Você é uma pessoa de 5 pilares?
Dan Juster
Convocação da Aglow em Jerusalém 2019 - Terça-feira,
Sessão da Manhã
Um dia eu estava fazendo meu devocional diante do Senhor e Ele me mostrou as Escrituras de uma
maneira que eu nunca havia visto. Agora não é importante que isso tenha acontecido como uma revelação
do Senhor. Sempre que Ele nos mostra a verdade, é uma revelação diante do Senhor.
Não sei se você sabe, mas os não-carismáticos às vezes se ofendem quando falamos sobre algo ser uma
revelação do Senhor. Eles não gostam dessa linguagem. Eles acham que vamos escrever as Escrituras e
adicionar ao cânon da Bíblia. Não é disso que estamos falando.
Estamos falando sobre o Espírito intervir e nos mostrar coisas na Bíblia que não entendemos. E perdemos
muita coisa! Uma pessoa disse: "Você precisa ler nas entrelinhas".
Eu estava com 33 anos e o Senhor começou a falar comigo sobre a igreja e Israel nos últimos dias, isso se
tornou uma teologia que você verá no livro de Asher Intrater onde eu escrevi uma parte com nome de
Israel, the Church, and the Last Days (Israel, a Igreja e os Últimos Dias). O livro é uma declaração básica
sobre os últimos dias e onde estaremos neste contexto. Mais tarde, descobri que o que aprendemos nos
anos 80 era uma posição muito enraizada na igreja. Eu não sabia disso. Mais tarde, encontrei-me com
estudiosos e li livros que me mostravam que o que eu pensava ter recebido de tão novo e surpreendente
não era realmente tão novo assim. Foi realmente muito chocante.

O movimento dos cinco pilares
Eu quero perguntar, você é uma pessoa de 5 pilares? Quero convidar você para se juntar a mim no
movimento dos cinco pilares.
Quero voltar centenas de anos atrás aos puritanos e aos pietistas luteranos. Depois deles, alguns membros
da comunidade judaica começaram a perguntar se havia algo que pudesse ser feito para trazer de volta o
Messias.
Hoje fazemos essa pergunta de uma maneira diferente. Perguntamos: “Existe algo que possamos fazer
para aproximar a vinda do Messias - para acelerar o dia da Sua vinda?”

O Dia do Senhor
Lemos em 2 Pedro 3: 11-12 “visto que tudo será assim desfeito” - e você sabe que ele está falando da
destruição de todas as obras más da Terra. Eu não acho que ele esteja falando sobre a destruição da Terra,
por si só, mas sobre tudo o que há de mundano nela. "Quais tipos de pessoas é necessário que vocês
sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda."
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O dia de Deus, que Pedro vê corretamente a partir dos profetas, é o dia em que o mal será destruído. O
Dia do Senhor, falado pelos Profetas, é aquele dia em que Deus intervém e resgata Seu povo e, ao mesmo
tempo, traz julgamento sobre os iníquos que recusam Sua Misericórdia e Graça. As escrituras falam deste
último dia do Senhor.
Chave: O dia do Senhor é o dia em que o mal será destruído.

Progressivamente, ocorreram os Dias do Senhor na história, mas está chegando uma última intervenção
de Deus no resgate de Seu povo e no julgamento dos iníquos nesta Terra. Pedro está dizendo que, se
tivermos uma vida santa, uma vida piedosa, apressaremos o dia de Sua vinda.
Chave: Uma maneira de acelerar o retorno do Senhor é viver como santo e piedoso diante d’Ele.

O primeiro pilar

Alguns puritanos, depois os pietistas luteranos e os moravianos do pastor Zinzendorf, cuja reunião de
oração na cidade de Herrnhut lançou as missões mundiais onde tiveram aquela incrível reunião de oração
de 100 anos, começaram a acreditar que o primeiro pilar que precisamos ter é de um povo avivado e
apaixonado por Jesus. Eles procuraram em Deus este avivamento.
Chave: O PRIMEIRO PILAR é que devemos ser um povo avivado e apaixonado por Jesus.

Quero que você volte comigo para Atos 2 e veja as implicações do avivamento.

Atos 2:14-15 Então Pedro levantou-se com os Onze e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: "Homens
da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto! Ouçam com atenção:
estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã!”
Esse se tornou o título de um livro famoso no movimento carismático do sacerdote episcopal Dennis
Bennett chamado "Nove horas da manhã".
Atos 2:16-20 Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: ‘Nos últimos dias, diz Deus,
derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os
jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do
meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais em
baixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue,
antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor.
Observe as palavras de Pedro, o dia do Senhor chega. Que tipo de pessoa você deveria ser para acelerar
o Dia do Senhor?
Atos 2:21 E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo!
Pedro acreditava que com a vinda de Yeshua, Jesus, o Messias, os últimos dias teriam começado. Mas há
um último dos últimos dias e ele diz que é isso que foi falado pelo profeta Joel. No entanto, há um bom
consenso de pessoas espirituais que leem a Palavra e de estudiosos que acreditam que o que temos em
Atos 2 é um cumprimento parcial do que foi falado por Joel.
Muitas das coisas sobre as quais lemos nas escrituras do Novo Testamento estão no contexto de uma
realidade do tipo “já mas ainda não”. Jesus já veio. Ele é o rei por direito. A boa notícia é que o Rei legítimo
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chegou e, se submetermos nossa vida a Ele, tudo em nossas vidas se tornará significativo e Ele colocará
tudo na ordem certa. Ele perdoará nossos pecados, nos salvará e nos levará ao domínio do Reino. O Reino
veio n’Ele, e nós estamos n’Ele.
Mas o Reino ainda não chegou à plenitude. O mundo ainda é dominado pelo mal. E o último dia do Senhor
sobre o qual lemos em 2 Pedro 3 ainda não chegou. Portanto, quando as pessoas leem este e muitos
outros textos em 2 Pedro, acreditam que, antes que o mundo chegasse ao Dia do Senhor, haveria um
derramamento poderoso e mundial do Espírito de Deus.

Um avivamento no fim dos tempos que traz a volta de Jesus
Somos o povo avivalista. Acreditamos no renascimento do último dia. Isso remonta a alguns puritanos na
Inglaterra e nos Estados Unidos nos anos 1600. Havia um movimento entre eles que acreditava no
avivamento. Geralmente pensamos nelas como pessoas pesadas e rígidas, mas algumas delas ministravam
o Espírito Santo. Alguns deles ficaram sob o poder e permaneceram assim a noite toda, sem dizer nada.
Eles acordavam na manhã seguinte e conversavam sobre coisas celestiais gloriosas. Alguns deles
chegaram a uma teologia que dizia que veríamos através da história uma sucessão de reavivamentos que
levarão o Reino de Deus adiante até o final em que haverá um avivamento dos Últimos Dias. Esse
avivamento não terminaria, mas nos levaria à Segunda Vinda.
Chave: Os avivamentos continuarão a aparecer como dores de parto até que a intensidade faça
com que Jesus volte.

Vamos ver uma sucessão de avivamentos, é o que eles acreditavam, que iria transbordar e fluir. Mas,
finalmente, veremos o reavivamento do último dia, que não terminará. Isso levará à Segunda Vinda do
Senhor. Eles viram isso nesta passagem e em outras passagens. Eles viram que o derramamento do
Espírito Santo era algo que poderia ser repetido, exatamente como foi quando o Espírito foi derramado
uma segunda vez em Jerusalém em Atos 4:31, depois que Pedro orou. Então abraçamos o avivamento.
Abraçamos a história dos avivamentos.
Chave: O povo de Deus em todo o mundo deve ter um amor apaixonado por Jesus, conhecendo,
reconhecendo e encontrando a Presença e o poder de Deus antes que Cristo possa retornar.

Nós devemos buscá-lo por este avivamento mundial. Devemos fazer parte de um movimento que ora por
isso, que o busca e, onde houver derramamento do Espírito Santo, queremos estar lá. Eu acho que isso
sempre foi um pilar para a Aglow. Não sei se você coloca nesses termos, Jane.
Se você voltar ao pentecostalismo, descobrirá que, quando as manifestações ocorreram na Rua Azusa, a
teologia que se desenvolveu a partir daí, esse pilar estava claramente em sua teologia na época. Havia um
movimento em direção ao avivamento dos Últimos Dias. Agora, esse avivamento dos Últimos Dias nos
permite concluir certas coisas que precisam ser feitas na Terra.

O Segundo Pilar
Em João 17: 20-24, Jesus diz:
"Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da
mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também
Você é uma pessoa de 5 pilares? - Dan Juster, Convocação da Aglow em Jerusalém 2019 - Terça-feira, Sessão da Manhã

3

estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para
que eles sejam um, assim como nós somos um: eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena
unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste.
"Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que
me deste porque me amaste antes da criação do mundo.”
Chave: O SEGUNDO PILAR é a unidade.

Quando eu tinha 33 anos, consegui entender essa passagem. Vou me aprofundar um pouco mais nisso.
Quando eu estava no ensino médio, como crente, senti que a unidade da minha igreja - meu grupo de
jovens – era importante. Eu olhava para esta passagem e ela era importante se fossemos ver um
evangelismo eficaz.
Então, quando eu estava na Igreja Presbiteriana, no Comitê de Relações Ecumênicas. Essa foi uma posição
interessante, porque, quando estávamos reunindo pessoas de diferentes denominações, muitas delas
eram céticas em relação às verdades fundamentais das escrituras. Elas achavam que poderíamos nos
juntar porque não há mais nada que nos divida, pois não há muita diferença no que acreditamos!
Eu pensei que estava trabalhando pela unidade, mas entendi, a partir de João 17, que essa unidade que
temos tem que surgir desse espírito de avivamento. É como a história do ovo e da galinha. As pessoas se
reúnem em unidade para orar pelo avivamento. O avivamento chega e quebra as barreiras. Então
chegamos a esse lugar de unidade que traz mais avivamento, mais unidade e mais avivamento.
Chave: E se o alinhamento com Deus é o que produz a unidade que gera o avivamento?

O avivamento produz muita divisão, mas também produz muita unidade, porque as pessoas enxergam
além das barreiras que levantaram umas às outras.

Oração escatológica: está ligada aos Últimos Dias
Esta passagem notável em João 17 é chamada por alguns estudiosos de Oração Escatológica de Jesus. O
que essa palavra significa? A palavra escatológica está ligada aos Últimos Dias.
Yeshua está fazendo uma oração dos Últimos Dias.
»
»
»

»

»

Ele está orando para que sejamos um, assim como o Pai e Ele são Um.
Ele está orando por todos aqueles que crerem a partir do testemunho dos apóstolos ao longo da
história.
Ele está orando para que alcancemos a unidade cooperativa e o amor uns pelos outros no corpo
de Cristãos espalhado por todas as cidades do mundo.
Ele está orando para que Deus levante um povo que se reúne em oração, unidade cooperativa e
evangelização.
Ele está orando para que a demonstração de unidade e amor conduza à volta do Senhor.

Pois Ele diz que quando nos tornarmos um, o mundo vai acreditar.
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Uma doutrina pessimista dos Últimos Dias
Este não é um dos pilares, mas se você estuda os profetas, uma das coisas que tivemos no século 20 é
uma doutrina pessimista dos Últimos Dias. Ela diz que a igreja vai se agarrar pelas unhas, então as coisas
irão declinar, a maioria dos Cristãos desistirá, e isso ficará cada vez pior, e o anticristo estará chegando. E
eu acredito nisso tudo.
Alguns dos meus amigos em Israel, quando falo sobre a unidade de João 17, realmente têm medo. Eles
acham que, no fim dos tempos, estaremos nos agarrando pelas unhas e que poucos fiéis serão
arrebatados. O julgamento de Deus virá ao mundo e, sete anos depois, Jesus retornará. É essa a
escatologia pessimista.
Não faz sentido a igreja entrar em um lugar de unidade e vitória e ver o mundo voltar à fé. Não faz sentido
que o fim de todos esses julgamentos, o fim das intervenções de Deus sobre as quais Pedro fala seja a
conversão das nações. A conversão das nações não acontece apenas por causa dos julgamentos, mas por
causa do testemunho da igreja em unidade e poder por todo o mundo.
Chave: Quando a Igreja entrar em um lugar de unidade e vitória, veremos as nações salvas em
um dia.

Uma das coisas que vemos quando estudamos o Sul Global em um grande livro como "A Próxima
Cristandade", de Philip Jenkins ou os incríveis dois volumes de Craig Keener, que contam os milagres
extraordinários que acontecem em todo o mundo. Isso é sem precedentes. Há um derramar de milagres
hoje, como o mundo nunca viu. Você encontra nesses vários lugares onde as antigas divisões entre as
diferentes correntes denominacionais do cristianismo não significam muito para elas mesmas.
Está sendo levantado um Cristianismo que Jenkins chama de próxima Cristandade. O Cristianismo não
está em declínio. Está se expandindo e está cheio de poder glorioso. Se pudermos levar a mensagem da
unidade de João 17 para o Sul Global, e estamos, o que isso significará para a conversão das nações e a
volta do Senhor? Isso já tem acontecido na igreja chinesa. Que eles possam ser aqueles em que o mundo
possa acreditar. E, então, o que está ligado à volta do Senhor, parece ser indicado pelo fato de que, quando
tudo isso acontecer, estaremos com Ele onde Ele está e veremos Sua Glória.
O primeiro pilar é a paixão pelo avivamento.
O segundo pilar é a unidade. Temos que estar na busca pela unidade.
Então, quando pergunto: "Você faz parte do movimento dos cinco pilares", estou falando sobre:
»
»

você estar apaixonado pelo derramar do Espírito de Deus em avivamento
você estar apaixonado por buscar a unidade no corpo de Cristo.
Chave: Quando o avivamento acontece, há um espírito de arrependimento que resulta em
santidade.

Agora, quero dizer que, com relação ao avivamento, o avivamento profundo sempre traz um espírito de
arrependimento e santidade. Não é apenas uma renovação. Estamos falando de algo muito mais
profundo. Se você estudar a história do avivamento, verá como as pessoas são transformadas para buscar
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a Santidade de Deus. Quando Pedro fala sobre algo que tem implicações no avivamento, ele quer dizer:
“Que tipo de pessoa você seria em Santidade?” Essas são verdades muito importantes.

Israel será salva
Algumas pessoas vêem isso em Efésios 4, onde diz que o ministério quíntuplo continuará até que todos
cheguemos à plenitude do Messias - a estatura completa do Messias que se conecta a essa unidade.
(Efésios 4: 12-13)
Também está ligado a Romanos 11: 25-26, onde lemos que Israel será salva quando houver a plenitude
dos gentios. Alguns estudiosos dizem que Israel será salva quando o número total de gentios entrar no
corpo. Outros dizem que isso significa até que a parte gentia do corpo chegue a um lugar de plenitude em
Sua Presença e poder. Talvez sejam os dois.

O terceiro pilar
Chave: O TERCEIRO PILAR é uma missão mundial que constrói comunidades do Reino
construídas sobre o firme fundamento do Evangelho.

Acredito que o Senhor me chamou pelo resto da vida para levar essa mensagem a todos os lugares que
puder e para renová-la com todas as comunidades do mundo onde vou pregar.
Em Mateus 24:12, Jesus diz que, devido a multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vemos
isso acontecendo hoje? O nível de ilegalidade – é grande. Se você diz que acredita no casamento
tradicional, isso se torna num discurso de ódio. Quem poderia sonhar com isso 10 anos atrás?
Mateus 24:13-14 mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do Reino será
pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
Você pode ler sobre isso em Marcos 16, bem como em outros textos em que a proclamação do Evangelho
do Reino move a história para o clímax da volta do Senhor.
Quando Zinzendorf teve sua comunidade em Herrnhut, Alemanha, na década de 1730, eles acreditavam
que tinham que se envolver em missões mundiais e começaram essa reunião de oração de 24 horas por
7 dias, a qual durou 100 anos. As raízes do metodismo remontam aos moravianos e Zinzendorf. O que
Zinzendorf estava vendo era que eles tinham que demonstrar a unidade de João 17 em sua comunidade.
Então, ele convidou protestantes, católicos, reformados, luteranos, anabatistas, qualquer um que
quisesse viver nesta comunidade em união. Então eles se entregaram à oração e se entregaram à missão
mundial porque viram que o Evangelho do Reino tinha que ser pregado em todo o mundo. Depois disso
é que Jesus voltará.
Esses moravianos eram incríveis, alguns se juntaram para fazer parte das galés nos navios e para serem
remadores, sabendo que provavelmente morreriam. Muitos dos homens nesses navios a remos
trabalhavam até a morte. Eles eram criminosos condenados. Eram escravos. E os moravianos queriam
salvar essas pessoas. Isso nãe é demais? Eles foram por todo o mundo.
Muitos estudiosos de missões dizem que o nascimento das missões mundiais protestantes remonta a essa
reunião de oração de 100 anos em Herrnhut. Muito do que o Senhor me mostrou está recuperando uma
história perdida que, no final do século XIX e grande parte do século XX, se perdeu.
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Chave: O Evangelho do Reino é mais do que salvação. É receber a Cristo e se submeter ao Seu
Senhorio.

O Evangelho do Reino

Precisamos entender o que é o Evangelho do Reino.
O Evangelho do Reino não se trata de você ir para o céu depois de orar e convidar Jesus para o seu coração.
Uma oração a Jesus para convidá-lo ao seu coração não o salva necessariamente. Pode ser que você esteja
realmente, verdadeiramente recebendo-o. O objetivo não é apenas ir para o céu. É muito maior.
O Evangelho do Reino trata-se da chegada do rei legítimo e todos, em todos os lugares, são chamados a
submeter suas vidas ao Seu Senhorio como o rei legítimo. Aqueles que recusam a submissão ao seu
senhorio estão em rebelião com o legítimo rei. Quando você se submete ao legítimo rei, Ele coloca sua
vida em ordem, porque você entra no ambiente do Reino de Deus em obediência.
Chave: O Evangelho do Reino vem com sinais e maravilhas demonstrados em poderosas
comunidades do Reino, fundadas em cidades, vilarejos e aldeias.

O Evangelho do Reino vem com sinais e maravilhas. Não é um evangelho fraco. É um evangelho com
demonstração de poder. Agora estamos na era em que o Evangelho do Reino está sendo pregado com os
sinais e maravilhas que deveríamos esperar desde o primeiro século.
Além disso, o Evangelho do Reino coloca as pessoas em comunidade, porque Jesus disse que o resultado
da pregação do Evangelho do Reino seria qual? Estabelecerei Minha Igreja e os portões do inferno não
prevalecerão contra ela (Mateus 16:18). A Igreja se manifesta em comunidades, cidades e bairros em todo
o mundo.

O compromisso da aliança expande o Reino
Você sabe que o Senhor nos chamou no início dos anos 80 para firmarmos o compromisso da aliança.
Asher, Aton, eu, Paul Wilber e outros que estão conosco há 40 anos. Nem sempre foi fácil. Às vezes
chegamos ao tipo de arma de ferro, ou algo do tipo, o mais afiado possível. Mas deixamos pra lá, porque
é o Reino.
O Evangelho do Reino vem com sinais e maravilhas, e chama as pessoas a submeterem suas vidas a
Yeshua. Os pecados são perdoados. Aqueles que são submetidos ao Senhorio de Cristo entram em
comunidades que procuram se expandir pregando o Evangelho. À medida que mais e mais pessoas são
salvas e submetidas ao Senhorio de Yeshua, mais comunidades/congregações/igrejas/grupos são
plantados. Novas lideranças são levantadas e mais grupos são plantados até que tenhamos testemunhado
do Evangelho do Reino em todas as nações. Quando isso acontecer, Ele voltará.
Chave: A Aglow é chamada para impulsionar o Reino adiante, alcançando todas as comunidades
ao redor do mundo.

Portanto, a reunião de oração de 24 horas por dia, 7 dias por semana, em Herrnhut, foi,em parte, para as
missões mundiais. O avivamento, a unidade e as missões mundiais sempre fizeram parte da reunião de
oração. Agora você pode entender porque o alojamento próximo à IHOP (Casa Internacional de Oração)
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na cidade do Kansas, Estados Unidos, do nosso amigo Mike Bickle, se chama Herrnhut. Eles entenderam
isso. Receberam a mesma teologia dos pilares antes de eu conhecê-los. Foi o que nos uniu em 1990.
O Evangelho também está conectado à salvação de Israel. E eu quero que você vá comigo para
Romanos 11.
Romanos 11:11 Novamente pergunto: Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira
nenhuma! Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para
provocar ciúme em Israel.
No Grego implica que as missões mundiais estão ligadas essencialmente a deixar Israel com ciúmes e
trazer o povo judeu de volta. É algo incrível de se ver.
Romanos 11:12 Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza
para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude!

O quarto pilar
Quando Paulo saiu para o mundo mediterrâneo, ele sempre ia primeiro às sinagogas. Ele lhes deu
primeiramente o direito de recusa - aceitar o evangelho ou rejeitá-lo. A propósito, acho que esse é um
fundamento essencial. O Evangelho é primeiro para o judeu e depois para o grego. (Romanos 1:16) Foi
por isso que fui à Grécia há alguns anos - e também aos gregos e a todos os outros. É um mundo de língua
grega, mas o direito de preferência é do povo judeu em todas as gerações. Quando essa recusa ocorreu
na viagem de Paulo, ele se sentiu livre para ir diretamente aos gentios, sem passar pela sinagoga, até os
gentios que eram prosélitos e haviam se apegado à sinagoga. Assim, a rejeição do povo judeu trouxe a
reconciliação dos gentios.
Chave: O QUARTO PILAR é, quando o Evangelho voltar aos judeus, o reconhecimento de Jesus
como Messias dará início à Sua volta.

Paulo está contando algo que aconteceu historicamente. Você pode ler sobre isso em Atos 13. Ele diz que
esta é uma situação temporária. Ele diz: “Estou falando a vocês, gentios. Visto que sou apóstolo para os
gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu
próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua
aceitação, senão vida dentre os mortos?” (Romanos 11:13-15)(Atos 13:46).
Há uma longa história da interpretação. Ela remonta a alguns dos pais da igreja que diz que antes de Jesus
voltar, Israel se arrependerá e o invocará de alguma maneira, e que a aceitação deles conduzirá à Segunda
Vinda. Quando falamos sobre a vida dos mortos aqui, não estamos falando apenas do avivamento
mundial, embora alguns interpretem dessa maneira, mas estamos falando do retorno real de Jesus e da
ressurreição dos mortos. Isso é algo os luteranos petistas acreditavam. Zinzendorf creu nisso, e nós
também.

A ressurreição dos mortos
Muitas pessoas viram isso e a maioria dos comentaristas de Romanos 11 interpreta dessa maneira.
É assim que é interpretado no parágrafo 674 do Catecismo da Igreja Católica.
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674 – “A vinda do Messias glorioso está pendente, a todo o momento da história, do seu
reconhecimento por todo o Israel, do qual uma parte se endureceu na incredulidade em relação a
Jesus. E Pedro quem diz aos judeus de Jerusalém, após o Pentecostes: Arrependei-vos, pois, e
convertei-vos, para que os pecados vos sejam perdoados. Assim, o Senhor fará que venham os
tempos de alívio e vos mandará o Messias Jesus, que de antemão vos foi destinado. O céu tem de O
conservar até à altura da restauração universal, que Deus anunciou pela boca dos seus santos
profetas de outrora. E Paulo faz-se eco destas palavras: Se da sua rejeição resultou a reconciliação
do mundo, o que será a sua reintegração senão uma ressurreição de entre os mortos? A entrada da
totalidade dos judeus na salvação messiânica, a seguir à conversão total dos pagãos, dará ao povo
de Deus ocasião de realizar a plenitude de Cristo, na qual Deus será tudo em todos.”
Chave: Os judeus devem reconhecer e receber Jesus como Messias antes que Ele volte.

Eu não conseguia acreditar, Jane. Você sabia que há cem milhões de católicos carismáticos? A maior parte
do nosso diálogo foi com eles. Eu sei quem escreveu o parágrafo 674 acima. Ele é um monge católico
carismático. Não posso dizer quem é, mas está tudo lá e diz que a volta do Senhor depende disso. Isso
pode acontecer a qualquer momento, mas, na verdade, Ele aguarda o momento em que o Seu antigo povo
O reconheça. Diz que ele deve permanecer no Céu até o tempo da restauração de todas as coisas. Repudie
a teologia da substituição e veja que a volta do Senhor depende do que acontece com o povo judeu.
“Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre
os mortos?”
Alguns dizem que quando chegar a hora de Jesus voltar, Israel O reconhecerá; assim, até então,
apoiaremos Israel. Eles não estão envolvidos na evangelização de judeus, pois isso irrita o povo judeu e
nos distancia do governo de Israel. Se você está envolvido no evangelismo judaico, não vai conseguir um
encontro com Netanyahu.
Um dos principais sionistas cristãos de hoje tem um pai judeu e ele costumava se identificar como judeu
messiânico. Ele desistiu dessa identidade, e agora é super proeminente no movimento sionista cristão e
com o governo de Israel. Mas não poderia ter feito isso se continuasse se identificando como um
evangelista judeu messiânico.
Chave: Nós, como crentes gentios, assim como crentes messiânicos, somos chamados a viver de
uma maneira que nosso relacionamento com Cristo faça com que judeus incrédulos desejem
conhecê-lo também.

Pois Paulo diz: “Estou falando a vocês, gentios. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu
ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar
alguns deles.” (Romanos 11: 13-14). O que ele está lhe dizendo é que você foi chamado para fazer isso.
Você não é apenas chamado a acreditar que, no final, Israel será salva. A salvação de Israel está ligada ao
número crescente de crentes judeus que são os remanescentes salvos de Israel.
Paulo estava muito preocupado em conseguir o máximo de pessoas salvas que pudesse. Salvá-los é a parte
que levará toda Israel a ser salva. Você precisa estar conectado a um crescente movimento de Judeus por
Yeshua. Não podemos fazer isso sem você. Ele está nos mostrando que a salvação do povo judeu é uma
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parceria entre Judeus/Gentios, onde ambos compartilhamos da nossa fé. Nós dois estamos amando. Nós
dois estamos investindo. Nós estamos dando nossas orações e nosso dinheiro ao ministério judaico, bem
como às missões mundiais. Estamos juntos nisso para salvar alguns judeus.
Chave: Judeus e gentios estão em parceria para ver judeus salvos, para que toda Israel seja salva,
nos levando à volta de Cristo.

Eu estava conversando com um teólogo reformado holandês mais velho que eu. Enquanto
conversávamos, ele disse: “Acredito que Paulo está dizendo que as missões mundiais e a missão ao povo
judeu se misturam e se tornam cada vez maiores. Então você verá mais judeus salvos e isso levará a mais
pessoas salvas nas nações. Mais pessoas sendo salvas nas nações levará a mais judeus salvos. Então, mais
pessoas salvas nas nações, levando a mais judeus salvos. Isso se juntará em um turbilhão, e se tornará
cada vez maior até que Israel seja salva e aconteça a volta do Senhor.” Uau! Uma teologia holandesa
reformada!
Romanos 11:16 Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa
também o é; se a raiz é santa, os ramos também o serão.
Os crentes judeus são os primeiros frutos, o que significa que eles santificam o todo. Podemos ser
rejeitados pela maioria das comunidades judaicas em Israel, especialmente os religiosos, mas Paulo diz
que somos nós que santificamos a nação. Pela nossa presença, o resto da nação é preservado e
santificado, assim como o cônjuge incrédulo é santificado ou sagrado pelo cônjuge crente. Ele deixa muito
claro que o povo judeu, mesmo na descrença, ainda é o povo eleito de Deus.
Romanos 11:28-29 Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês; mas quanto à
eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis.
Há um chamado irrevogável ao povo judeu. O povo judeu é a prova, A prova das provas da existência de
Deus. Quando um ateu judeu diz: "Eu sou judeu", você não pensa no ateísmo dele, pensa em Moisés e no
Monte Sinai. Assim que ele diz: "Sou judeu", ele testemunha a verdade da Palavra de Deus. Ele não pode
evitar. Faz parte do chamado irrevogável. Retornar para a terra - parte do chamado irrevogável.
Compartilharei mais sobre o que está incluso nesse chamado irrevogável. Coisas que apenas judeus
podem fazer.
Uma das coisas que os judeus podem fazer é: queremos a volta do Senhor. Quando há uma grande
sinfonia, a sinfonia não termina e as pessoas não batem palmas até que o cara com o tímpano (tambor)
pegue seu martelo e "BOOM" nele. Da mesma forma, a sinfonia desta época não termina até que o povo
judeu pegue o martelo e "BOOM" no tímpano (tambor) ao clamar pela volta de Yeshua.
Mateus 23:39 Pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora, até que digam: ‘Bendito é o
que vem em nome do Senhor’.

Zinzendorf viu o panorama geral
O que isso significava para Zinzendorf foi muito prático. Ele estava tão à frente do seu tempo. Infelizmente,
ele foi anti-semita no final. Temos figuras na história da igreja, mas o meu favorito é Zinzendorf porque
ele viu o panorama geral de uma maneira que ninguém mais viu. Ele viu isso sobre o povo judeu em um
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nível que os obrigava a ter uma missão para o povo judeu. Eles não esperariam o final para que isso
acontecesse. Eles enviavam pessoas que tentavam provocar o ciúme do povo judeu.
Fiquei chocado. Estou em Viena, na Áustria, e há um professor, um pastor cujo nome é Erbert Binder, que
esteve em Herrnhut. Isso foi antes de eu estar em Herrnhut. Ele estava apresentando o que descobrira
em alguns arquivos.
Descobrimos que os moravianos plantaram congregações judaicas messiânicas nas décadas de 1730 e 40.
Uma delas estava em Amsterdã. Elas estavam no subterrâneo por causa da inquisição e por causa de
perseguições. O povo judeu foi rejeitado, por isso tinham sinagogas subterrâneas. Eles têm gravuras com
casamentos judeus. Eles tinham listas de membros do povo judeu com rabinos que se juntaram. Eles
praticamente se envolveram no ministério judeu messiânico. Eu tenho que chamá-lo assim porque o povo
judeu que se converteu continuava vivendo uma vida judaica. No início do século 18, Zinzendorf teve a
visão de avivamento, unidade, missões mundiais e missões judaicas. Você pode ver porque eu penso nele
como a maior figura da história da Igreja Protestante.
Minha esposa, Patty, é mais espiritualmente sensível que eu. Ela não conseguiu ler a biografia. Ela chega
aos lugares onde a verdade é apresentada sobre o que eles viram em Herrnhut e tem que largar o livro. É
demais - a glória da visão que eles tiveram esperou até o nosso tempo para ser cumprida.

O quinto pilar
Eu quero falar sobre o último pilar, que é a primeira coisa que Deus falou comigo. Deus vai elevar uma
liderança nos últimos dias que levaria a igreja ao cumprimento dos outros quatro pilares. Que liderança é
essa?

Os cinco pilares
1. Espírito de avivamento e paixão por Yeshua
2. Unidade da igreja que libera o Espírito Santo
3. Missões mundiais, o Evangelho do Reino estabelecendo congregações/comunidades, tudo o que
está conectado ao Reino

4. Ter um coração apaixonado pelo povo judeu e sua salvação,
5. Criar líderes apaixonados pelos quatro primeiros pilares
Efésios 4: 11-13 E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para
evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do
ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do
conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de
Cristo.
Efésios 4:15-16 Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si
mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função.
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Quando compreendi essa passagem, disse: "Preciso encontrar pessoas que acreditam em Efésios 4." Olhei
para o que foi chamado de movimentos apostólicos que ocorreram no início dos anos 80 e foi
decepcionante. Não que não houvesse líderes poderosos que estavam construindo igrejas e redes fortes.
Peter Wagner viajou pelo mundo e examinou o que estava acontecendo no Corpo de Cristo. Ele descobriu
que onde a igreja estava crescendo, centenas de milhões de pessoas estavam sendo desenvolvidas a partir
de uma base que não era como a antiga estrutura denominacional. Elas estavam sendo desenvolvidas
com base na liderança e equipes apostólico-proféticas, mesmo que não usassem esses termos.
Há muitas pessoas estão construindo um ministério quíntuplo que não usam os termos apóstolo e profeta.
Não é o rótulo usado; pelo contrário, é o trabalho que está sendo feito. Peter deu um nome ao que viu ao
viajar pelo mundo e chamou o que viu da Nova Reforma Apostólica (NRA). As pessoas pensaram que ele
começou a NRA, mas ele estava apenas nomeando o que viu.
Naquela época, as pessoas estavam construindo seus próprios reinos, em vez de construir uma unidade.
Um líder disse: “Se você se dedicar a movimentos de unidade, não terá tempo ou energia para construir
sua própria igreja.” Esse nunca foi o caso conosco, por causa dessa revelação em Efésios 4. Sempre
estivemos comprometidos em buscar a unidade do corpo.
Eu estava procurando uma liderança apostólica apaixonada pela unidade da Igreja e pelo ministério
quíntuplo. E encontrei alguns.
Um dos que encontrei foi um grande homem chamado David du Plessis. Ele formou um grupo chamado
“O Comitê João 17:21”. Tive o privilégio de, nos últimos anos de sua vida, ir ao comitê. Ele entendeu a
importância da unidade do Corpo em uma comunidade. Ele era uma daquelas figuras apostólicas que
procurava ver o cumprimento dos quatro pilares.
Outro dos homens com quem tive o privilégio de caminhar nesses últimos anos foi Jack Hayford, que
entende isso com muita clareza. Atualmente, há líderes de nível apostólico, que usam esse tipo de rótulo
ou não, que são apaixonados por ver a execução total do avivamento mundial, da unidade da igreja e do
cumprimento de missões mundiais. E deixam Israel com ciúmes ao ver a liderança que está surgindo na
igreja, que deixa de lado a concorrência, para construir uma congregação e uma rede forte.
Não será um movimento superficial. Será um movimento que requer padrões de santidade, doutrina
básica e também requer padrões morais básicos. O avivamento de Deus é sempre um avivamento do
Espírito Santo.
Efésios 4:14 O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas
ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de
homens que induzem ao erro.
Maturidade à medida da estatura da plenitude do Messias. Eu acho que é sobre isso que Jesus orou em
João 17. É o que estamos procurando - crescendo na estatura da plenitude do Messias.
Acredito que a evidência das Escrituras é que, antes da chegada do Messias, veremos uma igreja que entra
nessa plenitude. Romanos 8 fala sobre a manifestação dos filhos de Deus. Há uma manifestação do povo
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de Deus ,na segunda vinda de Yeshua, a qual buscamos. Há uma manifestação de glória, poder e unidade.
Isto será maravilhoso. Nós vamos entrar em dias difíceis, porém, vamos entrar nos dias mais maravilhosos.
O que eu quero dizer com isso? Você é uma pessoa de cinco pilares? Você vai se juntar ao movimento dos
cinco pilares conosco?
»

»

»
»
»

Você vai se comprometer com o avivamento? Você se comprometerá a orar por isso, a procurá-lo
e a experimentá-lo?
Você vai se comprometer com a unidade da igreja? Orar por isso, buscá-la e vivê-la sempre que
puder?
Chave: A Aglow tem sido uma unidade no movimento da igreja o tempo todo, todos esses anos.
Eu acho que Deus teve que primeiro trabalhar com as mulheres para superar a obstinação dos
homens sobre a importância desses pilares.

Você vai se comprometer com as missões mundiais? O evangelismo mundial baseado no
Evangelho do Reino sendo pregado em todo o mundo como testemunho.
Você vai se envolver, se comprometer com o povo judeu e o ministério judaico para ver toda Israel
salva? É por isso que dizemos, olhe, inscreva-se em nossos boletins, doe, esteja conectado, saiba
o que estamos fazendo, conheça-nos, faça algo concreto.
Você vai orar para que Deus levante em Seus últimos dias um grupo de líderes, em todo o mundo
e em Israel?

Deve haver uma liderança aqui que acredite nessas coisas, que estará em parceria. Estamos tentando ser
um prenúncio dessa liderança. Profeticamente queremos viver isso agora, porque acreditamos que o
corpo de crentes em Israel passará a acreditar nesses cinco pilares. No momento, somos uma minoria,
mas há outras correntes fluindo nisso conosco.
Quero encorajá-lo a se conectar com outras pessoas que creem nos cinco pilares. Ore por isso. Busque.
Incentive. Compartilhe com seu pastor. Compartilhe com seus líderes denominacionais. Compartilhe com
seu grupo de líderes. Onde quer que você esteja, comece a se tornar um promotor desses cinco pilares.
Faça parte do movimento dos cinco pilares.
Chave: A Aglow é pioneira no movimento dos cinco pilares.

Em relação à Aglow, você pode ser a pioneira nisso. Você carrega a maior parte disso há anos. Agora você
pode influenciar os outros ainda mais do que antes. Eu creio que sua conexão com o ministério judaico é
tão forte que Jane promoveu uma manifestação de favor e bênção no Movimento Aglow. E que isso será
mais influente e mais fecundo do que nunca antes.
Por estar abençoando o povo judeu e o povo árabe, e por abençoar a semente de Abraão, você será
abençoado.
Vamos orar.
Pai, agradecemos e louvamos por esse entendimento. Gente, essa é uma compreensão otimista! Nós
estamos indo direto para a vitória! Não vamos esmorecer! Nós estamos subindo! Não estamos em
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declínio. Estamos em ascensão! Senhor, estamos Te buscando para que o Senhor faça coisas poderosas
através de nós.
E agora separe um tempo e faça um compromisso com Deus sobre como você responderá a esta
mensagem.
O que Senhor quer que eu faça explicitamente, concretamente, para estar conectado, fazer parte disso,
não reter nada de seu Senhorio e confiar 100% para avançar em poder e glória?
O que Deus está falando com você? Isso é essencial para uma mensagem como esta - há algo que você vai
fazer - realizá-lo, conectar-se a ele, envolver-se nele.

Jane:
Estou certa de que o Espírito Santo está falando com você sobre maneiras pelas quais você pode se tornar
uma pessoa de cinco pilares. Senhor, Tu nos chamaste para este tempo. Fomos chamados e fomos
preparados. Este é um tempo de desfecho- de sermos enviados e compartilharmos este grande
Evangelho do Reino de uma forma ainda maior do que já temos feito. Obrigada pelo chamado em nossas
vidas. Obrigada pelo seu Espírito Santo. Somos muito gratos pelo Teu Espírito Santo que nos habita. Somos
muito gratos por estarmos unidos com a família de Deus. Senhor, oro para que Sua intenção definitiva, a
que estava em seu coração desde o início, antes que o pecado entrasse em cena,se concretize. Sabemos
que ela se contretizará porque ela é Sua e o Senhor tem o poder de mover as pessoas de uma maneira
que glorifique e honre a Jesus.
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