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Jane Hansen Hoyt 
Sessão de Abertura 

Convocação da Aglow em Jerusalém 2019 

 
Sempre houve um som que veio da Aglow.  

Tornei-me parte da Aglow nos anos 70 e trabalhei com a primeira presidente, Ellen Olsen, e a segunda 
presidente, Margaret Moody. Eu era assistente de Margaret. Por fim, me pediram para ser a 
presidente. Elas ainda estão procurando. Ela vai aparecer um dia desses.  

O som da adoração 
Costumo pensar naqueles primeiros dias na Aglow. Eu era uma presidente local. O que fica na minha 
mente é o som da adoração. Esse era o fator predominante em nossas reuniões. A questão não era o 
preletor, de modo que todo o restante da programação precisasse ser cortado para que ele tivesse 
mais tempo para falar. Era realmente sobre Ele. Era sobre a nossa adoração e louvor.  

Foi naqueles dias que realmente começamos a nos mover no Espírito.  

Quando me lembro dos primeiros dias, penso nas várias palavras proféticas que foram ditas sobre a 
Aglow - não apenas de pessoas dos nossos grupos, em quem amamos e confiamos, mas de vozes 
externas - líderes que também conhecemos, amamos e confiamos.  

O que você quer ver? 
Há um ano ou mais, tivemos uma reunião da Diretoria na sede. Estávamos conversando sobre o que 
gostaríamos de ver na Aglow e Glenda Fleming fez uma pergunta. "Jane, o que você quer ver na 
Aglow?" Tivemos a sensação de que essa é uma nova era. É um novo tempo e estávamos pensando no 
que isso significa para nós. Sabemos que Deus ainda não terminou Seu trabalho conosco. Como Ele 
quer fazer a transição para este novo lugar?  

 Chave: A presença de Deus é fundamental para todos os eventos da Aglow. 

Lembre-se que Chuck Pierce nos disse para observarmos como fazemos a transição. Foi um incentivo 
para termos certeza de que estávamos no caminho certo à medida que avançamos em direção ao nosso 
futuro. Então, nessa discussão, Glenda fez a pergunta: "O que você, Jane, quer ver na Aglow?”.  

Quero ver a presença d’Ele 
Minha resposta veio rapidamente: "Quero ver a Presença do Senhor".  

Para mim, a Aglow não se resume a reuniões, embora as reuniões sejam parte do que fazemos. Essa é 
uma das várias coisas na qual podemos nos envolver e que podem ser a sua atividade, o seu foco. No 
entanto, a Aglow é sobre a Sua presença.  
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 Chave: A Aglow trata-se da Sua Presença. 

Eu acredito que nesta hora Ele está nos chamando a viver em Sua Presença.  

Você pode estar pensando: “Bem, é claro que sim.” Mas, como diz a palavra profética, Ele está nos 
chamando para um lugar mais alto.  

Descobri algo em minha vida pessoal ao ler um devocional diário. Você já leu um livro, mesmo sendo 
um conteúdo bom e rico, mas que não atinge o seu objetivo? Não há nada de errado com o livro. Mas 
há algo se mexendo em você. É como se você tivesse uma coceira que não pode coçar. Esse é o Espírito 
Santo. Ele está nos instigando de certo modo, a ficarmos insatisfeitos com o que sabemos. E não quero 
dizer murmurar ou falar de forma negativa.  

Você já ouviu a frase "isso já foi feito antes"? Não estamos deixando as coisas para trás. Estamos 
cortando o que nos é familiar e começando a nos mover para um novo lugar.  

 Chave: Ao se mudar para um novo lugar, coisas antigas são deixadas para trás. 

O novo lugar - um lugar mais alto 
O lugar mais alto que foi falado na palavra profética será uma caminhada pela fé. Eu acho que faz parte 
da natureza humana querer fazer as coisas da forma correta. Nós observamos o líder. Observamos os 
outros e meio que nos organizamos para fazermos o que pensamos ser a novidade. Mas eu acredito 
que nesta nova era, é como se você tivesse que perceber a novidade apenas a partir de Deus. É por 
isso que o tempo gasto com Ele é tão crucial.  

Cristo é tudo 
Estou lendo um livro escrito por Nee que foca em Cristo. O título é Cristo: a soma de todas as coisas 
espirituais. Esse livro fala sobre as coisas - oramos por paciência, oramos por provisão, oramos por 
saúde, oramos pelas crianças, pelo cachorro, pelo gato. Temos tudo o que pedimos, certo? Eu acredito 
que Ele está tirando essas coisas de nós. Não quero dizer que Ele vai tirar seu emprego e você não terá 
o que comer. Estou dizendo que pelo Seu Espírito, Ele tem um jeito de nos ajustar. Ele aguça seu foco 
e tudo o que você vê diante de si é o Seu Filho. Seu Filho é tudo. Ele é tudo em tudo. Não há nada a ser 
acrescentado. Ele fez a provisão para nós e essa provisão é o Seu Filho.  

Jesus não veio apenas para salvá-lo, para que você fosse para o Céu. Ele está resgatando todos os 
aspectos da sua vida. Ao redimir todos os aspectos da sua vida, você se encontrará dizendo: “Não posso 
dizer isso. Não posso ir lá. Não quero fazer isso ou aquilo.” Você está sendo ajustado. Ele está formando 
um povo preparado para o Senhor  

 Chave: Na Aglow, Deus formou para si um povo preparado.  

Você já ouviu a história sobre quando eu e Tony estávamos em Jerusalém em 2014? Estávamos 
sentados em uma cafeteria e um homem ficava olhando para nós e, finalmente, foi até nossa mesa. 
Ele disse: "Eu não sei quem você é, mas você é importante no Reino". Ele não quis dizer "você é uma 
pessoa muito importante". Ele estava chamando a atenção para o fato de que isso seria uma declaração 
do Reino. Ele disse: “Tenho a sensação de que muitas pessoas a acompanham. Quero lhe dizer que é 
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hora de Ester entrar para se preparar, para ser a noiva, é hora de seu povo estar preparado para 
encontrar o Rei.”   

Prepare-se para encontrar o Rei 
Ao lhe contar sobre esse momento não falo com medo, mas com um senso de praticidade. É hora de 
estarmos preparados para o encontro com o Rei. Nenhum de nós sabe o dia ou a hora; no entanto, 
certamente podemos ler alguns dos sinais dos tempos. As coisas estão se movendo.  

 Chave: Está na hora da Aglow se preparar para encontrar o Rei. 

Nascida pela oração 
Como eu disse há alguns minutos sobre a Aglow, desde os primeiros dias, nunca focamos nos 
preletores. Sempre focamos em Sua Presença. Eu diria que desde o início, porque foi assim que a Aglow 
nasceu, a oração foi o foco principal. E isso aumentou com o passar dos dias.  

 Chave: A Aglow nasceu pela oração e é sustentada pela oração. 

A oração está se destacando em nossas vidas. Uma palavra foi dita - acho que foi no ano passado, talvez 
na Conferência Nacional dos EUA. Dutch Sheets disse que a Aglow deixou de ser uma guerreira da 
oração para ser uma sentinela apostólico-profético nas muralhas das nações.  

 Chave: Homens e mulheres da Aglow são sentinelas apostólico-proféticos nas muralhas das 
nações. 

Quando ouço a palavra apostólico, não é porque sejamos todos apóstolos, mas porque pode haver 
uma unção apostólica pairando sobre um grupo de oração. O propósito da oração é espiar o futuro 
para ter uma ideia do que Deus está fazendo e do que Ele está dizendo, e, então você ora. Portanto, 
somos sentinelas apostólico-proféticos nas muralhas.  

 Chave: O objetivo da oração é espiar o futuro e fazer declarações alinhadas com os propósitos 
do Céu. 

Temos 48 nações representadas aqui em Jerusalém nesta convocação. A Aglow está presente em mais 
de 170 nações. Eu sei que estamos em mais nações, mesmo que sejam apenas duas pessoas, ou 
somente uma. Geralmente, são pelo menos dois ou um pequeno grupo quando começam a vislumbrar 
a visão de Deus para sua nação.  

Lembre-se de Asher Intrater falando conosco sobre a nação e como Deus a vê? Nós olhamos as coisas 
de forma natural e pensamos: bem, esse governo, essa pessoa, isso e aquilo precisam mudar. No 
entanto, quando começamos a olhar do ponto de vista do Céu, declaramos em oração o que Deus 
deseja fazer.  

Jeremias 9:17  
Esta palavra foi dita desde o início na Aglow. Você saberá assim que eu começar a ler.  

Assim diz o Senhor dos Exércitos: "Considerem: Chamem as pranteadoras profissionais; mandem 
chamar as mais hábeis entre elas. Venham elas depressa e lamentem por nós, até que os nossos 
olhos transbordem de lágrimas e águas corram de nossas pálpebras. O som de lamento se ouve 
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desde Sião: ‘Como estamos arruinados! Como é grande a nossa humilhação! Deixamos a nossa terra 
porque as nossas casas estão em ruínas’". Ó mulheres, ouçam agora a palavra do Senhor; abram 
os ouvidos às palavras de sua boca. Ensinem suas filhas a lamentar-se; ensinem umas as outras a 
prantear. 
 

 Chave: Faça orações apostólico-proféticos sem cessar. 

Não sei você, mas nem sempre me ajoelho na cama e passo 3 horas em oração. Sinto que uma linha 
constante de oração está saindo da minha boca. Estou dirigindo. Estou no supermercado. Eu posso 
estar cuidando das minhas tarefas diárias. A oração está saindo dos meus lábios. 

Lembro-me de Chuck Pierce dizer no início deste ano: "Eu não vivo mais na Terra". Chuck não morreu. 
Ele disse: "Eu vivo no Céu." Oro por nós. Precisamos nos acostumar com o Céu. É para onde estamos 
indo.  

Este versículo está falando sobre mulheres ouvindo a Palavra do Senhor:  

Ó mulheres, ouçam agora a palavra do Senhor; abram os ouvidos às palavras de sua boca. Ensinem 
suas filhas a lamentar-se; ensinem umas as outras a prantear. A morte subiu e penetrou pelas 
nossas janelas e invadiu as nossas fortalezas, eliminando das ruas as crianças e das praças, os 
rapazes. 

Enquanto eu olhava as coisas durante a noite passada, voltei àquela escritura. Não sei se estou ouvindo 
corretamente, mas senti que Ele disse: “Eles estão aqui. Eles estão na Minha cidade. Eu adoraria ouvir 
a congregação de pessoas começar a lamentar.”  

Acredito que deve haver um choro. Não estou falando de coisas extremas e estranhas. Estou falando 
sobre o que acontece em uma mulher enquanto ela se prepara para dar à luz. Há uma coisa natural 
que acontece em seu corpo. Ela sabe que chegou a sua hora e se entrega a ela.  

O pairar do Espírito Santo 
Creio que, como Dutch Sheets nos disse nos EUA no ano passado em nossa conferência, há um pairar 
do Espírito Santo sobre a Aglow. Esse pairar do Espírito tem natureza de nascimento. O que é que 
devemos dar a luz? Você sente-se criando algo dentro de suas nações, dentro de sua igreja, dentro de 
sua casa, com seus filhos, seus netos?  

Há uma agitação dentro de nós e é o Espírito Santo que nos chama para lamentar. Esse som de lamento 
veio de Sião. Aqui estamos nós!  

Um momento importante na Aglow 
Dutch disse: "Este é um momento importante na Aglow". Nesse momento importante, precisamos 
pensar de maneira diferente. A mentalidade antiga precisa estar separada de nós. Esse é um tempo de 
transformação. Dutch disse: “A Aglow sempre foi conhecida por luz e fogo.” Acredito que a Aglow é 
um dos pontos de luz mais brilhantes de qualquer nação. Eu também acredito que Ele quer aumentar 
o fogo.  
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 Chave: A mentalidade antiga não tem mais lugar na Aglow. 

Assim como quando nascemos no começo do livro de Atos - onde dizia que Ele derramou Seu Espírito 
sobre toda a carne, sobre os filhos e as filhas – surgiu a Associação de Homens de Negócio do Evangelho 
Pleno e muitas esposas iam com seus os maridos para o Evangelho Pleno (Full Gospel). Chegou um 
momento em que uma das esposas, Joyce Doerflein, disse: "Sinto que precisa haver algo assim para as 
mulheres".  

Naqueles dias, nos anos 70, houve um movimento tão doce do Espírito. Você se lembra do ministro 
Dennis Bennett que escreveu Nine O’Clock In The Morning (Nove horas da manhã)? Ele era um 
sacerdote episcopal cuja vida foi transformada pelo poder do Espírito Santo. A partir desse ponto, o 
movimento do Espírito começou a se espalhar pelo mundo.  

Eu costumava ir às reuniões do ministro Dennis Bennett de sexta-feira à noite porque, apesar de 
conhecer o Espírito Santo - eu havia sido criada na igreja -, sabia que algo diferente estava acontecendo 
e eu desejava isso. Eu quero isso para a Aglow. Minha resposta à pergunta de Glenda sobre o que eu 
queria ver na Aglow foi: "Quero a presença de Deus".  

Queremos mais de Deus 
Estamos nisso há muito tempo - mais de 50 anos. Nós amamos, não é mesmo? Valorizamos o que Deus 
fez na Aglow. Valorizamos o que Ele fez em nossas vidas. Mas estamos em um lugar na estrada onde é 
quase como se Deus estivesse dizendo: “Então, isso é suficiente para você? Você está contente? Eu 
tenho mais.” E é o “eu tenho mais” que eu quero, e é isso que eu quero para a Aglow.  

 Chave: Na Aglow, queremos tudo o que Deus tem para dar. 

O inimigo teme o papel apostólico da mulher 
Dutch continuou dizendo: 

É o papel apostólico da mulher que o inimigo teme. 

Embora eu saiba que pode haver alguma controvérsia sobre quem pode ser apóstolo ou não, 
reconheço um papel apostólico - um lugar que Deus nos deu. Para tomar posse do poder de orar pelas 
nações - até mesmo para realinhar as nações, você deve ter um senso apostólico de onde Deus quer 
levar as coisas. Assim, com a declaração de Dutch, “O papel apostólico da mulher é algo que o inimigo 
teme”, a razão pela qual ele tem medo de nosso papel é porque, Dutch diz: “A Aglow está abrindo o 
caminho.” Diga 'abrindo o caminho'. Caminho para o que está prestes a acontecer, um novo dia está 
chegando.  

 Chave: Através de nosso papel apostólico, a Aglow está abrindo o caminho para a novidade 
que está surgindo. 

Dutch disse que há um novo manto sobre as mulheres enquanto preparamos o caminho. Imagine isso. 
Você está abrindo o caminho, mas não tem muita certeza de onde está indo. Isso tudo é sobre fé e 
confiança.  
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Eu acredito que Deus nos manterá unidas. Não vejo imprevistos acontecendo aqui e ali. Haverá um 
testemunho corporativo de que essa expressão se encaixa no que está sendo dito. Está claro? Então 
esse novo manto está chegando às mulheres - está abrindo o caminho.  

Dutch continuou dizendo:  

É uma temporada para se despir e usar um novo manto. Os homens não vão olhar para você da 
mesma forma. 

Essa afirmação me diz que há uma fusão do corpo de Cristo. Como Deus planejou desde o começo – e 
você me ouve falar disso com tanta frequência - quando Ele disse à mulher em Gênesis 3:15 que havia 
posto inimizade entre ela e o inimigo – a semente dele e a nossa semente – e que haveria uma semente 
da mulher que destruiria completamente o inimigo.  

O que Deus planejou em Gênesis 2, ao ver que a solidão de Adão não era boa, era trazer uma 
auxiliadora. Ele criou uma mulher para caminhar com Adão e começar a mostrar ao mundo o que era 
domínio. Eu acredito que isso é uma grande parte do que está acontecendo na Aglow. Isso vai crescer. 
E ficará cada vez mais estrondoso. E será ouvido.  

 Chave: A Aglow é uma ajuda visual na Terra que demonstra como é o domínio descrito em 
Gênesis. 

Timing é tudo 
Ouvimos por muitos anos que a Aglow tem uma voz que precisa ser ouvida. Talvez seja ouvida aqui e 
ali, mas eu estava pensando em Abraão e Sara. Eles tinham a promessa de que teriam um filho. Eles 
esperaram muito tempo e Sara disse a Abraão: “Vá ter com Hagar. Temos que fazer algo sobre isso.” 
Então Ismael nasceu.  

Depois, houve outro período de espera. Eu acho que foi algo em torno de 13 anos, se eu estou certa. 
Pode parecer um período muito longo. Se alguém lhe disser que você vai ter um filho, você pensa: "Ok, 
vamos partir para a ação".  

O que me impressiona é que Abraão com certeza estava disposto a esperar, mas quando a promessa 
veio, Sara riu. Não sei qual é a sua opinião. Eu acho que com essa idade, ter esperado tanto tempo a 
promessa era algo como "nesse período mas no próximo ano". Provavelmente, há alguns de nós no 
auditório que diriam: “Você está brincando comigo, certo? Nós temos esperado por muito tempo. Eu 
acho não me encaixo nesse tipo de entendimento.” Mas acredito no tempo de espera, Deus nos sonda 
e remove de nós o que é preciso. 

 Chave: Esperar traz à tona o que está oculto.  

Ouvimos há muito tempo que um poderoso e grande movimento do Espírito está voltando para a 
Aglow. Sentimos a evidência do Espírito Santo. Nós nos reunimos. Sentimos Sua Presença, certo? 
Alegramo-nos quando cantamos nossas canções de adoração.  

  



Jane Hansen Hoyt - Sessão de Abertura Convocação da Aglow em Jerusalém 2019 (Português) 7 

Um tempo para o novo 
Sinto que Ele está dizendo: “É uma nova era. Você ainda não viu nada.” E eu não sei o que quero dizer 
com isso. Não estou falando de algo estranho. Há algo sobre Sua Presença, pairando, dando a luz sobre 
nós, algo que nos levará a um lugar mais elevado, como foi dito na palavra profética. Você concorda?  

Ontem, a Diretoria se reuniu e talvez tenha a sido a Nonnie McVeigh quem disse que um tsunami está 
chegando. É como se fosse um tsunami na igreja, um tsunami no mundo, um tsunami no corpo de 
Cristo, um tsunami na Aglow. É um tsunami de Sua Glória.  

Um tempo para movimentar  
Outra palavra que foi dita foi "movimentação". Ser movimentado significa ser enviado. E a palavra era: 
“A hora da movimentação é agora. Você está sendo movimentado. Você está preparado." 

Um Tempo para um novo som 
Etta Swan, da Islândia, disse que teve um sonho ou uma visão. Ela disse: “Eu vi a trombeta - uma 
trombeta longa. Dava para ouvir o som da trombeta tocando."  

É interessante. Meu irmão tocava trompete. Recentemente me deparei com Yo-Yo Ma, o violoncelista, 
na internet. E há um músico de jazz, Chris Botti. Ele coloca os lábios no trompete e o som sai bem suave. 
É leve, mas alto. Cresce e diminui. Eu ouvi essa música repetidamente. Eu amo o violoncelista - que 
som suave, que som agradável. Mas quando o trompete chega, você quase pode ver - não tem nada a 
ver com Chris - nem sei se ele é crente. Mas com o som do trompete, é como se você pudesse ver os 
céus se abrindo. Seria um precursor? É algo que Ele está mexendo dentro de nós para que estejamos 
familiarizados com o som?  

Uma semente do futuro para gerar vida nova 
Vou encerrar com este próximo pensamento. Posso já ter compartilhado isso em uma carta, mas é bom 
repetir.  

Essa foi uma pregação poderosa que Dutch Sheets fez na Conferência Nacional dos EUA, sobre o pairar 
do Espírito Santo e como esse pairar gera o nascimento. Ele continuou dizendo que “este ministério 
está prestes a entrar em uma unção para o nascimento”. Ele estava fazendo referência a uma nova 
ação do Espírito Santo. “A Aglow é parte de uma grande obra que Deus está fazendo na Terra neste 
momento.” Seu Espírito está nos agitando. Seu Espírito está nos guiando. É como a semente na barriga 
de uma mulher - em seu ventre. Você não consegue ver. Nem mesmo sentir, a princípio. Você acredita 
pela fé que o que o médico lhe disse é verdade: "Você está grávida."  

Uma semente do futuro foi semeada na Aglow. Agora se apegue a isso. Uma semente do futuro foi 
semeada na Aglow. Acredito que somos parte integrante do plano de revelação de Deus na Terra.  

 Chave: Aglow é parte integrante do plano de revelação de Deus na Terra. 

Dutch continuou dizendo:  

Vejo a Aglow geograficamente e espiritualmente posicionada de uma maneira muito proposital. 
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Quando olho para esse público, esse grupo de pessoas, sabendo que há gente aqui de 48 nações, sons 
diferentes, culturas diferentes - ainda somos todos uma só cultura - a cultura do Reino. Existe um 
conhecimento um do outro. É como se todos nós estivéssemos focados no nosso futuro e para onde 
Deus está nos levando.  

Chamados para um lugar mais alto 
Acho que neste momento Ele não está nos dando um roteiro. Acho que fomos chamados para um lugar 
diferente, um lugar mais alto. Sinto que quero dizer isso - e foi algo que foi declarado nas reuniões da 
Diretoria. É hora de confiar na liderança da Aglow. Essas mulheres e homens da Diretoria, as mulheres 
do seu país, seus líderes nacionais - passam tempo em oração. Eles passam tempo em adoração. Nossas 
reuniões começam todos os dias com longos períodos de adoração e oração.  

 Chave: Este é um momento de confiança e fé na liderança da Aglow. 

Eu acredito que o Espírito Santo está nos dando um empurrão ao longo do caminho. Nenhum de nós 
deseja seguir seu próprio caminho ou fazer suas próprias coisas. Na verdade o que vou dizer - não 
quero que isso pareça duro. Se você é uma pessoa cuja tendência é ser independente, você está no 
ministério errado. Ele está nos chamando como um corpo.  

A Aglow não é uma igreja em si. Nós não somos uma igreja com quatro paredes. Somos uma entidade 
viva em mais de 170 nações do mundo. Você carrega a Presença de Deus por onde quer que vá.  

Vou acrescentar mais algo aqui. Como posso dizer isso? Não olhe para o seu comportamento como 
evidência de "eu sou bom, ou eu não sou bom". Isso é algo feito segundo a carne. Você é bom. Você é 
poderoso. Você é resgatado. Você é santificado por causa de quem vive em você. É tudo sobre Ele e 
não sobre você.  

 Chave: Tudo o que temos nos é dado em Cristo. 

O que Ele faz é trabalhar em silêncio internamente e além de nos alinhar com o Céu. Ele continua nos 
alinhando com Ele. Não queremos apenas boas obras, queremos Cristo. Queremos o Espírito de Cristo. 
Queremos vê-lo reproduzido na Terra. E aqui estamos nós, Seus filhos, Seus discípulos, Seus seguidores, 
cantando Seus louvores, adorando-O em Sua terra natal!  

Eu acredito que vamos ver algumas coisas novas. Talvez elas comecem aqui. Procure o novo. Não 
invente apenas porque você ouviu que algo novo vai acontecer. Deixe-o ser Ele mesmo. Porque quando 
é Ele, não há dúvida na mente de ninguém. É sobrenatural.  

Senhor, eu só quero dizer que estamos olhando. Nós estamos observando. Estamos esperando com 
corações cheios de expectativa. Sabemos que você está aqui conosco e sabemos que deseja aparecer 
de uma maneira maior. Por isso, damos as boas-vindas, Espírito Santo, pedimos que se sinta em casa 
conosco e trilhe seu caminho conosco durante esse tempo.  

Nós Te adoramos. Nós te honramos pois Tú és digno de todo louvor. Eu direi novamente, apenas 
continue a vir, porque haverá um novo derramamento do Seu Espírito Santo. Não estamos sem o 
combustível dos últimos 50 anos. Queremos um tanque cheio de óleo novo e fresco do Espírito Santo. 
E sabemos que isso também está no seu coração. Então, agradecemos por esta manhã. Agradecemos 
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pela adoração. Agradecemos pela adoração que veio com tanta facilidade. Agradeço-lhe por todos os 
homens e mulheres neste auditório, no auditório lotado e os que nos assistem pelo webcast. O mesmo 
Espírito Santo está fluindo por todo esse ministério. Em todas as nações há óleo fresco. A luz é mais 
brilhante. A profundidade é maior. A verdade é explosiva da melhor maneira possível. É um novo dia. 
É uma nova era na Aglow. E somos todos gratos.  

 


