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Dedico isso a todos vocês que são sentinelas nas muralhas de Israel. Para todos que estão orando, eu 
realmente acredito que Deus está nos chamando para um nível superior. Ele está nos chamando a 
alcançar um nível mais alto de espiritualidade, pureza, um novo nível de autoridade e poder. Para que 
possamos assumir nos lugares celestiais nossas posições e mudar o mundo ao nosso redor. Não temos 
mais escolha porque estamos chegando a um ponto no mundo em que ou tomamos posse desse novo 
nível ou seremos devastados pelo mundo. 

 Chave: Devemos nos apossar de um nível mais alto de autoridade e poder para mudar o 
mundo.  

Eu gostaria de começar no livro dos Salmos. Vá para o Salmo 110 e veremos os três primeiros versículos.  

Esta é uma profecia sobre o Messias. É uma das maiores profecias sobre o Messias e, 
surpreendentemente, uma das profecias mais citadas no Novo Testamento. Ela é um pouco diferente 
em hebraico e em inglês, mas estou vendo os versículos um e dois em hebraico. Estamos no Salmo 110.  

Salmos 110:1-3 A Canção de David – O Senhor disse ao meu Senhor: "Senta-te à minha direita até 
que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés". 
O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e dominarás sobre os teus inimigos! 
Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente. Trajando vestes 
santas, desde o romper da alvorada os teus jovens virão como o orvalho. 

Aqui temos uma profecia de Yeshua antes dele nascer na terra. É uma profecia muito poderosa. Não é 
sobre Ele vindo humildemente sentado em um jumento, como vemos em Zacarias 9: 9, mas em um 
lugar alto no Céu, em um lugar de grande autoridade.  

Este salmo é citado muitas vezes no Novo Testamento. De fato, quando Yeshua foi desafiado, e o Sumo 
Sacerdote disse-lhe: “Você é o Messias?” Ele respondeu: “Não apenas eu sou o Messias, mas também 
sou esse Messias, aquele que está sentado à direita do Pai no poder e na autoridade.”. Foi quando eles 
decidiram crucificá-Lo.  

O Messias não está na cruz hoje, e Ele não está na sepultura. Ele está lá. Ele está à direita de Deus.  
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Governar no meio dos inimigos 
Agora, aqui está algo interessante no hebraico, onde diz “dominarás sobre os teus inimigos” - a palavra 
é radah. É a mesma palavra que é usada em Gênesis 1 quando Deus disse  para Adão e Eva que eles 
deveriam dominar a Terra.  

Aqui está o Messias, depois que Adão e Eva falharam ao dominar a Terra - Ele se eleva no Céu e, a partir 
dessa posição, recebe toda a autoridade. Deus diz a Ele: “Agora você termina o que eu mandei Adão e 
Eva fazer. Assuma o domínio sobre toda a Terra". 

 Chave: Estamos posicionados com autoridade para governar no meio de todos os nossos 
inimigos.  

O que Deus disse originalmente a Adão e Eva não se perdeu, foi cumprido em Yeshua nesta posição no 
Céu. É uma posição de autoridade, de comando, de domínio. Não é apenas Ele, mas este lugar de 
autoridade inclui um grupo de pessoas. O povo de Deus que está se voluntariando no dia do Seu poder. 
Que se torna a Sua equipe.  

Nós somos a equipe de Deus 
É interessante, tanto em hebraico quanto em inglês, temos o mesmo jogo de palavras. A equipe é uma 
vara, mas também é um grupo de pessoas que O estão servindo. Nós somos sua equipe. Nós somos o 
Seu povo que está se voluntariando no dia do Seu poder.  

 Chave: Nós somos a equipe de Deus através da qual Sua autoridade é vista na Terra, Seu povo 
O serve para trazer a vontade e os propósitos do Céu para o reino na Terra; contudo, estamos 
sentados com Ele nos lugares celestiais. 

Essa era uma profecia antes de Yeshua nascer. Hoje não é uma profecia, é uma realidade. Se você leu 
essa profecia, deve ter se perguntado, como Ele vai chegar lá? Quero dizer, se Ele está no Céu à direita 
do Pai, ele vem a Jerusalém em um jumento - bem, como ele vai subir lá? Ele tem que subir lá para 
entrar nessa posição. Isso aconteceu? Ah, claro que sim.  

De fato, aconteceu o melhor que podemos dizer, no 43º dia após a Páscoa. Surpreendentemente, é o 
mesmo dia em que o exército israelense conquistou Jerusalém. No mesmo dia em que Yeshua entrou 
na Jerusalém celestial, os exércitos na Terra, anos depois, entraram na Jerusalém terrena. No entanto, 
não é disso que estamos falando aqui. Jesus está lá agora. Ele subiu ao Céu para chegar a esse lugar de 
autoridade.  

A oração de Paulo em Efésios 
Quero falar sobre a oração de Paulo por nós no capítulo um de Efésios. Ele ora para que tenhamos uma 
revelação de algo que está acontecendo. É algo que não é fácil para o espírito humano entender e é 
por isso que precisamos de uma revelação para compreendê-la.  

A Cruz 
Eu quero lhe falar sobre o centro disso, como eu o entendo hoje. Yeshua subiu ao Céu. Agora, quando 
Yeshua morreu na cruz e Seu sangue foi derramado, isso mudou o mundo, não foi? Mudou você e eu. 
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Deu perdão aos pecados. Deu expiação. Deu salvação. Esse é o evento único mais importante que já 
aconteceu. Mas não foi tudo o que aconteceu.  

A Ressurreição 
Houve um segundo evento que ocorreu quando Yeshua ressuscitou dos mortos. Quando Ele 
ressuscitou dos mortos, havia poder espiritual que O levantou dos mortos. O mesmo poder que Lhe 
deu a vida eterna, nos dá vida eterna.  

Há dois eventos diferentes.  

Sua morte na cruz nos dá perdão dos nossos pecados. Sua ressurreição dos mortos nos dá vida eterna. 
Você acredita nisso? Você tem certeza disso? Você tem isso? Eu acredito que você tem. Não é sobre 
isso que Paulo está orando para que você entenda.  

Aqui está o que eu acho que Paulo está querendo que a gente compreenda.  

Ele está falando com as igrejas que ele plantou. Você entende a crucificação de Yeshua. Você entende 
a ressurreição de Deus, mas há uma terceira dimensão que lhe falta. Existe toda uma outra dimensão 
que é mais ou menos paralela à cruz e à ressurreição. Essa é a ascensão.  

Isso é muito mais difícil de entender. Sabe quando você fala com um incrédulo sobre como o sangue 
de Yeshua lhe dá perdão dos pecados e o transforma por dentro? No começo eles dizem: “Hein? Do 
que você está falando? ”Você precisa esperar que os pensamentos, a revelação e o entendimento 
cheguem. Então, temo recebemos perdão pelo sangue, recebemos vida na ressurreição. Mas existe 
toda uma terceira dimensão e é sobre isso que quero falar hoje. 

A ascensão 
Quando Yeshua subiu ao céu, Ele foi por um propósito diferente. Não foi para perdoar pecados. Não 
foi para a vida eterna. Foi por domínio. Foi por autoridade. Ele ressuscitou naquele lugar quando Sua 
crucificação nos deu perdão. Sua ressurreição nos deu vida. Sua ascensão nos dá autoridade de domínio 
e isso é muito mais difícil de entender.  

 Chave: Recebemos perdão dos pecados através da cruz, vida eterna através da ressurreição e 
toda autoridade de domínio sobre qualquer outra autoridade através da ascensão de Cristo ao 
céu.  

Antes de tudo, Ele vai para lá e obtém todo o domínio e autoridade. Essa é a parte mais fácil de 
entender. Você consegue? Tome posse disso em seu coração agora.  

Quando Yeshua subiu ao céu, ele assumiu toda a autoridade. Ele se elevou acima de todo poder, 
governo e autoridade neste mundo. Ele tomou o lugar onde Ele é o rei que governa e reina, com 
domínio sobre o universo.  

Paulo diz que é isso que ele deseja que você entenda. Que você tenha um espírito de sabedoria e 
revelação como Yeshua subiu ao céu, Ele se elevou acima de todas as outras autoridades. Ele tomou 
toda a autoridade e depois a deu à Ecclesia - ao povo de Deus! Não é apenas o fato de Ele ter tomado, 
Ele nos deu!  
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Assim como você encontra perdão pelos seus pecados em Seu sangue e a vida eterna em Sua 
ressurreição - todos nós temos - pela fé, domínio e autoridade sobre todo poder e todo principado 
deste mundo.  

 Chave: Temos TODO domínio e autoridade sobre todo poder e todo principado em ação neste 
mundo. 

Ah, isso é uma boa pregação. Mas pode não ser só mais uma boa pregação, pessoal. Precisamos tomar 
posse disso agora!  

Conflitos Internacionais 
Se você é alguém que assiste às notícias de todo o mundo – está um pouco difícil assisti-las. Nós 
olhamos para o conflito que está acontecendo em Hong Kong e na China. Todos nós temos orado e 
voltado nossos corações pra isso. Você olha para o conflito que está acontecendo no Irã. No Oriente 
Médio. Na Grã-Bretanha. Na América. Na Etiópia. No Uganda. No Brasil e em todas as nações do 
mundo. Há um conflito que parece ser esmagador. Eu me senti assim e tenho certeza que você se 
sentiu assim, também. Orei nas situações: “Deus, qual é a solução?” Não há solução. Esse é o problema. 
Não há solução.  

Você não pode obter uma solução no nível em que estamos agora. Teremos que chegar a um nível 
superior para obter a solução. O mundo está esperando que cheguemos a este nível superior. Temos 
a oportunidade de influenciar o que está acontecendo ao nosso redor.  

Exousia 
Quando digo autoridade, não estou falando de uma autoridade organizacional em que dominamos o 
mundo. Estamos falando de exousia do Espírito Santo, onde temos influência sobre o mundo através 
da oração, através de exemplos morais, através do Evangelho, através da autoridade espiritual. Yeshua 
nos deu isso. Temos que ir a esse lugar agora.  

 Chave: Jesus nos deu poder e autoridade para influenciar o mundo. 

Eu te disse isso ontem à noite. Estamos há apenas uma semana das eleições em Israel. Nós vimos isso. 
Não há resposta. Temos um país inteiro de gênios que não conseguem uma solução. Simplesmente 
não se soma! Você não pode organizar os assentos. Você pode mover as peças e isso não vai dar certo. 
Não há soluções para este governo. E está tudo bem para Deus, porque Ele quer que subamos a um 
nível superior.  

Conversamos sobre isso também, o que está acontecendo com a mídia hoje. O dilúvio - como a Bíblia 
diz em Apocalipse 12, o rio jorrando da boca do diabo. O lixo e a perversão sexual que está circulando 
hoje neste país - você quase não pode dizer a palavra "hétero" na televisão. Você quase não pode dizer 
a palavra "casamento". Você recebe ameaças de processos por ser racista. Eu não sei como você lida 
com isso. Nós, como crentes aqui em Israel, estamos sendo perseguidos pelas autoridades religiosas. 
Os cristãos árabes estão sendo perseguidos pelos muçulmanos. Os crentes judeus estão sendo 
perseguidos pela comunidade religiosa aqui. Estamos em uma situação impossível. Aleluia, Deus não 
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tem medo de situações impossíveis! Esse é o trabalho dele. Deus, estamos em uma situação impossível. 
Nós precisamos de você! "Já não era sem tempo. Quanto tempo você levou para descobrir isso?" 

 Chave: Deus não tem medo de situações impossíveis.  

Etapas do nível superior 
Eu preciso de nós - você precisa, eu preciso - todos nós precisamos ir para um nível superior agora.  

» Nível 1 — Quando Yeshua foi para o Céu, ele assumiu a autoridade sobre este mundo.  
» Nível 2 — Ele nos deu exatamente essa autoridade.  
» Nível 3 — Ele nos convidou para o Céu para estar com Ele lá.  

Efésios 2:6 Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em 
Cristo Jesus  

Ele diz que estamos sentados com Ele nos lugares celestiais. Isso é um convite para nós. Ele conquistou. 
Ele nos deu isso e nos convidou a participar com Ele. Temos que tomar posse disso. No momento, não 
pode ser apenas palavras em um pedaço de papel. Esta é uma situação de vida ou morte para toda a 
comunidade de fé em todo o mundo. Então, como chegamos lá? 

» Nível 4 — Temos acesso a Ele através do Espírito de Deus.  

Efésios 2:18 pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. 

O texto diz que temos acesso a Ele através do Espírito de Deus. Quando oramos, temos acesso ao trono 
de Deus. Não há outra maneira de chegar lá. Você não pode pegar um elevador. Através do Espírito 
Santo, temos acesso ao coração de Deus, ao trono de Deus e podemos estar lá com Ele.  

Isto é o que Paulo explicou à igreja. Deveríamos ter tido isso todos esses anos.  

Eu acredito que isso não é suficiente. Temos que dar um passo ainda maior. Paulo explicou que 
precisamos ter uma experiência real, para nos apossarmos disso agora. Essa experiência é descrita no 
livro do Apocalipse. Vamos ver lá agora.  

Como podemos nos apoderar dessa autoridade de domínio no livro de Apocalipse?  

Agora, isso aconteceu com João. João estava em uma ilha perto da costa da Turquia, chamada Patmos, 
e teve uma experiência em que foi levado no Espírito. Seu corpo estava no chão. Seu espírito - seu 
corpo estavam em Patmos - mas no Espírito ele foi levado ao Céu. Foi isso o que aconteceu.  

Apocalipse 1:10 No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, 
como de trombeta,   

Você tem raízes judaicas suficientes para saber que não era uma trombeta. Era um shofar. A palavra 
"ótimo" em grego é mega. A palavra para "voz" no grego é phona - como fonética ou fonógrafo. Você 
coloca esses dois juntos e é um megafone. Você tem um megafone do Senhor e é o shofar. O shofar é 
o megafone de Deus.  

João disse: “Eu estava no Espírito, e Jesus veio a mim e falou comigo. Ouvi um ótimo som - mega phona 
- e parecia uma grande trombeta.”  
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Nós, judeus messiânicos, adoramos tocar nossos shofares. Quero dizer, tocamos shofares por todo o 
lado. E principalmente o que fazemos, só deixa o ambiente com um cheiro forte. Realmente não faz 
muita diferença. O ponto é que é um "sinal" de Deus falando conosco. É Deus falando conosco e 
precisamos ouvir Sua voz.  

 Chave: Deus está falando, estamos ouvindo? 

Em Apocalipse 2, Ele diz a todas as sete congregações - “se você tem ouvidos para ouvir a minha voz.” 
Espere um minuto – Ele acabou de dizer que está falando em grande voz. Então Ele está nos dizendo: 
"Você tem ouvidos para ouvir?" Seria como: "Estou gritando com você, você está ouvindo?" Não é que 
tenhamos dificuldade de ouvir, é que não estamos ouvindo. E Ele disse: “Quem terá ouvidos para ouvir? 
Você precisa ouvir a minha voz.” Temos que ouvir a voz do Senhor hoje. Não temos outra escolha. 

Precisamos ouvir sua grande voz para vencer 
Ao falar às sete igrejas, Ele chamou cinco das sete para se arrependerem. Duas não. As que Ele não 
pediu para se arrepender estavam sofrendo. Também estavam lidando com as raízes judaicas da fé. 
Somente as duas que tinham raízes judaicas Ele não chamou para se arrepender. Surpreendente. Elas 
estavam entrando em guerra espiritual de intenso sofrimento. Ele está chamando por eles. Para cada 
uma das sete igrejas, Ele diz: “Vocês tem ouvidos para ouvir o que estou dizendo e precisam vencer.” 
Essa é uma mensagem universal para cada um de nós. Temos que ouvir a voz do Senhor e precisamos 
vencer. 

 Chave: Para vencer, precisamos ter ouvidos para ouvir a voz do Senhor. 

Agora, eu acredito nisso: Yeshua está gritando para nós com uma grande voz. Podemos ouvir isso? 
“Você precisa superar! Você precisa vencer!” A superação só acontece quando há uma dificuldade à 
sua frente que você precisa vencer.  

 Chave: Para superar, uma dificuldade está envolvida.  

Ultimamente tenho me surpreendido por ter recebido algumas críticas dizendo que ensino coisas 
positivas demais sobre o fim dos tempos. Eu só quero esclarecer uma coisa, não me interpretem mal. 
Estamos tendo um momento ruim no mundo hoje. Isso vai piorar. Vai ficar muito pior.  

Não estou dizendo que não haverá tempos ruins. Estou dizendo que em meio aos maus momentos, 
vamos brilhar. Como diz Isaías 60: 1-2,  

Levante-se, refulja! Porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. 
Olhe! A escuridão cobre a terra, dessas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, 
e sobre você se vê a sua glória.   

 Chave: No meio do fim dos tempos, a Luz de Deus brilhará sobre Seu povo. 

Quero deixar bem claro. Não estou dizendo que não haverá momentos ruins. Vai ser terrível! Está 
terrível agora. E vai ficar muito pior! Mas Jesus está dizendo: “Você precisa vencer. Você tem que 
superar!" 
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Você sabe o que quer dizer 'superar' em grego? Nike. Você gosta de tênis Nike? É daí que eles tiraram 
esse nome. Nike significa superar. É o mesmo que Nicolas. Nike, nikao e assim por diante, Nicodemos 
também significa - vitória. 

Agora ouça isso. A palavra 'Nikao' é encontrada 29 vezes no livro do Apocalipse. Vinte e nove vezes! 
Quantas vezes a besta vence os santos? Duas! Das 29 vezes, apenas duas vezes referem-se à besta 
vencendo os santos. Por duas vezes, refere-se ao cavalo branco no primeiro selo. Há controvérsia 
quanto ao significado exato disso; no entanto, ainda acho que é a vitória. De qualquer forma, quantas 
vezes se fala da superação de Yeshua? Três vezes. Isso nos deixa com 22 vezes. De quem está falando? 
Você! Você! Você! Você! Você supera. Você supera. Você supera. Você venceu! Você tem que ouvir 
isso!  

Você deve superar! Haverá grandes dificuldades. Vinte e duas das vinte e nove vezes no livro do 
Apocalipse, a palavra 'vencer' é usada. Refere-se a um desafio de Deus para que os santos consigam 
vencer. “Oh não, isso significa que vai piorar? Já é ruim o suficiente do jeito que está agora. Eu não 
estou superando muito agora. Como vou superar se piorar? ” 

Bem, aqui está a mensagem que quero lhe dar hoje. 

Um nível superior 

Temos que ir para um nível superior. Depois que Ele lhes disse para superar, foi isso o que Ele disse a 
João em Apocalipse 4:1,  

Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha 
ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: "Suba para cá, e lhe mostrarei o que 
deve acontecer depois dessas coisas".  

Quando João foi tomado pelo Espírito, olhou para o fim dos tempos. As coisas que ele viu não foram 
cumpridas em sua vida. Ele viu as coisas que seriam cumpridas no futuro. Ele também viu um grande 
número de pessoas e as profecias seriam cumpridas nas suas vidas, não na vida de João. Tudo isso se 
daria no futuro.  

Um grupo de pessoas para o fim dos tempos 
Então eu digo, em algum lugar, em algum momento, deve haver algumas pessoas nas quais essas 
profecias serão cumpridas. Estou dizendo que isso não é mais escatologia. Isso não é mais uma profecia 
futura. Esta é a nossa situação agora.  

Estamos em crise. Ou vamos aprender a tomar posse dessa autoridade no céu, como João viu, ou 
seremos vencidos pelo mundo. Ele disse: "Venha!" 

 Chave: Temos acesso à autoridade de Deus por meio de Cristo que supera todas as outras 
autoridades e poder.  

O acesso que ele tinha está disponível para todos nós. Existe um acesso à autoridade de Yeshua, o 
domínio de Yeshua - sobre o governo em que você vive na Terra. É a autoridade sobre a sociedade em 
que você vive. Seja qual for a situação em que você vive, você tem acesso no Céu agora para passar por 
cima desse problema e resolvê-lo de cima. Não podemos resolver isso em um nível horizontal.  
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 Chave: As questões do fim dos tempos não podem ser resolvidas de um nível horizontal. 
Devemos estar assentados acima delas para tomar posse do domínio que nos foi dado.. 

Eleições de Israel 
Ainda não sei em quem vou votar na próxima semana. De fato, nenhum dos crentes sabe. Estamos 
todos orando. Não é uma decisão horizontal. Temos que subir mais. Temos que orar por isso de cima. 
Temos que obter uma solução mais alta sobre o que está acontecendo em nossa nação. Não existe 
uma solução humana para o que está acontecendo. Há um nível de autoridade espiritual acima do que 
já imaginávamos antes.  

 Chave: Há um nível de autoridade espiritual dada a nós por Cristo que ainda temos acesso. 

Agora pense sobre isso, João poderia subir como indivíduo. Deus lhe disse para escrever o que viu em 
um livro. Por quê? Porque algum dia, em algum momento, em algum lugar haverá um grande grupo de 
pessoas que lerá o livro de Deus e dirão: “Ei! Quero entender o que ele escreveu." 

É para isso que acredito que Deus está nos chamando agora. 

Para chegar a esse nível superior, temos que entrar em acordo. Yeshua disse - Onde dois ou três se 
reúnem e estão de acordo, qualquer coisa que pedirem, será feita pelo Meu Pai Celestial (Mateus 
18:19). Estou lhe dizendo, dois ou três não são suficientes agora. Embora Yeshua tenha dito dois ou 
três, eu concordo que é o suficiente, mas estamos falando sobre o mundo. Na sua vida pessoal, dois 
ou três é suficiente, sim. 

Se estamos falando em mudar a história, precisaremos de mais autoridade do que já tivemos. Se 
estamos falando sobre o que está acontecendo na China, na Rússia, na África, no Oriente Médio - pelo 
amor de Deus - na América, precisamos de muito mais autoridade do que isso. Se todos nos unirmos, 
se nos humilharmos, perdoarmos uns aos outros e andarmos juntos com um coração puro - podemos, 
juntos, subir a um lugar nos Céus junto a Yeshua.  

Multidão andando na autoridade de ascensão do Reino 
Que tal aqui? Exatamente onde estamos agora? Os Céus podem se abrir e podemos ter acesso no 
Espírito ao que João teve acesso. Não apenas uma pessoa, mas todos nós juntos. Nós podemos nos 
apossar da autoridade que Ele tem. 

Não vamos resolver a situação da Palestina. Nós não vamos ter uma conversa e descobrir isso. Mas se 
os judeus messiânicos em Israel e os cristãos da Palestina se unirem, e nós nos unirmos e orarmos, e 
entendermos que temos autoridade de ascensão no trono de Deus, poderemos mudar a situação. 

Não pretendo assustá-lo, mas quero que você entenda que essa não é apenas uma experiência 
carismática agradável. Estou falando de que estamos em crise. Estamos em uma encruzilhada. Esta é 
uma situação de fazer ou morrer. Para vocês que são da América, se não subirmos para um nível 
superior, os Estados Unidos vão pelo ralo. E a China terá um desastre. No Oriente Médio, precisamos 
de um milagre para chegar ao amanhã. 

Temos que chegar a esse nível superior. Existe um nível superior para nós. Agora é a hora de chegarmos 
a isso!  
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 Chave: Agora é a hora em que devemos subir ao alto nível sobre o qual João escreveu em 
Apocalipse. 

Leia Apocalipse como um manual  
Eu quero que você leia o livro de Apocalipse como um manual, porque ele diz versículo após versículo 
como se apossar dessa autoridade. Diz como se apossar desse poder.  

Em Apocalipse 7, vemos que podemos ser selados com o poder do Espírito Santo e nada irá prejudicá-
lo. Em Apocalipse 8 diz que nossas orações podem subir ao céu como incenso e encher as taças dos 
anjos, transformar-se em fogo e ser lançadas à terra no momento e no lugar certo. 

Em Apocalipse 15, diz que nosso louvor pode vencer a besta. Devemos pegar esse versículo, tirá-lo do 
papel e torná-lo realidade! Estamos diante de um governo feroz! Estamos diante de um governo 
mundial que vai matar pessoas, perseguir pessoas, perseguir os santos e, eventualmente, atacar Israel. 
Podemos vencê-lo com nosso louvor! Você deve saber disso! Você deve saber o que essa palavra diz. 
Você deve saber que quando louvamos, nossos cânticos podem superar a fera! Temos que nos apegar 
a isso. Nós devemos chegar a um nível superior. Somos unificados, purificados e subimos no Espírito 
para um nível mais alto, onde podemos exercer autoridade espiritual para mudar o mundo ao nosso 
redor. Devemos fazer isso para permitir que a história mude, para permitir que nossa sociedade mude 
e para permitir que o Reino de Deus avance. 

 Chave: Assumir a posição superior que Deus nos deu é imperativo. A partir deste local de 
unidade e pureza, estamos exercendo autoridade espiritual - supremacia aérea - que está 
mudando o mundo ao nosso redor. 

Em outro momento vamos falar mais desse assunto. Vejamos mais uma coisa. 

Apocalipse 10 fala de nos apoderarmos dessa autoridade. 

Como Sarah disse ontem, temos um pé em Israel e um pé nas nações. Você tem isso. É para isso que 
você está aqui. Você quer isso. Há uma nova autoridade que está por vir.  

Apocalipse 10:7 Mas, nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai se 
cumprir o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas".   

O que vai acontecer naquele momento?  

Apocalipse 10:11 Então me foi dito: "É preciso que você profetize de novo acerca de muitos 
povos, nações, línguas e reis".  

Estamos chegando a um tempo - isso foi dito do Céu a João. Então, João fez tudo isso? Foi isso? Isso foi 
concluído, foi cumprido na vida de João? Não, mas estava escrito para você e eu lermos. Ele escreveu 
a profecia. Então ele está profetizando para as nações o que escreveu no livro. 

 Chave: Para ativar a Palavra de Deus, deve-se falar e crer nela.  

 Chave: Somos a geração de pessoas que irão crer, declarar a Palavra de Deus e as profecias 
que nos elevam a um nível mais alto de autoridade espiritual jamais experimentado desde 
que Jesus andou na Terra. 
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Vamos lá, sabemos mais do que isso. Não funciona quando está no livro. Tem que ser acreditado e 
falado neste mundo. Eu acredito que é o que ele está dizendo aqui. Tem que haver uma geração de 
santos no final dos tempos que lerá este livro, pegará as palavras de João e todas as outras profecias – 
e irá ler, entender, acreditar nelas e começará a falar para as nações a partir de um nível de autoridade 
espiritual que nunca vimos antes.  

Nós somos essa geração que está em ascensão 
Eu não acredito que isso tenha sido cumprido ainda. Eu acredito que deve ser cumprido agora. Eu não 
estou sendo egoísta. Eu não estou sendo arrogante. O que estou dizendo é: alguém está lendo o livro? 
Existe alguém que queira acreditar nisso? Você consegue compreender isso? 

Ele diz: 

Você deve profetizar para as nações. 
Você deve profetizar para muitas línguas, tribos e nações. 
Aglow você deve profetizar para 170 nações. 
Você deve profetizar para mulheres e homens nesta reunião com 48 nações. 
Você deve orar, declarar a Palavra de Deus e mudar a situação em seu mundo. 

Nós devemos chegar a este lugar. Você não pode fazer isso sozinho e eu nem eu. Temos que ser capazes 
de fazer isso juntos. 

Apocalipse 11:15 - O som do sétimo shofar, grandes vozes. Aqui, novamente, veja essa combinação - 
mega, fônico, shofar; grande voz e o som da trombeta. Dizendo,  

O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: "O reino do mundo 
se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre".   

Essa é a última profecia em Ap 10: 7; 11. Isso significa que as profecias que temos agora até aquela 
estão levando à última profecia. Você está comigo? 

Aqui está o meu último ponto, tente entender isso.  

Preparando o caminho para o retorno de Yeshua 
Se o último mistério, se esse é o último mistério, a última profecia, todas as nossas profecias levam a 
esse tempo - Ap. 11:15. Pois no processo, não vamos dominar o mundo inteiro, mas podemos começar 
a influenciar o mundo e prepará-lo - começar a ter uma autoridade profética, influência espiritual ao 
falar a Palavra de Deus, tomar nossa autoridade celestial e mudar o mundo ao nosso redor para 
preparar o caminho de retorno para Yeshua. 

Devemos chegar a esse ponto agora. Yeshua disse:  
Você deve superar. Você deve superar. 
Você deve chegar a um nível superior. 
Você deve vir aqui em cima. 
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A autoridade celestial do fim dos tempos muda as circunstâncias 
Você sobe mais, não apenas para ter uma experiência espiritual, mas para ter uma experiência 

espiritual na qual nos tomamos posse do poder espiritual e da autoridade profética no Céu, a 
lançamos neste mundo e fazemos com que mude algo. 

 Chave: Demonstrar autoridade celestial de nossa posição no Céu mudará as coisas na Terra. 

Bom, como que isso foi uma introdução ao programa Sentinelas?  

Quero que entremos naquele lugar alto. Eu quero que façamos isso. Temos que entrar nele. Quero que 
escutemos o que Yeshua está nos dizendo, 

"Venha aqui em cima. Você deve chegar a um nível superior para poder ouvir a minha voz. Você 
pode superar. Você pode se apegar aos mistérios do céu. Você pode assumir o domínio que foi 
primeiro prometido a Adão, depois dado a Yeshua e delegado a você no Espírito.”  

Impulsionando Seu Reino a avançar 
Vamos nos apegar a isso e impulsionar Seu Reino a avançar nesta Terra, nos preparar para a volta d’Ele 
e dominar os Reinos deste mundo. Isso é o que estamos fazendo. Estamos avançando! Em direção 
àquele tempo.  

Não somos uma ameaça política para ninguém. Estamos orando pela política. Estamos orando por 
influência espiritual e moral. Estamos falando de justiça. Estamos falando de valores morais. Estamos 
falando de influência espiritual. Estamos falando sobre mudar o coração das pessoas em sua nação. 

Ah, você não tem nenhum poder político? Se mudarmos o coração do povo, o governo mudará. Quem 
se importa com o partido político que existe se os corações das pessoas mudarem? Essa é a autoridade 
que quero que tomemos. Você quer fazer isso? 

Devemos dizer sim ao Senhor. Vamos orar um pouco. Estamos nos preparando para orar. Espero que 
você ouça meu coração, irmãos e irmãs. 

O passo final - tomando domínio 
Assim como você acredita na crucificação de Yeshua para o perdão, Sua ressurreição para a vida eterna, 
devemos agora acreditar que temos domínio. É espiritual, não político. É um domínio espiritual sobre 
a política em Seu Nome. Isso deve estar cravado em nós. Você sabe que poderia andar sobre as águas 
sabendo que seus pecados são perdoados. Você sabe que poderia andar sobre as águas sabendo que 
tem vida eterna. Precisamos ser capazes de andar sobre as água, sabendo que temos domínio celestial 
sobre o que está acontecendo na Terra hoje e segurar esse manto.  

Ao permanecermos, todos estamos dizendo ao Senhor: “Sim, Senhor. Nós vamos superar. Vamos nos 
unir.” Ouça, se nós, árabes e judeus, podemos nos unir aqui no Oriente Médio, acredite em mim, você 
pode fazer onde estiver!  

Pai, estamos diante de você agora. É como se estivéssemos em pé na frente do Mar Vermelho. Nós não 
temos uma solução militar. Não temos uma solução econômica. Nós não temos uma solução filosófica. 
Nós não temos uma solução política. Mas nós Te ouvimos dizer: “Suba aqui. Venham aqui em cima. 
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Todos vocês. Venham para um nível superior. Um nível mais alto de entendimento. Onde você pode 
ver no Espírito. Onde você pode entender o que está acontecendo. Onde você pode se apoderar do 
poder espiritual. Onde você pode tomar a autoridade de domínio que Yeshua subiu ao Céu para lhe 
dar.”  

Não temos desculpa. O Senhor assumiu o domínio. O Senhor nos deu. O Senhor nos convidou. O Senhor 
abriu o caminho para nós e nos ordenou que o aceitássemos! Senhor, não temos outra opção. Senhor, 
estamos aqui hoje e dizemos que sim. 

Pai, cremos que o corpo de Cristo em todas as nações representadas terá mais entendimento celestial, 
mais conhecimento de revelação, mais conhecimento de como orar, mais autoridade espiritual e mais 
domínio. Cumpriremos Apocalipse 10, para dizer que profetizaremos para muitas, muitas, muitas, 
muitas nações! Muitas línguas, muitos povos, muitos líderes políticos.  

Senhor, oramos por uma mudança no corpo de Cristo ao redor do mundo. Permita-nos ver isso no 
Espírito. Acredito que se podemos ver, podemos ter. Pai, queremos ver o corpo do Messias ao redor 
do mundo, cores diferentes, diferentes grupos raciais e diferentes idiomas, unidos. Uma parceria. Nos 
vemos subindo juntos em oração a um novo nível em que oramos juntos, a partir de cima e não de 
baixo. Que não oremos no meio da situação, mas acima da situação. Estamos com o coração, em nosso 
espírito nos Céus, acima de muitas, muitas línguas e grupos de pessoas. Começamos a orar como fogo. 
Começamos a profetizar como um shofar. Começamos a profecia para as nações. Começamos a 
preparar este mundo para a vinda do Senhor, o Messias, o Rei.  

Sinto em meu coração que o Senhor está dizendo que precisamos assumir os encargos uns dos outros 
em nosso coração. Como podemos estar juntos no Céu? Sinto que devemos orar por Hong Kong tão 
rigidamente quanto nossos amigos em Hong Kong. E as pessoas na China continental - oramos por elas. 
Que em todas as nações, possamos assumir os encargos uns dos outros.  

Enquanto eu oro pelo povo árabe e nossos amigos árabes oram pelo nosso povo, assumimos os 
encargos uns dos outros. Ao fazê-lo, nos levantamos juntos. Nós crescemos juntos em concordância. 
Juntos pelo que vai acontecer. 

Pai, oramos para que o corpo de Cristo ao redor do mundo seja unido, exatamente como estamos nesta 
sala. Tu sabes que não é preciso muita imaginação para ver. Senhor, nós vemos isso. 48 nações nesta 
sala. 170 na internet de alguma forma. Nós já estamos lá. Muitos povos. Muitas línguas, muitas nações. 
Amar um ao outro, submeter um ao outro. Alinhados no amor um ao outro e submetidos ao senhorio 
de Yeshua e à Palavra de Deus.  

Podemos profetizar, orar e louvar ao Senhor, abrir os céus e receber essa nova unção do Senhor. Eu 
oro por cada um de vocês agora e por mim. Que sejamos selados com o poder do Espírito Santo, de 
acordo com Apocalipse 7. Oro para que nossas orações subam ao céu como fogo em Apocalipse 8. Oro 
para que profetizemos nas nações, como em Apocalipse 10. Peço que nosso louvor vença a besta de 
acordo com Apocalipse 15.  

Pai, oro para que possamos ouvir a sua voz falando conosco e dizendo: “Ouça a minha voz e vença! 
Ouça a minha voz e vença! Ouça a minha voz e vença!” Eu oro por todos os seus corações e no meu 



“Venha para cima” - Asher Intrater, Convocação Aglow Jerusalém 2019 - Sessão da tarde de terça-feira (Português) 13 

coração - eu apenas falo essa palavra nas escrituras, Nike, Nike, Nike! Você é um vencedor! Não importa 
que tipo de calçado você usa. Mas você é um Nike! Você é um vencedor!  

E oramos pelas pessoas... Você consegue sentir isso? Sinto pessoas em todo o mundo, os crentes estão 
ficando deprimidos. Eles estão se desgastando e sentem que estão perdendo. NÃO! Não! Não! Não! 
Não! Chamamos o povo de Deus para a superação. Ouça a voz de Yeshua. Ouça a voz de Yeshua! Isso 
soa como um poderoso shofar! Surgir! Superar! Suba mais alto! Suba mais alto! Profetize sobre as 
nações! Tome sua autoridade de domínio! Sente-se com Yeshua em lugares celestiais! 

Pai, sentimos que os Céus estão se abrindo acima de nós agora. Seu Reino se manifesta sobre nós. É 
tudo o que precisamos para orar com autoridade e subir a um nível superior.  

Pai, ousamos acreditar que o que sentimos agora, um Céu está aberto - o Espírito do domínio e 
autoridade que está nos Céus. O que sentimos agora, Pai, oramos para multiplicá-lo ao corpo de Cristo 
na Ásia, na África, no Oriente Médio, na Europa e na América. Pai, deixe isso espalhar!  

Oremos juntos, junte-se comigo agora - oremos para que o corpo de Cristo suba a um novo nível. 
Ascenda com Yeshua aos lugares celestiais, assuma o domínio no Céu. E que seja feito na Terra como 
no Céu. Na Terra como no Céu! 

Pai, oro agora, para restaurar esse tipo de autoridade profética no corpo de Cristo. Sim para encorajar 
um ao outro, mas mais do que isso. Um novo tempo profético que faremos como está escrito em 
Apocalipse 10:11. Começaremos a declarar a vontade de Deus para uma nação. Começaremos a pregar 
a vontade de Deus para reis e líderes políticos. Começaremos a falar da Sua vontade para grupos de 
pessoas, grupos de idiomas e regiões geográficas. Começaremos a proclamar o Reino de Deus.  

Pai, oramos para assumir esse mandato de domínio. Não de uma maneira errada, não de uma maneira 
carnal. Mas de uma maneira espiritual. Em nome de Yeshua, Jesus - Sua autoridade sobre as nações. O 
nome de Yeshua.  

Digo a você em Jerusalém e em Tel Aviv que você precisa de um milagre para conseguir uma vaga de 
estacionamento. Mas queremos orar por mais autoridade do que isso. Queremos orar para mudar 
nossa nação! Pai, assumimos a autoridade no Nome de Yeshua e oramos por justiça em nossas nações! 
Oramos pelo Evangelho do Reino. Oramos por justiça, unidade e paz. Oramos pela liberdade de 
compartilhar o Evangelho. 

Que nossos louvores subam aos céus como incenso (orando em línguas junto com toda a platéia, o 
shofar está tocando). Eu quero que você ouça o shofar dizendo: Yeshua é o Senhor! Yeshua é o Senhor! 
Yeshua é o Senhor! 

Aleluia Pai, se uma porta pode ser aberta para João, que tamanho de porta precisamos para 48 nações, 
de 170 nações? Vamos, Senhor, abra a porta, abra a porta e abra a porta! Abra os portões do céu! Abra 
os céus do leste e a oeste. Seu povo está chamando a ti, Deus! Precisamos de um Céu aberto. 

Pai, Tua Palavra diz que no fim dos tempos o Espírito e o poder que estavam sobre Elias, Moisés, outros 
profetas, e João virá sobre o Teu povo. Pessoas comuns. Senhor, oramos pelo corpo de Cristo ao redor 
do mundo para receber essa unção profética. Para receber esse poder espiritual. Para receber a 
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autoridade profética que estava sobre Moisés, Elias, João e todos os profetas. Moisés entrou no Egito 
e disse que você se submete ao Senhor ou seria destruído. Como Elias disse a Acabe e Jezabel, 
precisamos de uma autoridade mais semelhante a um leão nos fins dos tempos. Pai, quando voltamos 
aqui para Sião, Senhor, estamos pedindo a ti, ao entrarmos na autoridade do Reino do Leão da tribo 
de Judá (shofar está soando). 

Eu simplesmente senti o Senhor falar ao meu coração. Você se lembra do primeiro versículo que lemos? 
Do Salmo 110? Ele disse: “Enviarei Meu poder, enviarei Minha equipe de Sião.” Quero orar para que 
isso seja cumprido em nosso meio hoje. Para quando você sair daqui para suas 48 nações diferentes. 
Você será parte da equipe do Senhor saindo - enviada, enviada, enviada. Você será enviado de Sião 
como o cajado de Seu poder. Podemos terminar com essa oração? Vamos apenas levantar - não estou 
falando de mim, não estou falando de você, estou falando da Palavra de Yeshua, a Bíblia se tornando 
realidade em sua vida agora, isso é tudo. Ninguém está sendo grandioso aqui. É sobre você e a Palavra 
de Deus. 

Pai, oro de acordo com o Salmo 110, por cada um aqui que fará parte do que está escrito lá. Um povo 
que se oferece para Ele. Uma equipe do Teu poder, Jeová, será enviada de Sião. Oramos por todos 
aqui. Se agarre a esse versículo. Você é parte da equipe estendida à sua nação para viver a vida - a vida 
sacrificial do amoroso Yeshua, para orar com autoridade espiritual, profetizar com unção profética. 
Você é o cajado do poder d’Ele em sua nação.  

Pai, oramos por isso agora. Oramos para abençoar todas as nações, todos os grupos de pessoas. 
Dizemos pela graça de Yeshua que toda e qualquer igreja ouça a minha voz! Escute minha voz! Escute 
minha voz! No final dos tempos, vai ficar difícil, mas você precisa ser um vencedor. É isso que Yeshua 
está nos dizendo. No final dos tempos, será difícil, mas ouça a minha voz e você se tornará um vencedor 
neste momento.  

Talvez uma última oração... 

Você me deixaria expulsar de você qualquer coisa que não esteja vencendo? (A plateia disse que ‘sim’) 
Aleluia, eu oro por isso também. 

Pai, em nome de Yeshua, o Senhor nos chamou vencedores. Yeshua, o Senhor ordenou que sejamos 
vencedores. Para sermos vencedores. E, portanto, no Nome de Yeshua, por Sua voz como um shofar, 
expulso de você tudo o que não está vencendo! Declaro que você é um vencedor. Eu ordeno que você 
supere! Supere o mundo! Supere a carne! Supere o diabo - suba para um novo nível! Supere, ouça a 
voz do Senhor, o shofar está dizendo para você vencer! (Shofar está soprando) 

Jane: (orando no Espírito) 

Deixe o som surgir. Nós recebemos, nós recebemos. Suba mais alto. Suba mais alto. Suba mais alto. Eu 
apenas perguntei a Asher - é a Nike que diz 'just do it'?  

Que palavra poderosa! Você se sente animado? É muito mais que animação nesse momento. Ele está 
nos enviando com novo poder, nova unção, maior revelação e essa palavra de 'subir mais'. Ele está 
chamando todo mundo, todo mundo na sala, todo mundo que está no webcast, todo mundo que faz 
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parte da Aglow. Ele está nos dizendo: “Suba mais alto! Suba mais alto!” E nossa resposta é: Sim, Senhor! 
Apenas faça isso. Apenas faça isso. 

É como se você não quisesse sair deste lugar. Você não quer sair deste momento. Agradeço Senhor. 
Fora de Sião - saindo de Sião, saem os louvores a Yeshua, nosso Salvador, nosso Redentor! 

Eu acredito que este é um momento - Asher falou sobre tempos futuros e coisas que estão por vir. Nós 
sabemos. Nós lemos. Acreditamos nisso, mas é um momento de preparação, nosso coração precisa ser 
purificado e renovado de uma maneira muito estratégica para estar totalmente preparado para o que 
está por vir. Amém. 


