jesus em Graham Cooke. Siga-o. Ele não se parece nada comigo.
Mas eu estou seguindo Ele como se minha vida dependesse disso.
Chave 15: Nós não podemos mais ser assediados pelo medo, ansiedade, estresse.
Precisamos chegar ao ponto de encontro com o Espírito de adoção. Não mais implorando a
Deus. Somos herdeiros e filhos de quem Deus é - precisamos de uma declaração diferente
daquele lugar - uma nova declaração que podemos falar às nossas circunstâncias, novas
proclamações em oração.

Quando Deus te dá uma profecia, esse é o fim da oração e o começo da proclamação, porque agora
você proclama: "Senhor, você disse". Eu sempre amei essa série de orações que Ele me ensinou.
“Graham, ore assim. Eu quero que você vá direto à minha face, sorria e diga: "Senhor, você disse,
Senhor, você disse. Eu quero que você faça uma oração para que eu esteja concordando, "Eu disse isso.
Eu disse isso. Eu quero fazer isso. Sim, vamos fazer isso. Sim e amém.
”Quando Ele te dá uma profecia, Ele eleva você até o nível em que Ele cria uma nova linguagem para
que você aprenda. Se Ele lhe der uma palavra profética e você ainda estiver orando como alguém com
medo, você estará perdendo pontos. Se você não está orando como se sua vida fosse mudada, pegue
seu caderno de anotações. Revise essas coisas. Aprenda corretamente.
Chave 16: Os co-herdeiros aprendem a fazer o dinheiro trabalhar para eles. Eles
aprendem a investir para ter mais. Aprendem a sonhar e pensar e planejar e agir a partir de
um nível mais alto. Eles aprendem a ter uma mentalidade nas coisas acima, não nas coisas
do mundo. Eles não são escravos das coisas terrenas. Eles têm uma linguagem de privilégio.
E junto com essa linguagem, você tem esse lugar surpreendente de humildade, então você
não se torna estúpido e arrogante. E você olha ao seu redor e Deus não o está abençoando
para você ter um segundo ou terceiro carro. Ele está abençoando você para que as pessoas
na sua rua e na sua vizinhança possam crescer. Ele consegue mostrar o Reino através de nós.
Chave 17: Ele está nos chamando para ocuparmos a posição de sermos filhos e herdeiros de
Deus. Nós sabemos o que é sermos filhos da promessa, mas o tempo está ficando curto e Ele
precisa de mais filhos e herdeiros. Ele precisa de mais filhos da Glória. Hoje pela manhã não
consegui cantar uma música. Ela falava sobre estar fraco diante do trono. Eu não canto mais
essas coisas. Não estou sendo depreciativo. Não estou criticando as pessoas que a
escreveram, mas estamos em dias diferentes.
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Estamos em um tempo diferente e estamos aprendendo sobre a enormidade de se estar em Cristo e
ter Cristo em nós. Você nunca está sozinho. Há sempre quatro de nós lá e três deles são gênios! Você
nunca está sozinho.
Às vezes, quando estou imitando golfinhos - (voz estridente) - O que? Quando eu estava orando com
base na minha ansiedade, o Senhor disse: “Eu só quero que você saiba, eu não estou ouvindo você. Eu
odeio quando você choraminga. Pare de choramingar."
Chave 18: Devemos reconhecer que queremos ser treinados na adoção.

É o amaduracimento. Uma celebração da maturidade. Este é nosso Bar Mizpah em plenitude e
abundância.
O ponto é que temos que reconhecer que queremos o treinamento em adoção. Queremos o
treinamento para nos tornarmos co-herdeiros.
Vou falar mais sobre isso agora. Este não é um momento de surpresa. Eu não vou fazer você se levantar
e ficar torcendo como se fosse um Caco o Sapo. Essa não é a hora. Esse momento ainda está por vir.
Estou dizendo que agora é o momento certo para entrarmos em uma conversa juntos. Para entrar em
um diálogo juntos. Isso requer diálogo, uma boa conversa. E eu vou gostar muito dessa conversa onde
planejamos qual será a nossa resposta, e vamos fazê-la formalmente e pode ser que a gente até filme
esse momento. Vamos, formalmente, aceitar este papel na terra e não há como voltar atrás. Vamos
abandonar nossa antiga linguagem, nossa antiga mentalidade, nossa velha lente e vamos aceitar
formalmente esse papel na Terra. E vamos aprender a viver de um lugar, que está vários níveis acima
desse.

E SSE

É O MOMENTO DO ELEVA DOR

Esse é um momento do elevador. Não estamos subindo as escadas para ficar em um patamar por um
tempo, e em seguida, caminhar para outro lugar, morarmos lá por um tempo, e então chegarmos ao
destino final. Esse é o momento do elevador e requer diálogo. Requer uma unidade de coração, uma
unidade de mente, uma voz, um espírito que diz: “Senhor, aceitamos formalmente este papel em nome
do Reino, em nome do Senhor Jesus Cristo como filhos da glória.”
Chave 19: Neste diálogo, precisamos mudar nossas lentes. Precisamos desaprender as
velhas respostas, e chegar a um maior reconhecimento de quais serão nossos status e
privilégios a partir de agora.

T REINANDO

PARA SER UM CO - HERDEIRO

Estou à procura de sinais. A evidência da transformação é que a nossa identidade estava lá. Nós a
possuímos em nossa identidade. Temos um senso de profunda confiança em quem Deus é para nós e
temos uma postura diante de Deus que nos move para a mesma posição de Jesus porque Ele está nos
treinando para sermos co-herdeiros com Ele.
Chave 20: A transformação vem com evidências.
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Algumas pessoas passaram pelo LifeChangers, mas não se transformaram. Se você não se decide nesta
vida então você vacila, você oscila entre o velho e o novo. Vou falar isso de uma forma mais suave isso é inaceitável. É inaceitável. Você não veio até aqui para desmoronar agora.
Você não lutou e serviu em vários países e em todos os continentes para ceder à pressão agora. Deus
não trouxe você para um lugar quando Ele confia em você e diz: “Este é o momento certo para você
ter essa herança. O mundo precisa de você para entrar neste lugar, mas você ainda precisa perder
algumas coisas. Há coisas para doar. Coisas para deixar partir para que você possa entrar neste
lugar.Então aqui está a minha pergunta. O que Jesus está te ensinando? Do que Ele está te tirando que
não é mais aceitável? O que é que Jesus está falando com você enquanto Ele te olha com os mais
amorosos olhos e com a voz mais paciente e doce e diz: “Venha a mim. Não traga nada DAQUILO com
você. Não traga nada daquilo com você. Você precisa se livrar de algumas coisas.
Há uma razão pela qual as mulheres precisam de mais espaço no armário. Elas compram roupas novas,
mas nunca abandonam as antigas. "Talvez eu precise disso um dia". Até eu sei que não é assim que
funciona! Nem mesmo as traças querem comer as roupas no seu armário. Seu marido provavelmente
tem uma gaveta e meia prateleira no espaço do armário e o resto de suas roupas estão penduradas na
garagem ou algo assim. Você precisa libertá-las. Você sabe do que estou dizendo, certo?

AS

NOVAS ROUPAS ESTÃO CHEGANDO

É preciso se livrar das coisas velhas. Você não quer estar em um episódio de Acumuladores. Você
precisa se livrar das coisas? Por quê? Porque há coisas que você realmente gostaria de usar mas Deus
quer te vestir com algo tão lindo, tão extraordinário, tão profundo que faz você parecer e se sentir
completamente diferente. E, acredite em mim, quando Ele te mostrar as roupas que Ele quer que você
tenha, você vai atear fogo em seu armário. Não se trata apenas de se livrar do velho, você precisa parar
de pendurar as coisas. Pare de se agarrar à ansiedade apenas no caso de precisar dela um dia. Se você
separar as coisas para um dia chuvoso, adivinhe? Vai chover. Cai fora dessa. Você não precisa mais do
velho, mas precisa de mais do novo homem.
É por isso que estou falando para algumas pessoas aqui. Estou falando para algumas regiões aqui. Eu
estou falando para muitos grupos Luz de Aglow aqui. Você precisa voltar ao LifeChangers, e realmente
fazer as coisas desta vez. Ter um estilo de vida transformado. Não apenas fazer citações, mas viver
aquilo, e então você será um agente transformador. Se a sua vida não mudou, transformar será um
pouco difícil neste momento. Você tem coisas para fazer. Mas Jesus é um Espírito vivificante.
E por esse motivo precisamos de um espaço agora entre esta mensagem e nossa resposta. E em algum
momento, precisamos de um diálogo, precisamos fazer algo que talvez nunca tenhamos feito antes
como um ministério. Precisamos deliberar e aprender a linguagem e ter a mentalidade e enxergar
através dessa nova lente, antecipar e esperar o que Deus vai liberar.
Um herdeiro é diferente de uma criança e precisa de um processo diferente. Decida quem você é em
Cristo. Por amor de Deus, pense sobre quem você é em Cristo. Aceite as lições que vêm com esta
provisão, com esta posição. As apostas estão mudando na América e em todo o mundo e precisamos
que as pessoas vivam a partir de um lugar mais alto.
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Que todos nós possamos olhar ativamente e ver a bondade disponível na Glória de Deus.
Eu vou ler um pouco para vocês e depois vamos orar e encerrar.
Acho que o Senhor nos falaria o seguinte neste momento:
Amado, você sabe o que significa viver em lugares frutíferos e eu te amo por isso, mas sua vida
está prestes a crescer de forma que você nem imagina. E você crescerá, não apenas no frutificar
do Meu favor e Minhas bênçãos, mas crescerá porque há uma herança destinada a você onde
você entra e se veste, se veste de roupas como se fossem novas.
Este é o momento em que você pode receber todo o favor e bênção que lhe pertence agora
mesmo e acabar com o velho e ter certeza de que ele está enterrado. Alguns de vocês
enterraram o velho, mas não colocaram uma lápide dizendo seu nome, "descanse em paz" e a
data em que você enterrou o que você não tem mais a intenção de recuperar.
Você sabe o que é assumir a responsabilidade de ser frutífero em todas as situações. Agora você
tem que aprender a assumir a responsabilidade de se tornar um co-herdeiro com Cristo e depois,
tornar-se um herdeiro completo Comigo.
O tempo de escassez, o tempo da esterilidade acabou. Acabou. Acabou. Você precisa saber que
Deus já acabou com isso, e então superar. É hora de entrar em sua herança e ter uma conversa.
Um diálogo. É necessário previsão, planejamento. Todos nós devemos olhar nos olhos um dos
outros e dizer: “Vamos fazer isso juntos. Um coração. Uma mente. Uma voz. Um espírito. Vamos
fazer isso juntos. ”Nós não estamos sob a escravidão das coisas deste mundo - Todo esse medo
que alguns ministérios e outros criarão para nós neste mundo. Não há medo no amor e você é
o Amado de Deus.
A vinha é a minha plenitude para você. Não uma árvore, mas muitas árvores. Nem uma videira,
mas muitas vinhas de promessa e plenitude. E eu estou ensinando você a se manter em um nível
em que você nunca viveu antes. Eu estou te ensinando a viver, habitar, permanecer em uma
consciência como um herdeiro com Cristo e isso captura todo o seu pensamento. Domina a
maneira como você vê e a maneira como fala. Você é tomado por isso. É cativado por isso. Você
é capturado por isso até que não consiga ver ou pensar de outra forma. Orações de petição dão
lugar a louvor e declarações.
Amados, vocês estão libertos para subir no Espírito. Você está livre, não está mais preso à sua
capacidade de receber. Você está indo para algo que é ilimitado e eu quero te elevar. Quero que
você suba nesse lugar de herança. Seja cheio do Espírito e da Presença de Cristo em você como
um co-herdeiro, treinando e desenvolvendo você para ter novos olhos, nova mente, nova
linguagem e nova postura.
»
»
»
»

Um novo jeito de se levantar e uma nova maneira de andar.
Viver de um lugar acima, não um lugar abaixo.
Entrar em uma terra ometida.
Assumir a responsabilidade de permanecer em um nível que ninguém jamais esteve nesta
dimensão, neste mundo
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E eu quero que você, diz o Senhor
»
»
»
»
»
»
»

Aproveite os testes,
Aproveite o treinamento,
Salive diante da possibilidade de superação de uma maneira completamente diferente.
Fique entusiasmado.
Esteja capacitado para agir como se Jesus estivesse vivendo em você.
Conheça e veja o upgrade ligado a todas as circunstâncias que você encontrará.
Consiga ler os sinais que o Céu está lançando. Provisão logo alí. Favor por lá.
Possibilidades, aqui mesmo.

Então, amado, estamos ansiosos, estamos aguardando tudo o que vai acontecer a seguir. Nós
apreciamos tudo até agora, mas estamos cheios de alegria, antecipando o que vai acontecer a seguir.
Este é o lugar no qual sempre quisemos estar neste mundo. E esta é a hora certa.
Então, pai, eu te agradeço. Agradeço-lhe pelas boas intenções da Sua vontade. Agradeço por Você já
saber o que quer ser para nós. Você já sabe como isso tudo vai acontecer. Você está à nossa frente
agora, marcando o território, criando o caminho. Você está mais a frente do lugar onde estamos.
Você vê tudo o que está chegando e está alocando todo tipo de coisas no Nome de Jesus.E então você
vai voltar e nos levar através deste território e nós vamos caminhar com você como nunca fizemos
antes em toda a nossa vida.
E eu agradeço ao Pai, pois este é o bom propósito da sua vontade. Nós vamos conhecer as boas
intenções de Deus. E vamos trabalhar em um nível que nunca conhecemos ou entendemos. Nossa
herança está sendo preparada em nosso favor e nós o agradecemos por esse Pai. Nós te agradecemos.
Em nome de Jesus, amém.

Q UESTÕES

PARA REFLETIR

No livro, The Newness Advantage, de Graham Cooke, ele nos dá uma lista com nove questões para que
possamos refletir enquanto nos preparamos para ter uma conversa com Deus, pois à medida que Deus
nos traz uma nova verdade para nós, Ele nos convida para avançarmos no relacionamento com Ele. Ele
quer desafiar nosso pensamento de tal forma que isso crie oportunidades para nós desaprendermos
algo de forma que não fiquemos travados e obsoletos no nosso relacionamento.
1. Quais são as principais verdades desta mensagem?
2. Quem Deus quer ser para nós ao aceitarmos essa nova identidade que Graham está revelando
nesta mensagem?
3. Quais são algumas das partes da nova identidade que você pode ver surgindo à medida que
você lê a mensagem?
4. Do que você acha que Deus está te tirando para que você possa alcançar um novo nível mais
alto?
5. Para o que experiência incrível Deus está te levando?
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