Temas para conversa
Convocação da Aglow em Jerusalém 2019
Jane Hansen Hoyt - Segunda – feira Manhã — Sessão de Abertura
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A presença de Deus é fundamental para todos os eventos da Aglow.
A Aglow trata-se da Sua Presença.
Ao se mudar para um novo lugar, coisas antigas são deixadas para trás.
Na Aglow, Deus formou para si um povo preparado.
Está na hora da Aglow se preparar para encontrar o Rei.
A Aglow nasceu pela oração e é sustentada pela oração.
Homens e mulheres da Aglow são sentinelas apostólico-proféticos nas muralhas das nações.
O objetivo da oração é espiar o futuro e fazer declarações alinhadas com os propósitos do
Céu.
Faça orações apostólico-proféticos sem cessar.
A mentalidade antiga não tem mais lugar na Aglow.
Na Aglow, queremos tudo o que Deus tem para dar.
Através de nosso papel apostólico, a Aglow está abrindo o caminho para a novidade que está
surgindo.
A Aglow é uma ajuda visual na Terra que demonstra como é o domínio descrito em Gênesis.
Esperar traz à tona o que está oculto.
Aglow é parte integrante do plano de revelação de Deus na Terra.
Este é um momento de confiança e fé na liderança da Aglow.
Tudo o que temos nos é dado em Cristo.

Asher Intrater -Segunda-feira - Sessão da Noite — “Atirando a primeira pedra”
» O relacionamento da Aglow com os crentes messiânicos de hoje é vital para preparar o
retorno de Yeshua.

» O relacionamento da Aglow com os crentes messiânicos de hoje é um testemunho do amor e
da unidade de Deus.

» Os sistemas judiciais fazem parte do plano de Deus para sustentar a justiça na Terra. Ore por
todos que compõem seu sistema judicial.

» Devemos ser proativos na busca pela justiça e, dessa forma, Deus multiplicará nossos
esforços.

» Aceitar subornos faz com que a capacidade de uma pessoa de governar com sabedoria seja
distorcida, tendenciosa ou inclinada contra a justiça.
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» Governar a partir de um lugar de retidão e justiça implica em um processo no qual se revela
culpa ou inocência.

» A justiça permite que uma nação possua a terra.
» Será que é sobre estarmos conectados com a Verdade, ou estarmos retratando uma imagem
religiosa que achamos que temos?

» Amor e liberdade sem valores de justiça abrem a porta para a imoralidade sexual.
» Comportamento ou aparência externa não te faz justo. A justiça é uma obra interior do
Espírito.

» Quando a Luz da Vida vive dentro de você, você também não pode andar nas trevas.
» Não estamos aqui para condenar pessoas que estão presas pelo pecado. Estamos aqui para
amá-las e apontar para Jesus e para o caminho de vida.

» O Evangelho da Justiça é igual para homens e mulheres.
» O Evangelho da Justiça não é justiça própria.
» A única solução para a crise que está sobre o mundo é ter corações mudados por
Jesus/Yeshua.

Dan Juster- Terça-feira, Sessão da Manhã – “Você é uma pessoa de 5 pilares?”
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O dia do Senhor é o dia em que o mal será destruído.
Uma maneira de acelerar o retorno do Senhor é viver como santo e piedoso diante d’Ele.
O PRIMEIRO PILAR é que devemos ser um povo avivado e apaixonado por Jesus.
Os avivamentos continuarão a aparecer como dores de parto até que a intensidade faça com
que Jesus volte.
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.
O SEGUNDO PILAR é a unidade.
E se o alinhamento com Deus é o que produz a unidade que gera o avivamento?
Quando a Igreja entrar em um lugar de unidade e vitória, veremos as nações salvas em um
dia.
Quando o avivamento acontece, há um espírito de arrependimento que resulta em santidade.
O TERCEIRO PILAR é uma missão mundial que constrói comunidades do Reino construídas
sobre o firme fundamento do Evangelho.
O Evangelho do Reino é mais do que salvação. É receber a Cristo e se submeter ao Seu
Senhorio.
O Evangelho do Reino vem com sinais e maravilhas demonstrados em poderosas
comunidades do Reino, fundadas em cidades, vilarejos e aldeias.
A Aglow é chamada para impulsionar o Reino adiante, alcançando todas as comunidades ao
redor do mundo.
O QUARTO PILAR é, quando o Evangelho voltar aos judeus, o reconhecimento de Jesus
como Messias dará início à Sua volta.
Os judeus devem reconhecer e receber Jesus como Messias antes que Ele volte.
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» 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.
» Judeus e gentios estão em parceria para ver judeus salvos, para que toda Israel seja salva, nos
levando à volta de Cristo.
» O QUINTO PILAR é sobre levantar pessoas apaixonadas pelos quatro primeiros pilares.
» 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.
» A Aglow é pioneira no Movimento dos Cinco Pilares.

Asher Intrater – Terça-feira – Sessão da tarde –“Venha para cima”

» Devemos nos apossar de um nível mais alto de autoridade e poder para mudar o mundo.
» Estamos posicionados com autoridade para governar no meio de todos os nossos inimigos.
» 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.
» 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.
» Temos TODO domínio e autoridade sobre todo poder e todo principado em ação neste
mundo.
» Jesus nos deu poder e autoridade para influenciar o mundo.
» Deus não tem medo de situações impossíveis.
» Deus está falando, estamos ouvindo?
» Para vencer, precisamos ter ouvidos para ouvir a voz do Senhor.
» Para superar, uma dificuldade está envolvida.
» No meio do fim dos tempos, a Luz de Deus brilhará sobre Seu povo.
» Temos acesso à autoridade de Deus por meio de Cristo que supera todas as outras
autoridades e poder.
» 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.
» Há um nível de autoridade espiritual dada a nós por Cristo que ainda temos acesso.
» Agora é a hora em que devemos subir ao alto nível sobre o qual João escreveu em Apocalipse.
» 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.
» Para ativar a Palavra de Deus, deve-se falar e crer nela.
» 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.
» Demonstrar autoridade celestial de nossa posição no Céu mudará as coisas na Terra.
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Dan Juster- Quarta-feira- Sessão da manhã — “Sua identidade em Yeshua”
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A identidade não é apenas quem você é como indivíduo. A identidade é composta por tudo o
que foi derramado sobre você pela sua família, cultura e comunidade.
Como crente, sua identidade principal vem de quem você é em Cristo e quem Ele é em você.
Nossa identidade em Cristo supera todas as outras identidades por herança.
Nossa identidade como Igreja inclui Israel como parte da Igreja.
Nossa identidade está em Cristo e com Cristo.
Nossa primeira identidade está em Cristo. Nós ressuscitamos com Ele e estamos assentados
com Ele.
Jesus derrubou todos os muros de divisão, abrindo caminho para crentes judeus e gentios
terem acesso ao Pai.
O muro de divisão que existia no templo antes de Cristo, não existe mais. Judeus e crentes
gentios são um!
Quando permanecemos juntos, Sua Presença está entre nós.
Judeus e gentios crentes são herdeiros companheiros em Cristo.
No Antigo Testamento, os judeus eram os únicos conhecidos como povo de Deus. Quando
Jesus veio, os gentios foram enxertados e ficaram conhecidos como o povo de Deus, também.
O remanescente salvo dentro das nações se tornará o sacerdócio dessas nações e serão o
sacerdócio enxertado com os judeus messiânicos.
Nossa conexão com Israel, através da salvação, nos torna numa família.
Estarmos enxertados em Israel não os substitui, mas faz de nós co-herdeiros.

Patty Juster – Quarta-feira - Sessão da manhã
» Devemos equipar as próximas gerações para que permaneçam na fé durante os tempos
difíceis da vida.
» Deus nos ama em meio a tempos duros, dolorosos e difíceis..
» Nossa caminhada cristã incluirá experiências dolorosas nas quais Deus nos levará adiante,
enquanto somos pressionados n’Ele.
» O Cristianismo fraco roubou a força para nos mantermos firmes em tempos difíceis..
» Tempos difíceis, até tragédias, não mudam a soberania de Deus.
» Deus está conosco a todo momento, seja ele bom ou mau.
» A Palavra de Deus deve ser tão forte em nós que as situações não nos moverão do lugar de fé,
esperança e confiança.
» O testemunho sobre Deus que damos à próxima geração é de extrema importância.
» Verdades que podemos transmitir como testemunho é que, em lugares de grande mágoa,
trauma ou desespero, Deus é capaz de transformar esse local de cativeiro em um local de
fecundidade.
» Quando há tragédia, quando há sofrimento, quando as coisas não vão do jeito que você
deseja, o nível de inquietação que você vive é o nível em que você criou raízes neste mundo,
ao invés de criar raízes em Deus.
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» Às vezes coisas difíceis acontecem para que a Glória seja revelada.
» Eleve-se acima das coisas que vêm para abalar sua fé e confie em Deus, respondendo em
adoração..

Jane Hansen Hoyt - Quarta-feira - Sessão da tarde
» Como ministério do Reino, pense além do grupo local e perceba que o chamado da Aglow é
global.
» Baseado nas verdades bíblicas fundamentais, o foco único da Aglow é de impulsionar o Reino..
» Um novo derramar fresco do Seu Espírito sobre a Aglow está caindo sobre nós.

» Deus nos cobriu com a autoridade do Reino, dando-nos os portões das cidades e nações.
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