Aglow é um grupo de pessoas que foi preparado pelo Senhor
Jane Hansen Hoyt & Membros da Diretoria Internacional
Convocação da Aglow em Jerusalém de 2019 – Sessão de encerramento
Jane:
Senhor, você está formando um povo preparado para Ti. E essa preparação não vem através da pressa,
conversas, correria ou pelo ir de reunião em reunião. Embora possa fazer parte disso tudo, a maior
parte da preparação está silenciosamente em Sua Presença. Agradecemos, Senhor, pelas palavras verdades - que o Senhor vai nos trazer hoje à noite.
A fim de juntar todas as pontas soltas do que foi falado nos últimos dias, solicitei à Diretoria
Internacional que se juntasse a mim e compartilhasse uma parte.
Começarei compartilhando algumas palavras.
Esta tarde, eu estava pensando sobre um trecho das escrituras em Zacarias 8:23 que fala sobre pegar
na barra das vestes de um judeu.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: "Naqueles dias, dez homens de todas as línguas e nações
agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: ‘Nós vamos com você porque
ouvimos dizer que Deus está com vocês’ ".
Chegará um momento em que entenderemos o quão preciosos eles são, o que eles têm a dizer, a
verdade que eles trazem, e vamos descobrir que simplesmente queremos estar perto deles. Você quer
estar com eles. Você quer pegar nas vestes de um judeu.
Olho para Dan, Asher, outros em suas equipes e quero estar com eles. Nós experimentamos tanta
riqueza com seus ensinamentos. Adoramos o som dos louvores de Sião.
Penso novamente na pergunta de Glenda quando ela me disse - O que você quer ver na Aglow? Eu
quero ver a presença de Deus. Sem Ele, não somos nada. Você apenas faz outra reunião, canta algumas
músicas, as pessoas se cansam, dá uma ofertinha e vai para casa sentindo que cumpriu seu dever.
Quero todas as reuniões da Aglow - quero que você espere ansiosamente para ir aos encontros da
Aglow, suas reuniões, seus retiros de área, suas conferências nacionais, nosso encontro internacional
- quero que eles sejam um lugar que você mal pode esperar para estar, porque sabe que a presença do
Senhor estará lá de uma maneira preciosa.

O chamado do Reino para a Aglow
A Aglow tem um chamado do Reino. Nós não somos uma igreja. Nós não temos quatro paredes.
Estamos em mais de 170 nações e cada grupo é relativamente autônomo. Temos uma declaração de
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fé. Temos valores fundamentais. Existe um padrão e, no entanto, existe uma singularidade cultural
para cada grupo que se reúne.
Eu já ouvi isso diversas vezes, quando mulheres e homens participam de uma reunião da Aglow nas
nações, eles se sentem em casa. É muito acolhedor e você sente o Espírito do Senhor.
Como ministério do Reino, há um chamado para as nações. Portanto, não tenha uma visão pequena.
Pense mais alto. Suba mais alto e pense como povo do Reino.
Chave: Como ministério do Reino, pense além do grupo local e perceba que o chamado da
Aglow é global.

Convocado para impulsionar seu Reino nas nações

Temos um chamado para impulsionar o Reino. Foi declarado que somos sentinela apostólico-profético
nas muralhas.
Fomos chamados para fazermos parte da organização de Marias. Você se lembra de Asher Intrater
dizendo isso para nós em 2009? Devemos juntar os exércitos de anjos em oração para trazer Jesus à
Terra novamente. Isso realmente ficou em nossos corações e, com frequência, mencionamos essa
afirmação, somos uma organização de Marias que está dando a luz a Jesus na Terra novamente.
Dutch Sheets nos falou sobre o pairar do Espírito Santo. Ele disse que pairar é como uma presença que
gera algo sobre o nosso ministério. Ele disse que nunca havia sentido o peso, o peso de Sua Presença
como em nossa última reunião. Ele realmente sentiu a Presença do Senhor ali e comparou este pairar
a algo que nascerá nos próximos dias. Ele disse: “Aglow, você está grávida da promessa. Você será
usada no Terceiro Grande Despertar. Houve um aprimoramento da visão e do foco.” Você consegue
sentir isso?
Diferentes aspectos do ministério foram destacados em diferentes momentos. Eles não foram
esquecidos, mas chegamos a um único foco. Um mandato único é o de impulsionar o Reino adiante.
Ainda temos um foco em Israel. Ainda temos um foco no Islã. Ainda temos a reconciliação entre
homens e mulheres. Essas são verdades fundamentais.
Chave: Baseado nas verdades bíblicas fundamentais, o foco único da Aglow é de impulsionar
o Reino.

Outra frase que nos foi declarada é a de que iríamos ver um novo mover do Espírito. Sinto que algo
começou aqui em Jerusalém.
Chave: Um derramar fresco do Seu Espírito sobre a Aglow caindo sobre nós.

Outra palavra - Ele está nos dando os portões das cidades e nações. Eu não sei como os outros se
sentem, talvez seja apenas a minha natureza, mas não sinto que tenho que ir bater nos portões. Espero
que sejam abertos e assim vou passar por eles.
Chave: Deus nos manteve com a autoridade do Reino, dando-nos os portões das cidades e
nações.
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Nonnie:
Habacuque 2:2-3 Então o Senhor me respondeu, e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre
tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo
determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará; se tardar, espera-o, porque certamente
virá, não tardará.
Sinto que, hoje à noite, profeticamente, estamos nesse tempo marcado. Porque de segunda-feira de
manhã até agora, fomos alimentados com o trigo mais fino. Foi-nos dada a rica Palavra de Deus. Não
nos foi dada apenas a Palavra, uma nova era começou! Não estamos esperando por isso, não estamos
nos apegando nisso, estamos nisso agora!
Asher veio na segunda-feira à noite e disse: “Qual é a solução? Deus nos deu uma imagem clara. Ele
nos deu o padrão que foi dado no Antigo Testamento e através dos Evangelhos. Qual é a solução para
o povo?” Ele falou sobre tudo o que está acontecendo nas eleições. Não é o governo. Não é o secular.
É apenas Jesus.
Não aceitamos o pecado, mas mostramos um caminho melhor. Temos que estar naquele lugar de
intimidade, naquele lugar de arrependimento, naquele lugar de santidade diante de Deus. Isso não é
sobre usar roupas escuras e sem graça. É sobre problema do nosso coração. Da nossa boca flui o que
está em abundância no nosso coração.
Então Dan entrou em cena. Uau! A manhã de ontem foi fabulosa. Ele nos deu um padrão. Tivemos uma
solução com Asher na segunda-feira à noite. Então o padrão veio ontem pela manhã. Eu amei! Estou
cheia da revelação do que Deus nos deu. Temos a visão. Temos a profecia para seguir em frente. E Dan
falou sobre os 5 pilares.
É sobre um novo avivamento e unidade, sobre os crentes messiânicos e os gentios se unirem. É sobre
estar envolvido no ministério judaico. É sobre a liderança certa. Nós devemos estar alinhados com a
visão. Quando os líderes lideram, as fechaduras são abertas. Precisamos avançar nos dias de hoje.
Então, quem estava em cena ontem à noite? Nós amamos o Asher! Não amamos esses homens de
Deus? Eu me senti numa experiência com João Batista. Era uma palavra precursora para o fim dos
tempos.
Quando Asher chegou ontem à noite, a Glória de Deus estava ao nosso redor. O que Deus quer que
façamos? Essa foi a pergunta que ele nos fez novamente ontem à noite e recebemos a resposta. Nós
temos a resposta. Suba mais alto! Ele quer que subamos mais alto.
Ele nos levou ao Apocalipse e depois voltou a Gênesis 1. Ele voltou ao que o primeiro Adão não cumpriu.
Ele não cumpriu o domínio. O segundo Adão veio e o cumpriu. Através de Sua morte, Ele nos trouxe à
vida e ascendeu, é onde estamos nesta noite. Jesus Cristo nos deu autoridade e domínio porque
estamos n’Ele.
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Você é um Nike hoje à noite? Você usa seus tênis de corrida? Eles são mais do que sapatos. É sobre
superar. É tudo sobre vitória, predominância, conquista e subjugação. É tudo sobre domínio. Temos
isso através de Jesus Cristo, porque temos um espírito de sabedoria e revelação. Ele deu isso à Ecclesia.
Nós temos isso agora. Nós não estamos esperando por isso. Fomos convidados a sentar com Ele nos
lugares celestiais.
Você já ouviu o som? Você já ouviu o megafone? Estamos ouvindo alto e claro. Ouvimos isso através
das palavras que recebemos no 50º aniversário e em Spokane no ano passado.
Recebemos como João instruiu em Apocalipse 4, quando Jesus disse para que subisse mais alto. O que
ele recebeu era voltado para o futuro. O futuro é agora. Estamos nos dias de Deus agora.
Duas semanas atrás, ouvi uma palavra - implantar. Acredito que estamos muito além da preparação.
Acredito que estamos prontos para ir. Somos vencedores!

Diane Moder:
Sou a próxima da fila, mas é difícil falar depois da Nonnie! Meu Deus, há tantas coisas que tenho que
digerir quando voltar para casa. Eu recebi muito, mas há uma coisa que acredito que todos
compreendemos, que é através do que compartilharam Asher, Dan e todos os jovens que ele trouxe.
Penso nessas jovens mulheres, Jackie Intrater, que está trabalhando com essas garotas e trazendo-as
para fora dessa cultura sexual, desse comércio sexual e ajudando-as. Eu pensei em cada um deles
enquanto compartilhavam. Para mim eu tenho uma compreensão maior do que está acontecendo
nesta nação. Podemos ter uma visão cristã ou evangélica de Israel, de Jesus e assim por diante. Mas
eles são como qualquer outra nação em suas necessidades.
A escritura que quero trazer hoje à noite é:
Isaías 62:6-7 Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém; jamais descansarão, dia e noite.
Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso, e não lhe concedam descanso até
que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra.
Sei que nossaDiretora Internacional de Oração, Nancy McDaniel, liderou esse ministério através de
orações por muitas coisas estratégicas, mas especialmente por Israel. Apenas dando essa ênfase todo
mês. Sandy e eu recebemos aquela chamada semanal de oração de segunda-feira à noite com cerca de
150 pessoas, orando a respeito de Israel e do Islã. Elas são do Japão, Canadá. Eles estão aqui, são todos
bem-vindos.

Edda Swan:
Eu poderia dizer amém ao que Nonnie disse, porque falou sobre o que estamos passando. Mas há
algumas coisas que quero compartilhar com vocês as quais senti ou experimentei aqui nesses dias.
Antes da minha chegada, como Nonnie mencionou, tivemos nossa reunião do Comitê Regional no final
de agosto. Eu realmente senti que o Senhor estava falando conosco, que Ele estava tocando o shofar
ou o alarme, e que esse era um momento não para a preparação, mas o tempo de implantação.
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Então, cada uma das mensagens. Ontem à noite eu realmente senti uma mudança. Acredito que
subimos mais alto. E acredito que, quando sairmos daqui - ouvimos as mensagens da necessidade de
um coração puro, esta noite em louvor e adoração, eu realmente pude ver o derramar. Era como se o
Espírito Santo estivesse nos enchendo de novo e de novo. Porque eu vi essas línguas de fogo sobre nós.
Quero falar com você, especialmente com você na Europa. Nossa conferência regional em janeiro é
Hear the Sound of Shofar (“Ouça o som do shofar”). Esse é o tema que o Senhor nos deu em agosto. E
eu quero lhe dizer - você é 'isso' para a Europa! Não olhe para mais ninguém. Não pense que é dever
do outro. Você é isso! Vocês são os servos de Jesus em nossas nações da Europa.
Então, nós subimos mais alto. Então, nós vamos trazer uma colheita para o Reino. Eu só quero dizer,
não há mais nada a desenvolver - você é! Se você não for colher, quem fará? Se você quer que seu
continente seja salvo. Se você deseja que todas as pessoas em seu continente sejam salvas - é você!
Espero ver todos, cada um de vocês e muitas vezes mais que estão aqui da Europa em janeiro conosco!
Obrigado!

Glenda Fleming:
Eu falei pra Jane que talvez eu chore. Sinto que devo acrescentar algo ao que já havia sido dito. Não
estamos subindo mais alto, nós estamos no lugar mais alto.
Penso que o que experimentamos aqui, nessa noite. foi uma das Presenças mais fortes do Pai. E quando
Ele lhes disse para seguirem a arca, para nós hoje essa é a Presença. Siga a presença.
O que Ele fez em nossos corações hoje à noite, levaria semanas para ensinarmos. Porque Seu coração
se abriu e Ele nos encheu, Seus filhos e filhas.
Uma passagem das Escrituras ficou em minha mente. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a
terra para fortalecer aqueles que lhededicam totalmente o coração.

Ele encontrou isso em nós, mas eu quero ir um pouco mais fundo. Ele está procurando movimentos de
pessoas cujo coração está voltado para Ele. Sua própria semente criou esse ministério, onde Ele
encontraria homens e mulheres cujos corações se voltassem totalmente para Ele.
Ele está procurando por nações onde o coração da nação se voltará para o Senhor. Seus olhos estão
correndo por toda a Terra e não tenho palavras suficientes para agradecer a Deus pelo que ouvimos
nesta semana.
Uma das coisas que mais me impressionou foi quando falaram sobre a divisão que havia no templo
original. Quando as pessoas ficavam em um lugar lá. Certos sacerdotes podiam entrar no ambiente
interno e ficar lá. Onde as mulheres estavam confinadas em um lugar e elas tinham que permanecer.
Não havia nada que pudesse tirá-los daquele lugar - os lugares eram designados. Depois, havia o sumo
sacerdote que entrava na Presença de Deus.
O que ouvi neste fim de semana. com novos ouvidos e novos olhos. foram os sons de Jerusalém com
os quais Deus começou. Um dos sons foi, está consumado. E quando essas palavras foram ditas, o véu
foi rasgado completamente. Não fomos designados para nenhuma posição, exceto para amá-Lo com
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todo o nosso entendimento e coração. E servi-Lo como um corpo. Porque a palavra final é: podemos
ter todo conhecimento e toda sabedoria. Podemos exercitar qualquer um dos dons. E Ele diz que se
você não ama, está soando como bronze. Mas você sabe que, ele viu esse amor na Aglow Internacional,
e eu vejo esse amor nos meus irmãos judeus. E não é um amor piegas e alegre. Como você disse, é o
amor que dirá, suba mais alto, eu irei com você. A Aglow pode fazer essa declaração ao Rei dos reis, a
Satanás, a si mesma e uns aos outros. Somos apaixonados por Yeshua e estamos apaixonados um pelo
outro. Isso significa que nada é impossível!

Alice Tsoi:
Bem, eu acho que todos nós concordamos que este foi um momento UAU. Você sabe que acredito que
cada um de nós deveria estar aqui. Deus nos trouxe aqui para Jerusalém. Vir até Jerusalém é como se
fosse a integralidade do nosso posicionamento por Israel e a conclusão desse alinhamento.
Este foi um momento tão especial para mim. Ter toda a minha família aqui desta vez é uma resposta
de oração. Eu poderia compartilhar muitas coisas, mas sei que todos nós precisamos de tempo para
digerir. Tudo bem, porque todos nós podemos engordar.
Eu escrevi algumas coisas. Quando Asher falou sobre ir mais alto, senti que era uma confirmação
definitiva, uma forte confirmação do que o Dutch Sheets nos disse. Quando ele falou sobre o ciclo
completo, nível superior. É como se Deus estivesse juntando tudo, nos levando a esse nível de
entendimento do que Ele quer e do que Ele está nos falando como ministério. Tudo o que fazemos
agora, a partir de agora, deve estar em um nível superior. Já não mais do lugar de onde estávamos.
Maturidade, autoridade, poder, foi sobre isso que Asher falou. E é um nível espiritual, não da carne.
Tem que ser no nível do Espírito. Lembro-me de quando Jesus disse: não se preocupe quando for
apresentado às autoridades. Não se preocupe com o que você tem a dizer, porque o Espírito Santo lhe
dará as palavras. Este é um dos exemplos que me lembro: você precisa estar em um nível superior para
poder permitir que o Espírito Santo fale através de você. Eu acredito que Ele está realmente falando
conosco dessa maneira.
É claro que Dan falou sobre o alinhamento dos judeus messiânicos, dos cristãos árabes e dos cristãos
chegando ao corpo de Yeshua. Então, eu só compartilhei isso porque, caso contrário, eu poderia
continuar falando e falando.

Edda Swan:
Quero ir em outra direção ... porque os cinco pilares sobre os quais Dan estava falando, essa é
provavelmente para mim uma das coisas mais importantes que ouvi aqui. Porque várias vezes me
perguntam na Europa e na minha própria nação. Me questionam: “Edda, você está sempre nos
trazendo pessoas para falar sobre o fim dos tempos, Israel, você está sempre falando sobre Israel. É
como se você só comesse e respirasse Israel, falando sobre a comunidade messiânica e a Terra. Por
que você está fazendo isso? Nenhuma das igrejas de suas nações está fazendo isso.” Eu recebi a
resposta nos cinco pilares. Então agora, quando for para casa e ouvir a essas perguntas, posso dizer, é
por isso e vou nomear todos os cinco pilares. Essa será a minha resposta. É por isso que Deus me
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chamou para servir nesta função, é nisso que acredito que Deus consagrou meu coração por esta nação
e pelo povo messiânico nesta Terra. Quero apenas encorajá-los a verdadeiramente meditar sobre esses
cinco pilares os quais Dan falou. Obrigada.

Shelly Morales:
Quantos de vocês estão aqui pela primeira vez em Israel com a Aglow, poderiam levantar suas mãos?
Você não está aqui por acidente, como já ouviu. Uma das coisas que ouvi várias vezes sobre as viagens
da Aglow a Israel é que elas não são como as outras viagens. Eles não são como outras viagens cristãs
a Israel. Isso é porque não estamos aqui apenas como turistas. Não estamos aqui apenas como turistas,
para tirar fotos ou algo assim. Estamos aqui porque temos um chamado, um chamado do Reino, e é
nossa responsabilidade não deixar que isso morra entre em nós.
Lembro-me de algumas das primeiras conferências em que participei há muitos anos, eu amei. Fiquei
muito feliz com as mensagens. Guardei essas mensagens para mim e isso foi o mais longe que elas
conseguiram chegar. Não é bom que essas maravilhosas mensagens que recebemos da Jane, do Asher,
dos Justers, tudo o que o Espírito Santo está fazendo, fiquem só em nós e quando chegamos em casa,
as deixamos.
“Não podemos servir a um Deus vivo com obras mortas” é o que Watchmen Nee diz. Não podemos
servir a um Deus vivo com obras mortas. E obras mortas significa apenas deixar as coisas entrarem em
nosso ouvido e depois ficar aqui (apontando para a cabeça dela). Não estou tentando ser rígida, ou
fazer algo do tipo, porque é um convite muito amoroso, um chamado muito amoroso que Ele nos fez.
Quero encorajá-lo - exatamente o que Jane disse - a ir para casa, pegar essas mensagens. Destaque,
sublinhe e medite, ore. Você não deve deixar isso aqui. Há mais para levar para casa conosco. Não é
algo que venha de nós, da nossa própria mente. Não pense que precisamos chegar em casa e nos
ocupar tentando produzir alguma coisa. Porque tudo o que vem de nós traz um cheiro de morte. Tudo
o que vem do Espírito Santo vai levar a marca da ressurreição de Jesus. E essa é a vida.
Eu quero terminar com as escrituras que todos conhecemos bem, mas sinto que devemos ler
novamente nesta noite. É o Salmo 122.
Alegrei-me com os que me disseram: "Vamos à casa do Senhor!" Nossos pés já se encontram dentro
de suas portas, ó Jerusalém! Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para
lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel.
Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém:
"Vivam em segurança aqueles que te amam! Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas
cidadelas!" Em favor de meus irmãos e amigos, direi: "Paz seja com você!" Em favor da casa do
Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem.

Kerry-Ellen:
E mais um - um encontro além das palavras. Vou chamar de inspiração do ensinamento que tivemos.
E, no entanto, tudo foi levado à realidade de nossas próprias vidas, para levarmos conosco e vivermos
isso.
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Quando Jane nos convidou para esta convocação, as mãos de todos os membros do conselho se
ergueram instantaneamente. Eu sei que todos nós sabíamos que esse era um chamado para ficarmos
ao lado de nossa líder internacional, porque juntos incluímos Liz, Rick e Graham nisso. Nós cobrimos o
mundo. Cobrimos as nações do mundo.
Vou compartilhar hoje à noite algumas reflexões sobre o que ouvimos ontem à tarde porque tivemos
uma sessão para líderes e gostaria que todos estivessem lá. Porque nesta sala, apesar das luzes se
apagarem e dos microfones se desligarem, vimos uma imagem viva para o que esse ministério é
chamado. Nós recebemos o ensino. Nós nos esforçamos para ir mais alto e, no entanto, isso tem que
ir mais fundo.
Então, ontem, vimos a palavra profética que foi dada em 2017 - Agora é hora de, Dutch falou isso, de
ir ao Vietnã, uma das nações, e à Malásia. Então, eles declararam isso profeticamente.
Apostolicamente, essa visão foi tomada pela liderança no escritório, pelos líderes das nações, e depois
foi posta em prática. Particularmente através do departamento de campo, que é composto pela Jervae,
Joan e outros. E então os planos foram feitos e as mulheres, principalmente, foram para as nações do
Vietnã e da Malásia. Elas voltaram para o Butão.
Então ouvimos sobre o que está acontecendo em outras nações. Mas ontem meu coração foi tocado,
essa é a expressão viva do que Deus está nos chamando a fazer, desde o outro lado da América até a
América do Sul e até os quatro - qual é a escritura sobre a distância mesmo. Jesus nos enviou. Eu tenho
isso escrito aqui.
Atos 1:8 Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra".
Fomos para a região do Pacífico Sul, representamos um dos extremos da terra e é hora de colocar em
ação a visão, o poder, a vida e o apelo profético e apostólico que cabe a todos nós para entrarmos nas
nações que nunca tocamos. Existem muitas nações, pequenas ilhas na região do Pacífico Sul que não
sabem e podem nunca ter ouvido falar sobre a Aglow.
Acabei de encontrar ontem essa incrível cobertura, e é liderada pela Aglow International e
particularmente pela área de campo lá. Portanto, não estamos ansiosos para vir e engordar como o
que a Alice disse. Isso não a machuca, mas precisamos fazer isso funcionar.
Não é algo dirigido, é a vida e o poder do Espírito de Deus como experimentamos aqui e precisamos
experimentar todos os dias. Então, vamos aos cantos mais distantes da Terra com este poder vivo e
grande ensinamento que recebemos. Não é para juntar pó. Devemos chegar lá, agir de acordo com o
chamado profético e apostólico que é nosso de Deus, Ele próprio. Amém.

Diane Moder:
Você sabe que eu estava aqui de pé pensando, Jane, há cerca de um ano, ela falou à Diretoria
Administrativa que Deus deu a ela uma palavra de que deveríamos ir a Jerusalém. Ele não apresentou
o plano inteiro. Ele não fez assim, este é o seu plano, aqui está um livro, siga-o. Ele deu uma palavra e
ela foi obediente. Veja o que Deus fez.
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Quero homenagear Jane porque quando ela ouve aquela pequena voz, ela responde. Mas, quero dizer
isso, Ele pode falar uma pequena palavra para você nos próximos dias para fazer algo, ir a algum lugar,
falar com alguém sobre a Aglow e, se você responder a isso, Ele dará vida e fará algo extraordinário.
Então esteja sensível.

Jane:
Pensando na palavra que Diane mencionou, dando passos de fé. Mais uma vez, vou me referir ao Dr.
Edmond, da Wheaton College. Ele era um pouco mais velho que meu pai. Mas lembro-me do meu pai
me dizendo que, em uma conversa que eles estavam tendo juntos, meu pai perguntou algo do tipo:
‘Como você caminha com o Senhor? Como você consegue mensagens tão boas? Como ouvir o Senhor
com tanta clareza?' O Dr. Edmond, de forma graciosa e silenciosa, disse: 'Acabei de colocar um pé na
frente do outro'. E a nossa caminhada de fé é isso mesmo, ouvir o Senhor e colocar um pé na frente do
outro. E Ele nos traz.

Dan Juster:
Você sabe que eu mencionei sobre identidade hoje. Que nós temos uma identidade do trono. Um dos
grandes homens do século XX foi V. Raymond Edmond, da Christian Missionary Alliance. Eu não o
conhecia, mas meu tio o conhecia muito bem, porque ele fazia parte do conselho do Wheaton College
e do conselho de Billy Graham. V. Raymond Edmond era o pai espiritual de Billy Graham. Ele era um
homem exclusivamente espiritual. Tudo isso está em mim e eu carrego o peso disso.
Enquanto estava em Wheaton, conheci um pouco sobre o Dr. Edmond. Ele estava voltando após um
ataque cardíaco. Ele não era o presidente, era o chanceler. Ele examinava a lista do corpo discente,
2000 estudantes, e orava por cada um deles toda semana. Esse é o tipo de pessoa que ele era. Ele
frustrou os professores que eram racionalistas. Porque quando eles tinham uma grande reunião para
discutir algo, ele dizia: 'com licença, tenho que sair e orar'. O presidente da faculdade, uma faculdade
muito intelectual, e ele orava e voltava à reunião e dizia: 'Deus me disse o que devemos fazer'. Foi
assim que ele liderou a Wheaton College.
Quando ele tinha 67 anos, eu estava sentado lá no colegial, ele estava falando na capela que recebeu
o seu nome, Edmond Chapel. Ele estava falando sobre estar preparado para entrar na Presença do Rei
e morreu ali mesmo na capela que recebeu seu nome. Eu estava sentado lá. Isso me impactou. Billy
Graham veio logo depois e deu a melhor mensagem que eu já o ouvi falar, de Eclesiastes - há um tempo
para nascer e um tempo para morrer, e este foi o seu tempo, 67 anos.
Meu pai morreu quando ele tinha 45 anos. Eu disse que teria o privilégio de viver além dos 45 e eu vivi.
Quando cheguei aos 67 anos, pensei, será que terei o privilégio de viver mais que V. Raymond Edmond?
Isso estava em minha mente. E então, meu pai espiritual morreu - Evan Welsh de Wheaton, o capelão
de Wheaton, quando tinha 77 anos. E eu disse: terei o privilégio de viver mais que o capelão Evan
Welsh? Talvez. Mas você sabe, uma das melhores coisas, Jane, é que eu conheci pessoas muito boas.
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Eu estava sentado aqui esta noite me lembrando de que na igreja eu era uma criança gorda e rejeitada.
Uma das coisas surpreendentes da Igreja Reformada é que havia tanta bondade nas pessoas daquela
igreja. Os professores da escola dominical, o presidente da regional, o pastor.
Eu quero falar sobre a Aglow à medida que ela amadurece. Jane, você é uma das grandes mulheres do
século XX. Eu vim só porque quero honrar você e a Aglow. Existe um espírito de bondade e compaixão
na Aglow que substitui a maior parte do que existe na Terra. É uma grande parte da bênção de Deus.
Que o Senhor te abençoe. Que você possa ir de força em força - Amém.
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