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Lance Wallnau 
Tarefas Inacabadas 

Conferência Aglow 2021 – Sessão de sexta à tarde  

 
Muito obrigado. Eu agradeço muito. Conheci Jane Hansen Hoyt e também muitos de vocês. 
Provavelmente precisávamos nos conectar ainda mais cedo, porque realmente sinto que essa é uma 
tribo tão importante em termos do que é necessário agora. Que batalhão vocês são no exército de 
Deus que ainda pode dar um golpe decisivo em todo o país e em todo o mundo. 

São as mulheres que realmente se levantaram, que se tornaram o novo escalão do que Deus está 
fazendo para o terceiro grande despertar. 

 Chave: As mulheres cresceram e se tornaram líderes-chave enquanto o Terceiro Grande 
Despertar está se desenrolando. 

 Chave: As mulheres deram um golpe fatal no inimigo ao longo do tempo. 

As mulheres sempre expõem o inimigo  
Isso está acontecendo em distritos congressionais. Está acontecendo nas reuniões do conselho escolar. 
São as mulheres que estão colocando o temor de Deus naquelas pessoas que estão tentando destruir 
a América. Aqueles que tentam destruir a América sabem como marginalizar os homens, mas não 
sabem como fazer isso com as mulheres. 

Quando eles tentam tratar de raça ou de gênero com as mães, sempre falham porque toda mulher 
sabe que você está brincando com meu menino e minha menina agora. É melhor você apenas observar 
o que você está fazendo. E eles não vão lá. É uma das únicas vezes que você vê a esquerda em silêncio 
em uma reunião do conselho é quando há uma mãe irritada e ativista em uma missão. 

Então, quero apenas explicar isso por um segundo. Por muito tempo os cristãos foram - e eu não gosto 
de dizer isso, mas nós jogamos em uma estratégia e a estratégia era, mesmo com as sete montanhas. 
Eu poderia ensinar sete montanhas e sempre teria que garantir que todos entendessem. Eu nunca 
pretendi que fosse feito a sério, como se eu fosse “assumir” qualquer coisa. Porque, como você sabe, 
cristãos educados não assumem as coisas. 

Dominionistas  
Eles nos chamariam de Dominionistas. E eu nem tinha certeza do que era um dominionista. Eu só sabia 
que não soava bem. Então eu estava conversando com alguém, foi há pouco tempo, e eu disse, você 
sabe, você fala sobre dominionismo como se fosse algum tipo de teologia ruim. 
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Você percebe que quando Jesus voltar, Ele está voltando como um Dominionista. E você entende que 
a questão do Domínio tem a ver com o debate sobre quando, não se. Ele não está planejando negociar 
ou dar a outra face quando voltar. 

Tudo isso é um período de tempo para as pessoas determinarem o que vão fazer. E então há um dia 
de sentença. Neste momento, não há mais tempo para construir seu caso ou mudar sua trajetória. Ele 
está vindo como um Juiz. Ele não está vindo como seu melhor amigo. 

Então, estou olhando para este período do fim dos tempos e estou realmente me perguntando, acho 
que cometemos um erro na América. Acredito que o medo de ser rotulado de Dominionista nos fez 
recuar e não querer mexer em nenhum campo de engajamento cultural por medo de ir longe demais 
ou justificar críticas. 

 Chave: Deus falou sobre domínio desde o princípio e disse ao Seu povo para governar e 
supervisionar as coisas do mundo. 

Isso é principalmente uma coisa de pregador, porque os pregadores são os que realmente deveriam 
ter dito desde cedo, quero dizer, eu vi e diria, e provavelmente é por isso que acabei entrando na arena 
política mais rápido do que outras pessoas, porque eu vi tudo. Eu disse mídia, artes e entretenimento, 
academia, negócios corporativos, governo e tribunais. Estas são as áreas onde os portões do inferno 
continuarão a solidificar uma fortaleza e não coexistirão com você. Eles irão colocá-lo fora do negócio. 

 Chave: As portas da influência foram feitas para serem ocupadas pelo povo de Deus, não pelo 
inferno. 

E como eu estava olhando para isso e vi o desenvolvimento, comecei a fazer mais. Eu estava pregando 
naquelas sete montanhas e cristãos, ah, eu tenho toneladas de cristãos, você sabe, temas que a Bíblia 
aborda muito. Mas descobri que um vácuo estava se formando naquela área relativa aos portões de 
influência. 

Conversa com Annabelle 
Mas antes eu me empolguei com isso. É sempre com apreensão que trago minha esposa ao microfone 
porque ela é a pessoa mais direta e honesta do mundo. O que significa que às vezes ela vai dizer coisas 
para as quais eu não estava preparado. 

Mas eu queria trazer à tona o fato de que Annabelle é um exemplo de algo que eu acho que tem tudo 
a ver com redefinição. Tem a ver com essa ideia de recalibrar. Eu estou trazendo ela aqui por esta razão 
porque eu não sei, quando você começou a fazer o ministério? Foi no evento de Nancy agora que 
pensei nisso. 

Annabelle: Foi há cerca de três anos. Começamos com algumas famílias, mas depois decolou. Às vezes 
você não planeja essas coisas. 

Lance: Sim, eu estava com Dutch Sheets. Curiosamente, Dutch no ano passado, estávamos juntos com 
Nancy Hansen em um comício de oração na Filadélfia. E eu estava lá em cima e era nosso aniversário 
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naquela época. Quando Nancy soube que era nosso aniversário, ela disse: “Quero que saiam para 
jantar”. E assim tivemos uma noite de encontro. 

Annabelle: Romântico.  

Lance: Sim, uma noite romântica ou algo assim. Eu estava no meio de um comício de oração pela 
salvação da América. Enquanto estávamos jantando e Annabelle e eu estávamos sentados lá, quero 
falar sobre o que ela quiser falar. Ela está falando sem parar sobre essa visão que ela tem para mães 
solteiras que estão criando filhos - que elas não tem nenhum recurso. As crianças não têm camas. Eles 
não têm nada. Eles são totalmente um tipo perdido de grupo de pessoas. Politicamente, eles são 
usados como peões em um jogo político, mas ninguém se importa com eles. 

Eles vivem em uma espécie de existência trágica de negligência, porque a menos que você veja a 
necessidade e vá lá - o governo está em todo lugar. Você acha que eles estão fazendo alguma coisa, 
mas eles não estão. Então eles não estão abordando os problemas que estão no centro da cidade.  

  Chave: Deus nunca pretendeu que os governos cuidassem das pessoas. Ele pretende que Seu 
povo cuide das pessoas. 

Então ela está falando sobre isso a noite toda. A certa altura, percebi que ela não estava mudando de 
assunto. Não é como, “Bem, o que há de novo com você?” Você já notou o que você fala, mas ela 
estava falando sem parar. E o Espírito Santo disse: “Ouça o que ela está dizendo”. Porque você vê, isso 
está acontecendo para muitas mulheres no corpo de Cristo. Há um período da vida em que você está 
se dando para nutrir sua família, ou um trabalho, ou um ministério, ou seu marido, e o que ele está 
fazendo e então uma coisa estranha começa a acontecer. 

Redefinição ou recalibração pessoal que ajusta o destino 
O homem pode se tornar um pouco mais sentimental sobre netos e família e ser mais sedentário e 
mais focado em não dar a volta ao mundo. E a esposa, a mulher, nesse ponto, começa a sentir que 
ainda tem algo a fazer e tem que fazer. 

Então, eu senti que queria que você ouvisse isso, porque isso é sobre a redefinição. Trata-se de 
recalibrar com seu próprio destino. 

 Chave: Não importa a idade, o destino ainda está em ação. 

O fato é que há uma estranha travessia que ocorre em algum lugar agora em nossa trajetória de idade, 
onde mulheres com tarefas inacabadas são autorizadas a fazer o que devem fazer. E não está mais 
ligado ao que outra pessoa estava fazendo. É o que elas são chamados a fazer. 

E isso é um pouco estranho porque as mulheres são projetadas como ajudantes para cumprir e 
completar algo. Então isso significa que nós (como homens) temos que nos aproximar e ajudá-lo a 
fazer o que você é chamado a fazer. Isso faz sentido? Então, Annabelle, é isso que estou dizendo. 
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Annabelle: Então, Lance está se apaixonando pelas crianças de 10 e 11 anos. Temos um culto infantil 
na minha casa todos os dias. Então, vamos à igreja agora com esses três meninos e eles vêm e brincam 
com as armas Nerf. 

Mas de qualquer forma, a coisa é tão emocionante porque acabamos de ter um pequeno desastre com 
água em nossa casa, então tivemos que doar um jogo de quarto. Quando liguei para o Center for 
Transforming Lives, que identificava a YWCA em Fort Worth, eles mudaram de nome, apenas perguntei 
quem precisava de um jogo de quarto. E eles me disseram que essa senhora, Thai Lynn, precisava de 
um jogo de quarto. 

Ela acabou de sair da falta de moradia. E então, quando liguei para ela para planejar a entrega, ela 
disse: “Sim, preciso de um jogo de quarto, mas você pode arranjar uma cama para meu filho de sete 
anos? Ele nunca dormiu em uma cama em sua vida.” E então eu disse: “Espere, espere, espere, espere! 
Como assim?" E ela disse: “Ele dormiu no carro. Ele dormiu no chão. Ele dormiu no sofá. Ele dormia em 
um colchão de ar, mas nunca dormia em uma cama.” 

Então, minha amiga, Wanda, estava comigo e queria mudar essa situação! Então, Wanda comprou a 
primeira cama de solteiro e agora compramos mais de 300 camas nos últimos dois anos, quando 
realmente nos comprometemos com as camas. 

Hoje - só hoje - a Mattress Firm acabou de nos dar um caminhão cheio de camas, um outro caminhão 
cheio de camas, e um deles teve que voltar porque não cabiam todas as camas e um carro cheio de 
camas. Então, estamos no negócio de camas. 

Lance: Sim. Então, de qualquer forma, o Senhor está me dizendo: “Ei, você tem que abrir espaço para 
esta visão. Vai ser um pouco estranho.” Eu estava em casa um dia e a campainha está tocando, e a 
Amazon está entregando caixas. Eu não sabia que Annabelle precisava de um depósito para seu 
projeto. Nossa casa era o depósito. Então, estou empilhando as caixas no meio da nossa sala de estar. 
Estou recriando a arquitetura física. Quando ela chega em casa, cai tudo sobre mim. E eu disse: "O que 
foi?" Ela diz: “Ah, isso é como os colchões e a almofada”. 

Annabelle: Não, essa era a roupa de cama. Isso foi um presente de Natal. Estava bem ali. 

Lance: A roupa de cama. Presente de Natal. 

Annabelle: Muitas coisas boas. Casacos. Roupas. 

Lance: Então, naquele ponto, eu disse, nós realmente - escute, isso não vai durar para sempre. Então, 
temos que conseguir uma unidade de armazenamento. Quanto você tem agora? 

Annabelle: Bem, agora temos cinco armazéns e são 2700 metros quadrados. Tivemos que comprar 
um novo hoje porque não tínhamos espaço. Eu sei que você não disse mais nada, mas o que eu ia fazer 
com todo o resto daquelas camas? Você estava no carro comigo quando eu vi... 

Lance: Sim, eu sei. Mas eu não estava pensando que estava concordando. OK, então eu pensei que 
estava concordando com uma atualização e não estava concordando... tudo bem. 

Annabelle: Escuta seletiva. 
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Lance: Sim. Bem, então nós temos esse caminhão de 8 metros que ela está chamando e ele chega, 
você sabe, então eu percebi uma coisa aqui. 

Annabelle: Você percebe o choque na voz dele? 

Lance: Sim. Bem, um caminhão de 8 metros na sua garagem é um caminhão grande para de repente 
ter alguém fazendo uma entrega. 

Então, eu estou aqui para dizer que há algo acontecendo. E quantos de vocês, senhoras, 
particularmente sentem que esta é uma palavra importante para vocês? Essa parte do reinício é 
recalibrar com seus próprios sonhos e visões de estações anteriores para coisas que você queria ver 
feitas ou é uma ativação de um presente onde pode não ser um empreendimento como este, mas é 
onde você é chamado para se tornar como um chefe de distrito ou algo assim. E nós fomos lá e a 
chamada política está lá, porque eu estou te dizendo, na nossa era, algo está acontecendo. 

 Chave: Olhe novamente para os sonhos em seu coração e veja o que o Espírito Santo está 
fazendo vir à tona neste ponto da história. 

Não somos definidos por idade 
Há dois pensamentos que quero compartilhar com você. Eu não quero que você nunca esqueça. 
Kenneth Hagin disse isso, e eu ouvi isso quando eu tinha quarenta e cinquenta anos. Eu nunca esqueci. 
E eu pensei que vou precisar disso mais tarde na vida. 

Ele estava começando a esquecer as coisas e então se pegou dizendo: “Bem, você sabe, isso é o que 
acontece quando você chega na minha idade. Você começa a esquecer das coisas. E o Espírito Santo 
falou dentro dele e disse: “Você é transformado pela renovação da sua mente. Você acha que sua idade 
mental é daqui a cem anos? Você acha que os anjos de mil anos são um pouco mais lentos do que os 
anjos de quinhentos anos?” 

Em outras palavras, na era vindoura, você está desacelerado? Em outras palavras, sua mente faz parte 
da função de sua alma e sua alma não se cansa. Seu corpo pode se desgastar, mas seu homem interior 
está ficando mais forte. 

 Chave: O homem interior vive na Presença de Deus e é sempre forte e nunca fraco. 

 Chave: A idade não é um fator que define quem você é aos olhos de Deus. 

É por isso que eu me emociono com alguns de vocês. Eu vejo vocês pularem no corredor e começarem 
a dançar e correr porque seu homem interior ainda está correndo em torno de santuários, mesmo que 
seu corpo diga: “Cuidado com essa pessoa!” Portanto, você não precisa se cansar em sua alma ou 
acreditar no fato de estar desacelerando. 

A segunda coisa que eu quero que você saiba é que sua mente é espiritual e sua alma não envelhece. 
Ele amadurece. Não envelhece. Seu corpo faz coisas em sua alma, mas sua mente não precisa. 
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 Chave: A mente é espiritual e a alma não envelhece. 

Quero que saiba que acabei de completar sessenta e cinco anos e não posso acreditar porque aos 
sessenta e cinco meu pai se aposentou no negócio de petróleo. Ele nunca realmente se aposentou. Ele 
ainda está no negócio para si mesmo. Ele deixou o negócio de petróleo em que trabalhava e começou 
sua própria empresa. 

Eu quero que você saiba de uma coisa, sessenta e cinco não é o que costumava ser. Não estou dizendo 
isso porque fiz sessenta e cinco anos. Felizmente estava na minha linhagem. Meu pai continuaria e 
começaria seu próprio negócio depois disso. Mas a maioria das pessoas está se aposentando 
mentalmente na hora errada. 

Eu estava justamente pensando sobre isso. Donald Trump estava pensando em concorrer à presidência 
quando tinha sessenta e cinco anos e decidiu fazê-lo quando tinha 70. Então, ele tem setenta e cinco 
agora. Então, o que eu estou dizendo é o fator idade, você tem que ter muito cuidado com o que você 
concorda, porque seus acordos autorizam sua experiência. 

Chave: O que você fala pela boca, seu corpo tenta se conformar. Declare vida e alinhe-se com o Céu. 

Movimento Geracional Duplo 
Seus melhores e mais úteis dias estão à sua frente agora. E não estou dizendo isso porque isso é para 
um público mais velho. Estou dizendo isso porque sei qual é a mente do Espírito. Veja, há um 
movimento de duas gerações que Deus tem para os últimos dias onde os pais voltaram seus corações 
para seus filhos, os filhos para seus pais. 

Eu penso nisso quando dessa maneira travessa que Deus me envolveu com o ministério de Annabelle. 
Não seria através de colchões e roupas de cama e travesseiros e coisas de cozinha e depósitos e todas 
as mesas ou as mães adoráveis com quem ela trabalha. O que pode ser exasperante às vezes trabalhar 
com eles. Quero dizer, você sabe, eles estão ligando para ela porque ela é como Mama Belle. Estas são 
ela como suas filhas lá fora. Ela está ajudando-os a juntar suas vidas. 

Mas seus filhos de 10 anos, estou pensando que temos que colocá-los na igreja. Então, eu estou 
levando-os para a igreja. Então, depois da igreja, temos que fazer alguma coisa. Então, eu acabo me 
tornando como um pastor de crianças e ninguém é tão divertido quanto eu porque eu sou uma criança 
grande e tenho cartão de crédito. Então, a próxima coisa que você sabe, eu começo a amar essas 
crianças de 10 anos, mas então elas estão contando para seus outros amigos. 

Então, eles estão trazendo seus outros amigos para a igreja - não realmente para a igreja, mas para sair 
depois para que todos possam estar na minha casa. Agora meu coração está se envolvendo com todos 
esses jovens de 10 anos e estou vendo que com os pais certos e a influência certa, não há nenhum 
jovem de 10 anos que tenha que seguir o caminho do crime se tiver o direito à família e igreja. 

Aqui está o meu ponto. Nós recuamos de desafiar o sistema mundial e estamos deixando que eles 
estraguem tudo enquanto somos educados e não somos dominadores. O que devemos fazer é dizer 
que Deus tem um sistema para a economia. Você está estragando tudo! 
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Você sabia que a Bíblia diz: “Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de 
Deus”. Quando decidimos reescrever isso e dizer 'Os cristãos não viverão só de pão.' Esta é a intenção 
de Deus para a humanidade, não apenas para os cristãos. O homem não viverá só de pão. 

Cada sistema, da educação ao casamento e à identidade de gênero - cada reino com o qual o diabo 
está mexendo agora, Deus tem uma palavra que é uma verdade que pode corrigir e consertar e trazer 
saúde e cura. É um fato. 

 Chave: Para cada doença na sociedade, a resposta pode ser encontrada em Deus. 

Então, você tem mais alguma coisa que queira dizer, querida, enquanto estou aqui? 

Annabelle: Se você quiser saber mais sobre a Furnishing Families of Texas, esse é o site. Vamos tê-los 
em todas as grandes cidades do país. 

Já tem gente vindo por toda parte dizendo: “Como vamos fazer isso? Como fazemos isso?" A verdade 
é que não sabemos como o fizemos. Deus fez isso. Olha, nós começamos e então Ele continua agindo. 

Isso nos faz tremer. Eu não estou brincando. Não somos quakers nem nada, mas ficamos parados 
orando e, de repente, ficamos tipo, meu Deus, isso é tão emocionante. 

Lance: Sim, é. 

Annabelle: Há muitos homens envolvidos também. Não é só um bando de mulheres. 

Lance: Obrigado Annabelle 

Então, nós temos o quadro branco aqui, mas eu quero que você veja isso porque é uma foto. O que 
acontece com os homens, o que acontece com as mulheres é uma coisa meio curiosa. 

É essa trajetória aqui e é assim. Isso não significa que você tem que 
se separar. O que significa é que os homens estão focados na tarefa, 
na missão. E à medida que envelhecem, eles começam a se 
concentrar mais em, você sabe, você verá, será nas crianças ou em 
casa. É algo um pouco mais doméstico. As mulheres, por outro lado, 
estão focadas na família nesta fase e tentam apoiar o marido e o 
que estão fazendo. Em seguida, seus pais como eles estão ficando 
mais velhos. Mas então eles atingem este ponto aqui e então eles 
têm sua tarefa. 

Ver a tarefa é onde os homens começam, mas tarefa é onde muitas 
mulheres terminam. E assim, você tem que ver que esta é a recalibração que tem que acontecer. E 
assim, em um casal você tem que ter a recalibração consigo mesmo, com Deus e com os outros 
significativos em sua vida. 
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Recalibrando com Deus e os outros 
E aqui está o que quero dizer com isso. Para ter um reinício, para tornar isso algo menos abstrato e 
espiritual, no qual eu definitivamente entrarei, também tem que ser algo que você possa executar. A 
cada cinco ou sete anos, o ciclo bíblico é Shmat. Você realmente tem que sentar e fazer uma análise 
de seu relacionamento e casamento ou com seus filhos, por exemplo, porque se você é realmente um 
crente, você não é a mesma pessoa que era sete ou 10 anos atrás. 

Eu era um neófito em áreas de política e assuntos mundanos. Eu era apenas um reavivamento de 
dança, Espírito Santo, orando em línguas, sinais, maravilhas. Eu ensinei as sete montanhas puramente 
porque aqui é como o mundo funciona para que outra pessoa possa entrar lá e saber que é uma coisa 
legítima entrar no negócio, que você é tão chamado para sua montanha quanto eu para o ministério. 
E eu estava lá no mundo da igreja. 

Bem, se eu tivesse que me encontrar sete ou oito anos atrás, eu não me reconheceria porque sou muito 
mais cínico sobre como o mundo funciona agora, porque eu realmente o entendo melhor. E eu percebo 
que algumas das mudanças que eu pensei que iriam acontecer não vão acontecer. A menos que o Reino 
venha, o diabo não irá. 

De qualquer forma, você teve aquela conversa com seu cônjuge e disse: “Como eu mudei desde quando 
nos casamos? Como eu sou diferente agora do que eu era?” Em outras palavras, cabe a você esclarecer 
como você é diferente e precisa conversar consigo mesmo. Como eu sou diferente agora do que eu 
era? Porque se você está crescendo, algo deve estar mudando e seu pensamento tem que amadurecer 
e sua capacidade de autoconsciência tem que aumentar. Percebi isso em mim mais agora do que antes. 
E antes eu poderia não ter visto, mas eu o possuo agora. Vejo que tenho essa tendência. 

 Chave: À medida que crescemos, as maneiras pelas quais interagimos com os outros e com 
Deus devem atingir níveis mais elevados de relacionamento. 

Então, seu relacionamento com Deus tem que ir para lá. Algumas pessoas nunca se recalibram com 
Deus. É por isso que estou sempre interessado quando as pessoas fazem essas mudanças de nome. 
Bem, o nome dele não é mais esse, ele mudou para isso. Bem, eles teriam essas conversas com Deus e 
Deus ajudaria a dar-lhes uma atualização de identidade mudando seu nome. E assim, como Abrão se 
tornou Abraão e, você sabe, isso aconteceu com várias outras pessoas. 

Mas o ponto é, você realmente tem que falar com o Senhor sobre quem você é agora que você precisa 
abraçar e você tem que crescer nisso. Percebi isso quando as pessoas começaram a me procurar e 
percebi que me vejo como um par, mas não sou mais um par aos olhos de muita gente que não me 
conhece como um par. Eles realmente me levam a sério. 

Quero dizer, eu percebi quando eu estava começando a fazer transmissões, uma coisa era quando eu 
estava reclamando sozinho à noite e eu me perguntando que outro tipo de pessoa excêntrica estaria 
acordada à uma da manhã orando em línguas e falando de política. Então, um dia, notei que eram 
60.000 pessoas. E então eu olhei para quantas pessoas são sessenta mil, e vi estádios cheios de pessoas. 
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A próxima vez que liguei o telefone, quase tive um ataque de pânico, porque agora eu podia ver que 
havia pessoas lá. Eu era muito mais livre quando não via ninguém. Mas comecei a perceber que o que 
digo tem um impacto nas pessoas. O que estou fazendo vai ter um impacto. E eles realmente esperam 
que eu tenha uma visão e não apenas discursos. 

Isso faz sentido para você? Porque você pode ter mais autoridade do que está exercendo porque 
nunca atualizou sua própria identidade. 

Por que você acha que amamos tanto a profecia, mesmo nessa idade? Muitos de nós em nossos últimos 
anos mal podemos esperar para receber uma palavra. 

A maior parte da profecia é você ouvir alguém lhe dizer sobre o que você secretamente gostaria de 
concordar com Deus por si mesmo, esperando que a visão deles catalisasse em você uma maior 
apropriação de tudo o que você está tentando se tornar, o que é uma maneira elegante de dizer que 
você simplesmente não concorda com quem Deus diz que você é, então você fica animado quando um 
profeta lhe diz. Que tal da perspectiva de Deus, você acha que Ele está realmente gostando disso? 

 Chave: Aprenda a concordar com o que Deus diz sobre você, quer você receba ou não uma 
profecia sobre isso. 

Ouvi Joyce Meyers uma vez. Ela disse: “Você sabe, quando eu era jovem, quando eu tinha que 
preencher aquele cheque grande – porque eu me lembro disso, eu era assim com Annabelle. Ela 
sempre foi uma doadora ansiosa. E eu era um pouco mais judeu. Eu dou, mas estava contando o custo 
- Joyce disse: “ah, você sabe, quando você começa e coloca aquela nota de 20 dólares na oferta, você 
tem que obter uma confirmação, você tem que ter paz em seu espírito e um versículo da Bíblia. Você 
sabe, se for um cheque de cem dólares. Ah, você realmente tem que ouvir Deus sobre isso, tem que 
haver um pequeno testemunho, o testemunho do Espírito. Você fala com seu cônjuge, você tem que 
orar sobre isso. Ore sobre isso também. Vocês dois têm que concordar. Agora, depois de ter feito isso, 
não preciso passar por tudo isso. Quando Deus me diz para fazer um cheque, eu simplesmente o faço. 

O ponto dela era que, quanto mais maduro você fica, menos difícil deve ser para Deus convencê-lo 
de algo. E se você não se importa que eu diga, o Todo-Poderoso gostaria que você soubesse que Ele 
quer que você supere a necessidade de se sentir afirmado, amado, escolhido e valorizado. 

 Chave: À medida que você amadurece em Deus, seja mais rápido em obedecer! 

Vocês são os adultos agora na sala. Você não é mais adolescente. É hora de você se recalibrar com Deus 
e perguntar ao Senhor, quem sou eu? E se você realmente não sabe, se você tem dois ou três bons 
amigos - parceiros de oração profética, peça a eles para ajudá-lo a obter essa identidade atualizada de 
recalibração. 

» Quem você me vê e o que você me vê fazendo que eu nunca fiz antes? 
» Quem você me vê me tornando? 
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Estas são as perguntas que você quer perguntar a eles. E não fale. Dê-lhes permissão para lhe dar 
clareza sobre onde eles o vêem agora, o que eles veem você fazendo e quem eles vêem você se 
tornando e ativando. Pois você tem que ir lá porque o mundo precisa que você apareça. 

 Chave: O mundo precisa que apareçamos em nossa identidade dada por Deus, nada menos. 

Se você se mostra pequeno, não está dando a Deus uma grande plataforma. Isso faz sentido para você? 
Então, o Senhor quer que nos movamos para essa tarefa. 

A propósito, é tão bom ouvir sobre essa história da delegacia, porque eu tenho que dizer, ultimamente 
eu tenho esse versículo aparecendo para mim toda vez que eu abro a Bíblia e isso estava me 
incomodando. Já teve uma Bíblia onde ela abre em um determinado lugar e você está se perguntando 
se é por causa do vinco na Bíblia ou se Deus está tentando falar com você? Mas agora, se você tem 
mais de uma Bíblia e ela se abre nela, você está em apuros. 

O que você quer que EU faça por você? 
Aqui está. Este é um verso ousado. O que você vai fazer quando Jesus lhe disser isso? “O que você quer 
que Eu faça por você?” Esta é uma coisa muito desconcertante para o Todo-Poderoso dizer a você, mas 
Ele está dizendo a você agora mesmo. O Senhor está dizendo: “O que você quer que eu faça por você?” 
Lucas 18:41 Porque o que eu percebo é que meio que nos tornamos viciados em narrar o problema. 

Um dia eu estava andando pelo bairro e estava falando sobre os desafios que eu estava tendo em 
termos judaicos. É chamado de kvetching. Em linguagem salmista, eu estava derramando minha queixa 
ao Senhor. E estou andando pelo meu bairro e estou falando sobre os desafios financeiros e como 
desde que deixei o mundo dos negócios e o ministério, as pessoas pensam que estou no negócio, então 
ninguém está me dando dinheiro. 

Eles pensam que sou rico e estão sempre me cobrando dinheiro. Eu sou uma organização sem fins 
lucrativos! Eu ensinei essas sete montanhas e como vou ajudar as sete montanhas? Precisamos passar 
a mensagem. Precisamos afastar as pessoas. 

E o Senhor me parou? Ele disse: “Bem, você vai parar de ensaiar para Mim a natureza do problema? 
Eu quero que você comece a fazer orações bíblicas, não suas orações de reclamação que você está 
chamando de comunhão com Deus. Pare de Me dizer o que não está funcionando e o que está errado 
e comece a Me dizer o que você quer ver manifestado como aparecendo.” 

Vou lhe dizer uma coisa, levei mais uma volta ao redor do quarteirão para chegar à conversa bíblica 
com Deus. 

Eu estava pensando: “Ah meu Deus, estou tão acostumado a derramar minhas ansiedades, meus 
medos, minhas incertezas, minhas necessidades, meus anseios, os problemas do mundo etc. Eu penso 
sobre isso. 
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Ore a solução, não a necessidade 
Então, depois de um quarteirão inteiro, eu inventei isso. “Como é a solução?” O Senhor disse: “Ore a 
solução”. 

Embora eu estivesse entendendo o que Ele disse da primeira vez, a solução é: “O que você quer ver?” 
Ah, OK. 

O que eu quero ver: Eu quero ver talvez 100 ou 200 empresários que estejam realmente motivados 
indo para um grande evento em um grande resort em algum lugar. Quero que seja um resort de 
primeira classe. Nós vamos embora e será como férias, mas são férias com Deus. E eu posso ensiná-
los. Eu terei outros pregadores por perto que gosto de ficar e vamos ter comunhão e vamos entrar na 
Palavra e vai ser um tipo de experiência de resort de férias de primeira classe. 

Eu digo, tudo bem, eu posso trabalhar com isso. Eu estava pensando, isso é tão irreal. Você não está 
me ouvindo quando estou lhe dizendo quais são os problemas? Dentro de uma semana ou duas, 
começamos a ter essas coisas. Eu disse: “Isso é como um sonho. É um sonho." 

Então, eu disse: “Tudo bem, é isso! Vamos chamar isso de Viagem dos Sonhos.” E acabei de fazer 20 
viagens do sonho para locais exóticos. E as pessoas apareceram e tivemos que cortar para cem pessoas, 
mas foi como se tivéssemos acabado de fazer isso. E a razão disso acontecer é porque eu parei de 
ensaiar o problema e comecei a dizer, aqui está a solução. 

Sabe, eu estava conversando com Jesse Duplantis na outra noite. Quase nunca consigo falar com ele, 
mas estou me encontrando com ele por causa do programa Flash Point. É como o programa número 
um em toda a Copeland 's Victory Network. É um programa de análise de notícias que muita gente da 
Palavra da Fé não sabe o que fazer com isso, porque não é exatamente isso que eles fazem. Mas é 
como, vamos lá. “Você não acha que a Bíblia aborda eventos atuais?” 

Jesse Duplantis disse: “Eu tenho um jatinho”. Ele sorriu o tempo todo. Este é um sujeito interessante. 
“Comprei um jatinho novo. Eu vou te dizer, a verdade é que quando eu descobri quanto custa, eu não 
necessariamente tinha fé no jatinho. O Senhor disse: ‘Jesse, eu não lhe disse para ter fé para milhões. 
Eu disse, apenas acredite em um jatinho.” 

A fé chama a promessa 
Então, veja, você pode colocar sua fé na manifestação do que você quer. Você não precisa exasperar 
sua fé tentando acreditar por X milhões de dólares. Basta ver o produto acabado e chamá-lo. Esse é 
o seu trabalho. Você vê o produto acabado e clama por ele. Alguém ali entendeu o que estou dizendo. 
Alguém aqui ouvindo o que estou falando. Eu estou falando sobre isso. Isso é porque é para a América, 
para o mundo agora. 

 Chave: A fé vê o produto acabado e o chama. 

Podemos nos tornar, se não formos cuidadosos, clínicos especialistas em descrever o que não funciona. 
Aqui está o acordo. A esquerda na mídia está em negação. Então vai como uma mentira o tempo todo. 
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Eles não querem nem reconhecer o que está acontecendo. O perigo no mundo conservador é que eles 
dizem a verdade, mas a menos que sejam pentecostais, eles não têm nenhuma esperança. 

Lance “Rush” Wallnau – Uma identidade recalibrada 
O Senhor me disse: “O que você quer que eu faça por você?”. A primeira coisa que orei, pensei que 
seria como Salomão, você sabe, alguém como Salomão para que eu tivesse ouvidos para ouvir. Eu 
queria agradar a Jesus com a resposta certa para isso. Eu disse: “Ah, se eu tivesse um coração que Te 
agradasse, e vivesse uma vida que Te agradasse”. 

Levei um tempo para perceber que aquilo soava como uma boa resposta espiritual, mas não era o que 
Ele estava perguntando. E é como se Ele estivesse dizendo: “Ah, você não! Você vai se tornar religioso 
em Mim também?” 

“Ah, se eu tivesse um coração que Te agrada!” 

Eu te digo a verdade. Sinto falta de Rush Limbaugh. Sinto falta dele. Eu vou te dizer uma coisa, 20 
milhões de americanos sentem falta dele também - e muitos deles são cristãos, porque pelo menos ele 
lhe diria a verdade. 

Ele é o prefeito de Realville, mas de alguma forma, ele lhe deu essa certeza. Todos os dias você podia 
ouvir a voz dele e ele te dava - você nunca teve que se preocupar com uma profecia estranha dele - ele 
apenas diz o que vai acontecer e acontecia. E ele nunca deixa você ficar muito desesperado ou muito 
otimista. Rush meio que manteve isso real, ali mesmo e sempre cheio de esperança. E eu sinto falta 
disso. E eu orei. Eu estava chateado. Eu disse que orei muito para que ele fosse curado e ele não foi 
curado. 

Orei por Donald Trump. Você sabe, para ter sucesso neste segundo mandato. E olhe para toda a 
bagunça que temos. Eu fui honesto com o Senhor sobre essas coisas de qualquer maneira. 

Então, Ele me diz: “O que você quer que eu faça por você?” É tão difícil quando Ele faz isso comigo, eu 
disse: “Bem, eu tenho sessenta e cinco. Estou meio velho para aprender a fazer jornalismo de 
radiodifusão. Eu nem tenho um programa de rádio. Eu posso começar com podcasting e o rádio está 
meio fora. Todo mundo está me dizendo de qualquer  maneira. Mas eu quero entrar no vazio onde 
Rush estava. Mas eu sou pentecostal. Eu preciso ser um pentecostal Rush Limbaugh. 

Agora, isso vai ser muito estranho, porque exatamente quando as pessoas começarem a se desesperar 
ou tivermos nosso microfone aberto na sexta-feira e as pessoas começarem a ligar, teremos que 
romper em oração, amarrar o diabo e orar em línguas. Será a transmissão de rádio mais incomum do 
mundo. E eu disse: “A propósito, quando ele era mais jovem, ele tinha aqueles Rush to Excellence Tours 
por todo o país. 

Acho que precisamos de alguns comícios. Acho que vai ser muito estranho. Eu não tinha visto isso 
ainda. Eu ainda não vi essa fusão de dizer a verdade politicamente relevante, poder conservador e 
grande despertar ungido, pregar com uma chamada de altar e experiência de adoração ainda. 
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Mas estou colocando isso em você, porque se eu puder colocar alguém no comando disso, será a 
Aglow International. Vocês têm que me ajudar com isso. Agora você tem que concordar com isso. Eles 
têm que realmente acreditar nisso, e não estou tentando criar nenhuma discórdia aqui, mas temos 
uma nação inteira para salvar. 

Então o Senhor, Ele me ouviu finalmente. Ele disse: “Oh, bem, agora há uma resposta. Pelo menos você 
me deu uma resposta à minha pergunta: ‘o que você quer que eu faça por você? Quer saber, eu começo 
esta semana. 

Eu nem sei o que vou fazer. Acabei de começar a fazer minha transmissão Pentecostal Rush Limbaugh. 
Eu fiz isso antes de vir para cá. Ninguém da minha equipe entendeu o que eu estava falando. Eu disse, 
eu quero essa música. Eu quero essa música. Eu quero esses efeitos sonoros. Eles pensaram que eu 
estava fora de mim. Eu finalmente os forcei a fazer isso. Eu disse para tocar essa música. Então eles 
saíram depois que eu fiz minha pequena transmissão, e disseram, bem, isso foi bom.Eu sei que foi bom. 
Isto é o que eu devo fazer. Esta é a minha identidade recalibrada. Isso faz sentido? 

Agora, se isso pode acontecer para mim aos sessenta e cinco e se Annabelle pode estar fazendo isso 
aos quarenta e cinco. Então há espaço para todos nesta sala começarem a se recalibrar. 

Agora, vou lhe dizer outra coisa. Isto é o que estou dizendo. Você realmente não precisa ter uma 
profecia. Agora a profecia é grande. A profecia é real. O que eu quero que você ouça, o que você 
simplesmente choraria se um profeta saísse e lhe contasse? Bem, anote isso. 

Eu tinha um amigo meu que estava passando por uma cirurgia. Ele passou por isso muito bem. Ele olha 
para mim e diz: “Bem, você sabe, eu tive sorte”. Estamos com um monte de caras. Ele diz: “Bem, recebi 
uma palavra de um profeta. E a palavra era que eu ia sobreviver a essa coisa. Na verdade, eu seria um 
homem velho antes de terminar.” Eu disse: “Uau”. Ele disse: “Sim, eu sabia que teria 99, 92 ou 93 
anos”. Eu disse: “Isso é ousado”. Ele me diz: “Vou ser forte até lá”. Então essa é uma ótima notícia. 
Então todos foram embora, eu disse: “Só por curiosidade, notei que você não mencionou quem era o 
profeta, mas quem era o profeta?” Ele diz: “Ah”, olha em volta e diz: “Fui eu”. 

Ele disse: “Sei que estou esperando que algum profeta venha me dizer isso, e o Senhor me disse, eu já 
falei a você. O que você está esperando que alguém lhe diga? Você não me ouve?” Lembra-se do que 
eu disse sobre Joyce Meyers com aquela oferta de ensino? 

 Chave: Quando o Senhor falar algo com você pessoalmente, então acredite. Você não precisa 
que outro venha e lhe diga o que o Senhor já falou com você. 

Tarefas Inacabadas 
Você não precisa ter um profeta, ter uma confirmação, um sonho profético, anjos aparecerem, ou um 
de seus amigos bater na porta às 3 da manhã e dizer: “Eu tive a mesma visão”. Deve ficar mais fácil 
depois de um tempo. Você não precisa ter cinco confirmações porque quanto mais tempo você ficar 
com Deus, deve ser fácil para Ele confirmar coisas para você. 

Tudo bem, bem. Eu não estava planejando falar sobre nada disso esta noite. 
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Eu estava ouvindo aquelas senhoras falando mais cedo, e isso me fez pensar sobre essas coisas. Quero 
lhe dar uma imagem antes de terminarmos. Eu lhe darei outra amanhã de manhã. 

Uma das coisas que temos que fazer é simplificar o complexo para que possamos executá-lo. 

Ah, a propósito, a outra coisa que o Senhor me disse para lhe falar é, não concorde com sua memória 
porque sua mente não é seu cérebro. Seu cérebro pode estar cansado, mas sua mente é a parte que 
é eterna. E assim, seu sistema operacional é a renovação de sua mente, não o excesso de vitaminas em 
seu cérebro. 

 Chave: Sua mente é eterna. Não faça um acordo com a perda de memória, etc. Renove sua 
mente com a Sua Palavra. 

Em segundo lugar, quando você tem essas dores e ataques de pânico e, à medida que envelhecemos, 
as pessoas vão para o hospital. Eu tenho uma palavra para você sobre isso. Vamos apenas esclarecer 
isso agora e limpar rápido. Seu maior argumento com a morte não são os netos ou a esposa deles ou 
seu marido. É uma missão inacabada. 

 Chave: Seu maior argumento com a morte são as tarefas inacabadas. 

Peguei esse quando estava com o senador Mike Crotts lá na Geórgia. E ele morre. É uma palavra de 
Kim Klement. Mike deveria estar na política. Ele está em campanha, morre, tem um ataque cardíaco. 

Ele disse que ficou 15 minutos do lado de fora do Marriott Hotel e depois mais 30 minutos na sala de 
emergência. Eles estão tentando ressuscitá-lo. Ele está morto há quarenta e cinco minutos e está em 
uma visão com Jesus. 

Isso é no Jardim do Éden fora do paraíso. Você sabe que se ele for longe demais, ele será sugado e 
nunca mais voltará. Ele quer que o Senhor envie seu filho e sua esposa, Phyllis, para ele aqui. Ele está 
feliz. Ele não quer voltar em seu corpo. Ninguém que vai lá, aliás, quer vir aqui. 

E o Senhor diz a ele, eu quero te mostrar uma coisa. Ele lhe mostra este lago ali com esses círculos e 
esferas, ondulações quase como o tapete aqui, efeito de ondulação, ondulações, um tremor está 
acontecendo na terra. Ele vê pessoas de pé em suas profissões e esferas de ocupação comuns, imóveis 
e inabaláveis e pessoas vindo em direção às ilhas de estabilidade no meio de um mundo que está 
tremendo. E o Senhor diz: “você é chamado para entrar na arena do governo. Essa é a sua missão. Você 
não está pronto. Você não deveria estar aqui ainda. Você tem uma tarefa inacabada, Mike. 

E naquele momento, sua esposa, Phyllis, estava profetizando a palavra do Senhor. “O Senhor diz que 
você vai ter um filho chamado Calebe e vai ocupar um cargo político. Michael, você ainda não esteve 
na política.” 

E eles estão tentando tirá-la da sala de emergência porque ela está agindo como uma pentecostal 
delirante e está lutando para voltar. Finalmente, ela agarra a perna dele e enquanto ele está lá em cima 
conversando com Jesus, sua esposa está fazendo todo o trabalho para trazê-lo de volta ao seu corpo. 
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O segurança a puxa para fora de seu corpo e ela volta e pula mais uma vez e dá um tapa nas mãos dela, 
e diz: “Michael, volte para o seu corpo agora!” E ela apenas olha para ele e diz: “É isso”. E ele volta. 

Mas, de repente, esse homem deveria estar morto, todas as luzes estão bip, bip, bip, bip, eles estão 
pirando. E o médico vira e olha para Phyllis. Ele diz: “Agora você fez isso”. Ela é uma jovem carismática. 
"O que eu fiz? Fiz algo de errado?" Ele diz: “Teremos sorte se pudermos sustentá-lo em coma. Ele vai 
ter morte cerebral.” Ela pensou, oh meu Deus, eu fiz algo errado? Ela pensou que talvez não devesse 
ter orado daquela maneira. Ela o trouxe de volta e ela deveria deixá-lo lá e ela está toda confusa. E no 
dia seguinte, o cérebro de Mike voltou 100% e ele foi eleito algumas vezes. 

Em nossa conversa sobre isso depois, eu disse: “Isso é tão interessante, porque o que o manteve vivo 
não foram as orações de sua esposa ou suas profecias. O que o manteve vivo foi a tarefa inacabada e 
o comando para voltar ao alinhamento com a tarefa inacabada.” 

A América é muito jovem para morrer 
A América é muito jovem para morrer. No que diz respeito às repúblicas, temos apenas cerca de 300 
anos ímpares. É um experimento jovem, mas naquelas alturas elevadas das montanhas do sul, eles 
foram tomados por um sacerdócio do inferno que são como anciãos operando nos portões, 
desencadeando todos os tipos de coisas horríveis e bizarras desta jovem nação. 

O que temos que fazer é lutar pela tarefa inacabada que está na América. E tudo se resume a uma 
coisa, é o Sino da Liberdade na Filadélfia, é a Estátua da Liberdade, é uma palavra que Deus nos deu – 
‘liberdade’. 

Você não pode ter liberdade a menos que tenha independência econômica porque você é um escravo 
economicamente, a menos que você tenha autossuficiência financeira. E Deus nos deu isso e agora 
estamos assistindo a essa erosão insidiosa. Na raiz disso, você está vendo a perda da liberdade a cada 
passo, até a liberdade de pensar seus próprios pensamentos e falar suas próprias palavras e se reunir 
com seu próprio povo. E creio que é um exagero do diabo, mas somente o corpo de Cristo tem 
autoridade para lidar com as portas do inferno. Não será Ben Shapiro no The Daily Wire. Não será um 
Mitch McConnell certamente vacilante no Senado. Será o Corpo de Cristo revigorado e poderoso. 

 Chave: Somente o Corpo de Cristo tem autoridade para lidar com as portas do inferno. 

Acho que a própria igreja precisa de sua própria recalibração. Não são apenas as mulheres e os 
homens aqui na Aglow. É o próprio Corpo de Cristo que precisa de uma atualização nos lugares onde 
nos vemos como animais domésticos, precisamos nos ver como leões. Não somos tão mansos. 

Quero ver se consigo fazer Dutch falar sobre uma visão ou um sonho que ele teve ou algo que alguém 
lhe enviou. Mas atingiu ele e a mim quando ele disse isso. E era sobre a importância de dar à luz algo 
agora. Há este momento perigoso quando há um rebanho inteiro do que parece ser ovelhas que 
deveriam ser leões e eles estão nessa fase de meio leão, meio ovelha. Mas se eles não passarem pela 
redefinição completa, se não se fundirem em sua identidade completa, haverá uma colheita perdida. 
O que Deus quer fazer não pode ser feito por um exército de ovelhas dóceis, intimidadas, inseguras em 
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busca de sua palavra profética. E então, agora mesmo, aquele leão está dentro de você. E isso se chama 
ousadia. 

 Chave: Devemos nos permitir ser totalmente transformados em quem Deus precisa que 
sejamos neste momento da história. 

Eu sei que temos todos os tipos de disfunções. Toda vez que quero dar um passo à frente, o diabo me 
lembra de todos os pecados que cometi ou tudo que fiz de errado ou tudo que não é adequado em 
minha vida. 

 Chave: Vida em consciência de Deus, não consciência do pecado. 

O Senhor me ajudou novamente esta semana com outra revelação. E toda vez que Deus fala comigo, 
é incrível como isso é claro. Ele disse: “Você sabe qual é o seu problema?” Eu disse: “Bem, Senhor, eu 
sei que há certos pecados que devo submeter. Sei de certas coisas que tenho que jejuar e orar. Devo 
me tornar mais como Jesus.” 

"Oh pare com isso. Você conhece a Minha solução para o seu eu torturado, frágil e viciado? Meu 
remédio para você não foi uma sessão de cura. Meu remédio para você foi a execução.” 

Você percebe quanta terapia estamos tentando fazer as pessoas passarem quando a solução de Deus 
era uma cruz? O que estamos tentando fazer, curar a natureza caída? Remediar isso? 

 Chave: A única coisa a fazer com o velho homem/natureza é deixá-lo morto desde quando foi 
crucificado com Cristo na Cruz. 

A verdade é que a solução de Deus foi uma cruz. Jesus levou nosso velho com Ele. “Se alguém está em 
Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram.” Bem, esqueça isso, estou crucificado com 
Cristo, no entanto, vivo, mas não eu, mas Cristo que vive em mim. Quando Ele morreu, você morreu. 
Quando Ele foi sepultado, você foi sepultado. Quando Ele ressuscitou, você ressuscitou. E todas as suas 
necessidades e necessidades terapêuticas foram pregadas na Cruz. 

Talvez devêssemos começar com essa premissa, Senhor, ao invés de curar, começamos com a 
execução. 

Lembro-me de um dia em que nossa igreja estava cantando enquanto a corsa anseia por água. 
Estávamos ofegantes e sedentos e sedentos e ofegantes por meses e meses como a corsa. Finalmente, 
outras pessoas engasgaram como se eu tivesse dito algo blasfemo. Eu subi ao púlpito um dia e disse: 
“Alguém atiraria naquela corsa  e acabaria com sua miséria? Ah, Deus, eu anseio por Deus, e a cada 
reunião a que venho estamos ofegantes e tudo, e estamos desnutridos e estamos morrendo.” Você 
sabe do que estou falando? 

Nacionalismo Cristão 
O que você quer que Eu faça por você? Eu acredito que a América é muito jovem para morrer. E seu 
maior argumento com a morte é uma tarefa inacabada, e não estou mais disposto a deixar a liberdade 
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ser tirada de mim. Qualquer coisa que esteja reprimindo e impedindo você de sua liberdade, trace a 
linha bem ali e fique ali. 

De qualquer forma, deixe-me dar-lhe uma revelação muito importante. Eu quero que você veja isso, 
porque isso é muito importante. 

Eu fiz esse evento com Hank Kunneman (pastor dos EUA) e fizemos esse evento de arena em Omaha, 
NE - Rush to Excellence. Estou pensando que precisamos ter essas reuniões de arena. 

O novo surto de dominionismo é o “nacionalismo cristão”. “Bem, você não é um nacionalista cristão, 
é?” Bem, eu sou um cristão e eu odeio ver a nação ser jogada no vaso sanitário. Eu acho que eu sou. 
Não sei. Isso depende do que você quer dizer. 

Um cara me disse uma vez em um comício que eu fui, “Bem, eu vou te dizer uma coisa. Levarei a 
bandeira a qualquer dia se puder levar essa bandeira para levar as pessoas à cruz. Quando ele disse: 
“Levarei a bandeira para levar as pessoas à cruz”, entendi o que quero fazer como nacionalista cristão. 
Eu quero ser um cristão falando sobre como a nação pode ser salva. E só virá por meio de Cristo e 
levará as pessoas à cruz, porque essa é a única solução para a América. 

 Chave: A única solução para qualquer nação é que as pessoas venham a Cristo. 

Eu tenho um livro que escrevi antes da eleição para que pudéssemos orar por Trump. Eu nunca fui 
capaz de prever que ele certamente venceria, porque aqui está o que eu escrevi. Eu escrevi, a eleição 
será vencida por Trump. É tão profético. Eu escrevi um pouco refinado demais. Eu deveria estar 
escrevendo para um nível de leitura da quinta série. Eu escrevi isso para uma tese de faculdade, mas 
queria ter certeza de que estava registrado por que penso as coisas que penso. Há um sistema de 
pensamento por trás disso. 

Woke: Uma nova religião fundida com o governo 
Por que o cristianismo foi substituído por um novo sagrado? A razão pela qual o Woke é tão perigoso 
é que é uma nova religião. É uma religião fundida com o governo. Algo que o governo deveria nunca 
fazer era se tornar o defensor de nossa religião. É por isso que temos as emendas da Declaração de 
Direitos, etc., para nos proteger desse exagero. Mas o governo agora tem uma religião e é a fé desperta. 
É por isso que você é tratado como um blasfemador quando discorda disso. 

Escrevi sobre isso no primeiro capítulo e depois sobre o passaporte. Veja, isso é como antes do Covid 
era realmente o grande negócio. Escrevi: “Haverá um passaporte que será usado com moeda digital 
anexada a ele. Será vinculado a algum tipo de passaporte de saúde relacionado a vacinas”. Eu previ no 
livro que você pode ler. 

Eu falei sobre reinício. E a redefinição de que o mundo está falando é a redefinição de Davos na Europa 
depois que os malucos em Washington elevaram nossa dívida a um nível tão insolúvel como eles estão 
tentando fazer agora. O dólar se desvaloriza. A moeda americana entra em parafuso e o mundo passa 
por uma redefinição global. Eu escrevo isso. Eu escrevi sobre quais são os perigos e como eles devem 
ser tratados. 
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A América tem uma missão inacabada 
Eu disse e quando se trata do futuro da América, o que eu tenho é isso, é a jornada do apóstolo Paulo. 
Paulo tinha uma missão inacabada de ir a Roma. Satanás tentou matá-lo no caminho até lá, tentou 
afundar o navio em que ele estava. Ele lhes disse o que fazer. Ele disse: “Não saia deste porto”. 

A América não pode se dar ao luxo de deixar o porto em que está. 

Então eu previ isso no livro, eu disse, Trump vai ganhar a eleição. Será como um deslizamento de terra. 
Da noite para o dia, as notícias vão acabar. Tudo ficará em branco. Nos próximos dois ou três dias, você 
verá cédulas misteriosamente aparecendo nos estados oscilantes, e eu até mencionei quais seriam. E 
então, de repente, será uma colheita de votos/Biden. E ele será o presidente ilegítimo anunciado. 

Meu único erro no meu livro foi de duração, talvez nem mesmo de erro. Eu disse que, eventualmente, 
quando a evidência se revelar como fraude, ela terá que ir para algum tipo de litígio. Porque o país 
estará tão dividido sobre isso que alguns tribunais terão que decidir se a evidência é legal ou não para 
desmascarar um resultado falso. Bem, meu Deus, essa análise começou hoje no Arizona. 

Agora, tendo dito isso, não sou um dos profetas que dizem que Donald Trump voltará à Casa Branca 
porque o sistema é muito corrupto. Eu entendo melhor do que meus amigos profetas porque estou 
imerso nisso há mais tempo do que eles, que não é uma questão de se ele deve ou não ser, é uma 
questão de se há ou não vontade de fazer o que é certo. 

É aí que entra a reforma. Temos que reformar ambos os partidos porque há um destino inacabado na 
América. As pessoas que estão lá agora não vão cumprir o destino da América. 

Então, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele os avisou que não saíssem deste porto, mas  
ficassem nele. Deveríamos ter ficado no porto. Economicamente, você pode ver o que aconteceu no 
Afeganistão. Devíamos ter ficado politicamente neste porto por mais um ciclo presidencial só para 
solidificar as conquistas que vinham sendo conquistadas nos primeiros três ou quatro anos. 

Mas o que Paulo experimentou é o que eu escrevi no livro. Eles anularam seu conselho e foram os 
capitães da indústria e o governo trabalhando juntos que decidiram. Uma empresa e o governo 
decidiram deixar o fanático religioso no porão. Eles iam fazer o que queriam fazer, e decolaram em 
uma tempestade perfeita. E o que esse homem de Deus disse que eles poderiam perder? Você vai 
perder seu navio. Você perderá sua carga e possivelmente suas próprias vidas. Mas eles foram em 
frente e fizeram isso de qualquer maneira. 

Então, você pode dizer o que quiser. Eu digo às pessoas que você deve ter cuidado com o quão bravo 
você fica com esta administração, porque não se esqueça, eles estão na cabine e você está no avião 
deles. Eu tenho sentimentos mistos sobre más notícias com Biden, porque estou ciente do fato de que 
cada bobagem que ele faz tem uma consequência para meus filhos. Então, ele tem que descobrir como 
resolver isso. 
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Paulo orou por sua tarefa inacabada 
O que Paulo fez foi orar. Ele orou por sua tarefa inacabada. Você não tem autoridade sobre o livre 
arbítrio de outras pessoas para fazer o que elas fazem com a América. Mas você tem autoridade sobre 
seu próprio destino. E o que Paulo fez foi prevalecer com um anjo que veio a bordo daquele navio e 
aquele anjo desceu. E esta é uma notável peça de informação lá. 

No capítulo vinte e sete do livro de Atos, o anjo vem a Paulo e diz: “Paulo, você tem uma missão em 
Roma. Você é como um pacote FedEx. Meu trabalho é te entregar. E você sabe como o Chefe está, Ele 
está de bom humor hoje, então Ele está dando a vocês todas as duzentas e setenta e oito almas que 
estão a bordo deste navio. Pegue isto. Eles agora estão navegando com você.” 

 Chave: Porque o povo de Deus continua a orar, uma mudança ocorrerá e a tarefa inacabada 
começará a ser cumprida. Segure firme. 

A maioria das pessoas sente falta disso. No meio do abalo e da devastação, quando as pessoas naturais 
perderam a esperança, o intercessor Paulo recebe uma atualização profética diretamente do Céu e 
Deus diz: “Você tem um compromisso em Roma. E a partir de agora, os idiotas que não te ouviram 
estão navegando com você. Você não está mais com eles. No que diz respeito à autoridade do que está 
acontecendo no tremor e no natural, parece que eles estão no comando, mas no Espírito, o chefe 
apenas derrubou. É o seu navio.” Vocês entendem isso? Não chegamos a esse momento, mas é para 
lá que estamos indo, e eu escrevi isso no meu livro. 

Então, o que acontece a seguir? O navio se desfaz. Deus terá que entregar uma mensagem às pessoas, 
se elas não O ouvirem. E assim, ele desfaz. Mas eles ainda estão vivos. O mais importante é que eles 
não perderam a vida. 

Quando eles pousam neste lugar estranho chamado Malta, a primeira coisa que acontece é que o 
apóstolo Paulo se torna famoso por todas as razões erradas. Ele está jogando lenha na fogueira e do 
calor surge uma víbora. Uma víbora venenosa e todos na ilha sabem que essa mordida deve fazer você 
morrer. 

Ele agora é famoso na ilha como o cara mais amaldiçoado. Eles até dizem isso. "Imagine isso. Que 
estranho que um navio tivesse essa sorte, que se partisse a uma distância de nado de nós. Mas esse 
cara é evidentemente tão mau, ele não dura nem cinco minutos na ilha e Deus já o está matando.” 

É como sair de um avião em chamas e ser atropelado pela ambulância. Esse cara é amaldiçoado. E 
Paulo vê a víbora e a sacode no fogo. E agora eles estão assistindo e estão andando para cima e para 
baixo na praia. Ele está acenando para eles. Ele está andando por aí. Ele está sorrindo, acenando para 
eles. A multidão está crescendo. “Esse é o cara?” “Esse é o cara?” O que eles concluem um dia depois? 
Ele não é um ser humano normal. Nunca vimos ninguém levar aquele golpe e andar por aí assobiando 
assim. 

Ele tem que ir orar pelo pai do chefe. Agora ele está envolvido na política. A primeira coisa que Paulo 
faz é se envolver com a política local. E o chefe da ilha tem um pai que está morrendo de hemorragia. 
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Você pode ajudar meu pai? Sim. Deixe-me ir vê-lo. Coloca as mãos sobre ele, e o homem fica curado. 
O chefe diz: “Esse cara é real e ele é meu homem”. 

Agora todos naquela ilha, duzentas e oitenta pessoas que estão ali naquele navio, todos os soldados 
romanos, todos os capitães, e todos - todos são a Igreja Nova Apostólica de Paulo. E assim, enquanto 
eles estavam organizando o tempo para o novo navio, ele expandiu o território apostólico. 

Eu vou te dizer como isso funciona. Você pode não ter a autoridade que deseja em nível nacional. Mas 
você tem uma réplica dessas sete montanhas em seu próprio quintal. Você tem seu próprio jornal, seu 
próprio gabinete do prefeito, sua própria escola. Então, você olha para as sete montanhas, esquece a 
paisagem nacional, esses principados estão fazendo um número. Levará mais tempo para aquele navio 
quebrar. Localmente é a sua Malta. Malta é o seu avanço local. 

 Chave: Cada um vive em um bairro e uma vila ou cidade. Comece lá orando pelas montanhas 
locais de influência. Deus colocou Aglow estrategicamente. 

Confie em mim, isso está bem lá no livro. Eu perguntei ao Senhor, eu disse: “Bem, o que é aquela picada 
de cobra?” O Senhor disse: “Isso é uma imprensa negativa”. Eu disse: “Eu não gosto disso, mas com 
certeza soa verdadeiro”. Você será famoso por todas as razões erradas. Você terá coisas ditas sobre 
você que são totalmente falsas. A víbora vai sair e morder, mas só vai te morder por causa do calor. É 
por causa do fogo que você inicia que ele sairá para atacá-lo. É um elogio. 

 Chave: A perseguição pode ser usada em seu benefício. 

A boa notícia é que a perseguição lhe dá uma plataforma. Isso lhe dá uma plataforma de visibilidade, 
então você pode demonstrar o que Deus lhe deu para demonstrar. Todos os seus opositores e 
inimigos serão provados como errados por causa da abundância de fecundidade do que Deus está 
fazendo através de você. Isso faz sentido? Quantos de vocês estão prontos para esta jornada? 

Fale sobre recalibrar, falando sobre um reinício. Há uma redefinição para a América e uma redefinição 
para o corpo de Cristo em meio à redefinição global do que eles estão fazendo. Mas não vamos entrar 
silenciosamente na noite. 

Perguntei ao Senhor, eu disse: “É isso? É quando o anticristo vem? Este é o tempo do fim?” Estamos 
sempre tão animados com o fim dos tempos, quando há paz e prosperidade. Todo mundo gosta de ler 
livros sobre o fim dos tempos. Então, de repente, quando parece martírio e morte, destruição, todo 
mundo não tem tanta certeza de que quer ir para o fim dos tempos. 

Aqui está o pensamento final. Lucas 21, o Senhor disse para eles dizerem isso. Então, em Lucas 21, 
Jesus diz: “Você vai ouvir guerras e rumores ou guerra. E você vai ouvir sobre fomes e terremotos. E 
estes são os primórdios das tristezas. E antes dessas coisas, eu imponho as mãos sobre você e o trago 
diante de governantes e governadores, mas esta será uma oportunidade para você testemunhar a eles. 
Agora os corações dos homens vão falhar por medo das coisas que estão vindo sobre a Terra.” 

Mas ouça isso. Esta é a parte que as pessoas sentem falta. “Quando essas coisas começarem a 
acontecer sacudindo aqui embaixo,  planeta Terra. Eu quero que você olhe para cima.” Ah, isso é 
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interessante. "Olhe para cima. Não olhe para as notícias.” É por isso que quero fazer a rotina 
Pentecostal Rush. Quero ser capaz de dar às pessoas uma visão precisa e incisiva sobre o que está 
acontecendo, e quero puxar o véu para trás e mostrar o que Deus está fazendo no meio disso e 
encorajar as pessoas porque somos chamados a balançar este barco. 

Então, aqui está o que Jesus disse. “Olhe para cima, pois sua redenção está próxima” – que na versão 
King James quer dizer ‘perto’. Mas a palavra que me surpreendeu, que eu escrevi no meu livro lá fora. 
É a palavra para "se aproxima." Não significa que está próximo como está perto da meia-noite. Está 
ficando cada vez mais tarde, está se aproximando do arrebatamento. Não é isso que significa. Não se 
refere a aproximar-se em termos de tempo. Essa palavra em grego significa aproximar-se em termos 
de proximidade. O céu está literalmente vindo em direção à terra. 

 Isso explica o que está acontecendo no mundo com toda a agitação acontecendo, é aqui que eu estava 
escrevendo meu livro. Eu disse que Trump é um Ciro. 

 Eu sou o cara que divulgou isso para que os evangélicos se sentissem confortáveis com isso, porque 
eles estavam dizendo: “Ele já fez a oração?” Todo mundo está preocupado se Donald Trump fez a 
oração. É assim que somos estranhos. Deus lhe envia um libertador. Ele fez a oração? Sim, ele disse 
isso pelo menos meia dúzia de vezes com meia dúzia de evangelistas. Todos o fizeram orar. Todos nós 
o fazemos fazer a oração de um pecador. Estou preocupado que ele pense que tem que fazer isso todos 
os dias para ser salvo. 

Construa-me uma casa  
De qualquer forma, a terra está tremendo. Mas por quê? Porque sob o Ciro, em Ageu, Deus disse: Eu 
quero que você construa uma casa para Mim. Uma casa, meus amigos. Deus está sacudindo o céu e a 
terra porque Ele quer ter uma casa. Mas você e eu sabemos que não é uma casa física, mas uma casa 
espiritual feita de pedras vivas que se juntam como você é agora.  

Ele quer relacionamentos entre Seu povo que formem um ambiente tão dinâmico que seja irresistível 
para a Glória de Deus. E a Glória de Deus aparece e habita a casa de relacionamentos que Ele reúne 
que é uma Ecclesia que administra o que está acontecendo nas nações. 

 Este tem sido o chamado da Aglow desde o início. Estou apenas dizendo que você tem que chegar 
bem perto disso agora, porque é por isso que todo o inferno está se desfalecendo, porque Deus está 
atrás de alguma coisa. 

 Chave: O chamado da Aglow sempre foi criar um lugar para a Presença de Deus que mostra 
Sua Glória ao mundo. 

Ele está cansado de brincar de igreja. Ele parou com isso. Eu acho que Ele permitiu que ela fosse 
fechada. Ele sabe que os pastores descobririam o Zoom e as ofertas. Então, toda a coisa da reunião 
ficou confusa porque Deus está reconfigurando o corpo agora. É uma recalibração e redefinição 
corporativa. 
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Um Acordo 
Então, aqui está o que o Senhor está procurando. Uma casa não pode existir a menos que você tenha 
duas ou mais pessoas reunidas nela e elas tenham que ter uma certa qualidade chamada unanimidade. 
Um acordo é a palavra em grego, homothumadon. É daí que vem a palavra térmica. Significa como 
uma garrafa térmica. Ele pode reter afeto. Ele não fica frio quando a iniquidade entra. Ele permanece 
quente porque sabe como lidar com a Presença de Deus e permanece no relacionamento correto uns 
com os outros. 

Então, observe como isso funciona. O 
inferno está aqui. Isso se chama Segundo 
Céu. Jesus está aqui. Isso é chamado de 
Terceiro Céu. Redenção, Céu. Então, o 
que está acontecendo? Jesus está vindo. 
E não posso explicar como, exceto que 
quanto mais perto Ele chega, mais 
pressão isso coloca sobre essa hierarquia 
rebelde no Segundo Céu. 

E assim, Satanás está sob este peso de 
Glória. É como se o diabo estivesse 
trabalhando conosco como uma jibóia 
para sugar a vida de nós, o oxigênio, a 
liberdade. Mas isso é apenas porque ele 
está sendo espremido para fora de seu lugar. 

Se você ver isso, simplificar o complexo com uma imagem pode libertá-lo. Porque quando você vê as 
coisas piorarem, você irá pensar: "Ah, não estamos ganhando aqui". Por que não? Nossas orações não 
estão funcionando. Não, talvez estejam, sim! Talvez a ideia de Deus seja boa. Nós vamos quebrar essa 
coisa. Vamos lidar com alguma disciplina divina e reorganização em meio a isso. Mas lembre-se, eles 
estão navegando com você. 

Observe como isso funciona. O inferno agora está sendo empurrado para baixo. É por isso que diz em 
Ageu, volte e leia Ageu novamente. “Estou sacudindo os céus e a terra.” Ageu 2:6-7 Se estamos 
recebendo um Reino que não pode ser abalado, saiba disso, o céu nunca é abalado. Os móveis não se 
movem no céu. Está tudo trancado. É um lugar inabalável. 

Então, se Deus está sacudindo os céus e a terra, isso tem a ver com todos os tronos, domínios, 
principados e potestades que foram feitos por Jesus para Jesus que se rebelou contra Ele e agora estão 
tendo sua visitação. E Ele está derrubando tronos. Isso resulta em convulsões políticas e econômicas, 
reiterações e espasmos por toda a Terra. Jesus descreveu como nação contra nação, reino contra reino 
e todo esse caos. Mas Ele disse, seu trabalho é não olhar para isso, olhe para cima. Porque se você 
olhar para isso, você está olhando para o que está acontecendo. Se você olhar para cima, verá o que 
está por trás disso. 
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 Chave: Quando você vir o caos ao redor, olhe para cima e veja que ele está sendo causado 
pelo Céu que está descendo e o inferno sendo espremido. 

Assim, a redenção está fisicamente mais próxima do que nunca. O inferno, infelizmente, está mais 
perto do que nunca porque está sendo empurrado para baixo. É por isso que as coisas estão ficando 
muito mais políticas. É por isso que o mal está ficando muito mais mal. A Bíblia diz que as pessoas 
enganadas serão enganadas e enganarão outras pessoas e se tornarão ainda mais enganadas.  

Então, você está tentando reverter isso em oração - você não pode reverter em oração o que já foi 
escrito nas Escrituras para os Últimos Dias. Mas aqui está o que você pode fazer. "Olhe! A escuridão 
cobre a terra, dessas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua 
glória." Isaías 60:2 

Então, quanto mais escuro fica nesta arena aqui, mais visível é a Luz de Deus - como um holofote. A 
escuridão cria um contraste para que a Glória que está sobre o povo de Deus esteja em nítido 
contraste com o caos que está sobre os sombrios que não têm a esperança que vocês têm. Isso faz 
sentido?  

Administrando o Reino de Deus na Terra 
Aqui está o que Jesus disse a Michael Crott sobre sua visão sobre Malta. Ele disse: “O Senhor me disse, 
Lance, esse é o meu povo. Eles estão de pé em seu Reino e não estão tremendo.” E eu pensei que não 
fazia sentido porque realmente não é o reino deles. 

Mas agora comecei a pensar nisso. O Senhor lhes disse que eles estão em seu reino. Mas veja, quando 
você é um administrador da propriedade de outra pessoa, se você é um bom administrador, você a 
trata como se fosse sua. Você não o trata com menos cuidado, você o trata com mais cuidado porque 
não é seu, está sendo emprestado a você. Alguém te dá um carro, eles te emprestam. Você quer ter 
certeza de que não há arranhões ou amassados. 

Eles estão governando sobre a esfera que Deus lhes deu no Reino para terem autoridade. Paulo estava 
governando seu Reino em Malta e estava administrando o Reino de Deus através dele em Malta. Você 
entende? 

Mas a linguagem me parece incomum, porque o que Mike disse foi 'deles' e 'deles' significando que 
Deus quer que você não seja assim. Ele quer que você identifique o território que Ele lhe designou 
para que você ocupe até que Ele venha e não deixe que o diabo diminua a herança do que foi dado 
a Jesus. 

 Chave: Ocupe o lugar que Deus lhe deu até que Jesus venha – seu bairro, sua cidade, seu 
estado, sua nação. 

Estou convencido de que se tivéssemos essa atitude na América, não estaríamos recuando 
constantemente nos perguntando se o fim está chegando, a perseguição está aqui e quando é o 
arrebatamento. Diríamos que esta nação não foi dada ao diabo, nem aos esquerdistas, nem aos 
progressistas, foi-lhe dada uma experiência divina de liberdade. 
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Esta deveria ser a nação de Jesus. Não, não vou cedê-la ao diabo. Essa deve ser a atitude dos 
administradores que, em certo sentido, administram a herança. Eu me importo com o que acontece 
com esta nação. 

Oração de encerramento 
Então, Pai, eu te agradeço esta noite pois o Reino dos Céus está se aproximando e Você está nos 
ajudando a ver com nossos olhos, que a redenção está se aproximando. Você está comprando de volta 
o nosso tempo. Você está comprando de volta nossas oportunidades perdidas. Você está comprando 
de volta nossos momentos perdidos, você está comprando de volta nossos filhos rebeldes e está 
fazendo a casa se unir. Isso inclui nossa casa natural e inclui a linhagem, a casa dos filhos e filhas, que 
todos estão entrando em uma ordem divina, assim como falamos agora. 

Eu oro se você precisa ter essa recalibração divina com sua própria identidade atualizada agora, 
levante-se. Vou pedir aos Anjos de Deus para marcarem você. Se você precisa ter como eu tive que ter 
aquele momento em que é hora de você conhecer quem você realmente é e ter sua tarefa bem clara. 

Pai, eu Te agradeço agora mesmo, por aqueles que estão de pé na nova temporada da nova designação. 
Você está dizendo quando você se levanta, Senhor, eu preciso ser atualizado. Preciso de uma revelação 
atualizada sobre quem sou e o que faço. Não posso ficar vagando por aí procurando minha mãe e 
meu pai espirituais e uma profecia. Está na hora de me tornar a mãe, o pai e o profeta espirituais 
que fui ungido para ser. É hora de eu me tornar a rocha que outras pessoas vão em vez de vagar 
procurando pelo meu pedaço que faltava. 

Palavra Profética 
Eu Te agradeço, Pai, pela redenção está vindo para Aglow agora mesmo. Uma primícia, diz o Senhor, 
uma primícia das Filhas de Sião que poderão abanar a cabeça até mesmo para os babilônios nas portas 
que têm seus próprios planos e propósitos. 

Mas Deus diz, eu vou visitá-lo e vou fazer com que você fique de pé. Pois você estará de acordo com a 
tarefa inacabada sobre este ministério e a tarefa inacabada sobre as nações. 

Comece a lutar como uma Eclésia, diz o Senhor, que tem autoridade nas portas. 

E não entenda mal o tremor como sendo uma aceleração da coisa errada, mas veja-o como uma 
resposta às orações divinas. Pois na agitação, estou reorganizando as oportunidades. No tremor, estou 
tirando os obstáculos do caminho. No tremor, estou tirando as coisas intransponíveis e reorganizando 
a ordem das coisas. Estou abrindo portões que estavam trancados há muito tempo e estou 
reposicionando você, diz o Senhor. Estou reposicionando você. Maior autoridade, maior acesso e 
maior expressão. 

O Senhor diz, eu vou fazer de você uma voz. Em uma época em que a mídia está dizendo uma coisa, 
você vai se tornar a mídia que diz outra, e onde eles podem ter microfones maiores, você terá mais 
poder. O Senhor diz que eles podem ter um alcance maior, mas você terá um impacto maior porque 
estou lhe dando línguas de fogo, como antigamente, diz o Senhor. Estou lhes dando línguas de fogo 
e toneladas de palavras.  
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E mesmo assim, suas reuniões de oração serão visitadas novamente com uma nova unção, um óleo 
fresco e um fogo fresco. E haverá até mesmo esse ajuste que virá, porque o Senhor diz que, ao 
abraçar a montanha do governo, você luta por seu bairro, suas escolas, suas casas, suas comunidades 
locais, como você começa a se apropriar do território ao seu redor e da herança que Deus lhe deu. 

O Senhor acabou de me mostrar algo. Há uma nova geração de mulheres chegando. É a geração mais 
jovem. As mães não terminaram até que as filhas se levantassem. E há um monte de - eu estava com 
Charlie Kirk olhando para 4000 desses jovens cristãos conservadores lá no Gaylord Hotel, e eu olhei 
para eles e disse, eles precisam de mais Espírito Santo. Eles precisam de mais adoração, mais Jesus, 
mais línguas, mais profecias, mais pentecostais. Eles precisam ficar ousados e soltos aqui em vez de 
todos tensos e conservadores. 

Charlie tem esse exército lá fora e estou lhe dizendo, eles são construídos para ser a expansão dessa 
visão. E você não está feito até que eles estejam em seu lugar. Pois as duas gerações se moverão 
juntas, os velhos, os jovens, os sonhadores de sonhos e os visionários correrão juntos. 

O mais velho e o mais novo correrão juntos, diz o Senhor. Não será uma entrega desleixada e uma 
bagunça no lugar. Serão duas gerações correndo juntas. Em nome de Jesus, Amém. 

Linda Jones: Aglow, você tem suas ordens de marcha. Se você está se perguntando o que seu grupo 
Lua de Aglow deve fazer, você acabou de ouvir. Se você está se perguntando o que sua Área ou 
suas Regiões deveriam estar fazendo, você acabou de ouvir. Este é o nosso dia. Este é o dia em que 
a Aglow se torna conhecida de uma forma que nunca fomos antes. Este é o nosso destino. Este é o 
nosso propósito fundador. É para isso que Deus nos chamou e acredito que vamos começar a ver 
as jovens entrarem. Nós as temos chamado por um bom tempo, mas este é o dia, este é o dia em 
que veremos as jovens se tornarem parte deste ministério em todo o mundo. E para os webcasters 
e outras nações, isso é para sua nação, não apenas para esta nação, porque essas coisas estão 
acontecendo em todo o mundo. Então levante-se, levante-se. Saiba quem você é. Saiba quem Deus 
quer que você seja. Quem Ele pretende que você seja e deixe-nos ficar nessa linha que é desenhada 
na areia porque Ele nos colocou lá. É aí que estamos. Vamos permanecer fortes para o que Deus 
nos chamou. Você concorda? Amém. Amém. Amém. . Só sinto que precisamos dar um passo à frente 

 


	Lance Wallnau
	Tarefas Inacabadas
	Conferência Aglow 2021 – Sessão de sexta à tarde 
	Muito obrigado. Eu agradeço muito. Conheci Jane Hansen Hoyt e também muitos de vocês. Provavelmente precisávamos nos conectar ainda mais cedo, porque realmente sinto que essa é uma tribo tão importante em termos do que é necessário agora. Que batalhão vocês são no exército de Deus que ainda pode dar um golpe decisivo em todo o país e em todo o mundo.
	São as mulheres que realmente se levantaram, que se tornaram o novo escalão do que Deus está fazendo para o terceiro grande despertar.
	 Chave: As mulheres cresceram e se tornaram líderes-chave enquanto o Terceiro Grande Despertar está se desenrolando.
	 Chave: As mulheres deram um golpe fatal no inimigo ao longo do tempo.
	As mulheres sempre expõem o inimigo 
	Isso está acontecendo em distritos congressionais. Está acontecendo nas reuniões do conselho escolar. São as mulheres que estão colocando o temor de Deus naquelas pessoas que estão tentando destruir a América. Aqueles que tentam destruir a América sabem como marginalizar os homens, mas não sabem como fazer isso com as mulheres.
	Quando eles tentam tratar de raça ou de gênero com as mães, sempre falham porque toda mulher sabe que você está brincando com meu menino e minha menina agora. É melhor você apenas observar o que você está fazendo. E eles não vão lá. É uma das únicas vezes que você vê a esquerda em silêncio em uma reunião do conselho é quando há uma mãe irritada e ativista em uma missão.
	Então, quero apenas explicar isso por um segundo. Por muito tempo os cristãos foram - e eu não gosto de dizer isso, mas nós jogamos em uma estratégia e a estratégia era, mesmo com as sete montanhas. Eu poderia ensinar sete montanhas e sempre teria que garantir que todos entendessem. Eu nunca pretendi que fosse feito a sério, como se eu fosse “assumir” qualquer coisa. Porque, como você sabe, cristãos educados não assumem as coisas.
	Dominionistas 
	Eles nos chamariam de Dominionistas. E eu nem tinha certeza do que era um dominionista. Eu só sabia que não soava bem. Então eu estava conversando com alguém, foi há pouco tempo, e eu disse, você sabe, você fala sobre dominionismo como se fosse algum tipo de teologia ruim.
	Você percebe que quando Jesus voltar, Ele está voltando como um Dominionista. E você entende que a questão do Domínio tem a ver com o debate sobre quando, não se. Ele não está planejando negociar ou dar a outra face quando voltar.
	Tudo isso é um período de tempo para as pessoas determinarem o que vão fazer. E então há um dia de sentença. Neste momento, não há mais tempo para construir seu caso ou mudar sua trajetória. Ele está vindo como um Juiz. Ele não está vindo como seu melhor amigo.
	Então, estou olhando para este período do fim dos tempos e estou realmente me perguntando, acho que cometemos um erro na América. Acredito que o medo de ser rotulado de Dominionista nos fez recuar e não querer mexer em nenhum campo de engajamento cultural por medo de ir longe demais ou justificar críticas.
	 Chave: Deus falou sobre domínio desde o princípio e disse ao Seu povo para governar e supervisionar as coisas do mundo.
	Isso é principalmente uma coisa de pregador, porque os pregadores são os que realmente deveriam ter dito desde cedo, quero dizer, eu vi e diria, e provavelmente é por isso que acabei entrando na arena política mais rápido do que outras pessoas, porque eu vi tudo. Eu disse mídia, artes e entretenimento, academia, negócios corporativos, governo e tribunais. Estas são as áreas onde os portões do inferno continuarão a solidificar uma fortaleza e não coexistirão com você. Eles irão colocá-lo fora do negócio.
	 Chave: As portas da influência foram feitas para serem ocupadas pelo povo de Deus, não pelo inferno.
	E como eu estava olhando para isso e vi o desenvolvimento, comecei a fazer mais. Eu estava pregando naquelas sete montanhas e cristãos, ah, eu tenho toneladas de cristãos, você sabe, temas que a Bíblia aborda muito. Mas descobri que um vácuo estava se formando naquela área relativa aos portões de influência.
	Conversa com Annabelle
	Mas antes eu me empolguei com isso. É sempre com apreensão que trago minha esposa ao microfone porque ela é a pessoa mais direta e honesta do mundo. O que significa que às vezes ela vai dizer coisas para as quais eu não estava preparado.
	Mas eu queria trazer à tona o fato de que Annabelle é um exemplo de algo que eu acho que tem tudo a ver com redefinição. Tem a ver com essa ideia de recalibrar. Eu estou trazendo ela aqui por esta razão porque eu não sei, quando você começou a fazer o ministério? Foi no evento de Nancy agora que pensei nisso.
	Annabelle: Foi há cerca de três anos. Começamos com algumas famílias, mas depois decolou. Às vezes você não planeja essas coisas.
	Lance: Sim, eu estava com Dutch Sheets. Curiosamente, Dutch no ano passado, estávamos juntos com Nancy Hansen em um comício de oração na Filadélfia. E eu estava lá em cima e era nosso aniversário naquela época. Quando Nancy soube que era nosso aniversário, ela disse: “Quero que saiam para jantar”. E assim tivemos uma noite de encontro.
	Annabelle: Romântico. 
	Lance: Sim, uma noite romântica ou algo assim. Eu estava no meio de um comício de oração pela salvação da América. Enquanto estávamos jantando e Annabelle e eu estávamos sentados lá, quero falar sobre o que ela quiser falar. Ela está falando sem parar sobre essa visão que ela tem para mães solteiras que estão criando filhos - que elas não tem nenhum recurso. As crianças não têm camas. Eles não têm nada. Eles são totalmente um tipo perdido de grupo de pessoas. Politicamente, eles são usados como peões em um jogo político, mas ninguém se importa com eles.
	Eles vivem em uma espécie de existência trágica de negligência, porque a menos que você veja a necessidade e vá lá - o governo está em todo lugar. Você acha que eles estão fazendo alguma coisa, mas eles não estão. Então eles não estão abordando os problemas que estão no centro da cidade. 
	  Chave: Deus nunca pretendeu que os governos cuidassem das pessoas. Ele pretende que Seu povo cuide das pessoas.
	Então ela está falando sobre isso a noite toda. A certa altura, percebi que ela não estava mudando de assunto. Não é como, “Bem, o que há de novo com você?” Você já notou o que você fala, mas ela estava falando sem parar. E o Espírito Santo disse: “Ouça o que ela está dizendo”. Porque você vê, isso está acontecendo para muitas mulheres no corpo de Cristo. Há um período da vida em que você está se dando para nutrir sua família, ou um trabalho, ou um ministério, ou seu marido, e o que ele está fazendo e então uma coisa estranha começa a acontecer.
	Redefinição ou recalibração pessoal que ajusta o destino
	O homem pode se tornar um pouco mais sentimental sobre netos e família e ser mais sedentário e mais focado em não dar a volta ao mundo. E a esposa, a mulher, nesse ponto, começa a sentir que ainda tem algo a fazer e tem que fazer.
	Então, eu senti que queria que você ouvisse isso, porque isso é sobre a redefinição. Trata-se de recalibrar com seu próprio destino.
	 Chave: Não importa a idade, o destino ainda está em ação.
	O fato é que há uma estranha travessia que ocorre em algum lugar agora em nossa trajetória de idade, onde mulheres com tarefas inacabadas são autorizadas a fazer o que devem fazer. E não está mais ligado ao que outra pessoa estava fazendo. É o que elas são chamados a fazer.
	E isso é um pouco estranho porque as mulheres são projetadas como ajudantes para cumprir e completar algo. Então isso significa que nós (como homens) temos que nos aproximar e ajudá-lo a fazer o que você é chamado a fazer. Isso faz sentido? Então, Annabelle, é isso que estou dizendo.
	Annabelle: Então, Lance está se apaixonando pelas crianças de 10 e 11 anos. Temos um culto infantil na minha casa todos os dias. Então, vamos à igreja agora com esses três meninos e eles vêm e brincam com as armas Nerf.
	Mas de qualquer forma, a coisa é tão emocionante porque acabamos de ter um pequeno desastre com água em nossa casa, então tivemos que doar um jogo de quarto. Quando liguei para o Center for Transforming Lives, que identificava a YWCA em Fort Worth, eles mudaram de nome, apenas perguntei quem precisava de um jogo de quarto. E eles me disseram que essa senhora, Thai Lynn, precisava de um jogo de quarto.
	Ela acabou de sair da falta de moradia. E então, quando liguei para ela para planejar a entrega, ela disse: “Sim, preciso de um jogo de quarto, mas você pode arranjar uma cama para meu filho de sete anos? Ele nunca dormiu em uma cama em sua vida.” E então eu disse: “Espere, espere, espere, espere! Como assim?" E ela disse: “Ele dormiu no carro. Ele dormiu no chão. Ele dormiu no sofá. Ele dormia em um colchão de ar, mas nunca dormia em uma cama.”
	Então, minha amiga, Wanda, estava comigo e queria mudar essa situação! Então, Wanda comprou a primeira cama de solteiro e agora compramos mais de 300 camas nos últimos dois anos, quando realmente nos comprometemos com as camas.
	Hoje - só hoje - a Mattress Firm acabou de nos dar um caminhão cheio de camas, um outro caminhão cheio de camas, e um deles teve que voltar porque não cabiam todas as camas e um carro cheio de camas. Então, estamos no negócio de camas.
	Lance: Sim. Então, de qualquer forma, o Senhor está me dizendo: “Ei, você tem que abrir espaço para esta visão. Vai ser um pouco estranho.” Eu estava em casa um dia e a campainha está tocando, e a Amazon está entregando caixas. Eu não sabia que Annabelle precisava de um depósito para seu projeto. Nossa casa era o depósito. Então, estou empilhando as caixas no meio da nossa sala de estar. Estou recriando a arquitetura física. Quando ela chega em casa, cai tudo sobre mim. E eu disse: "O que foi?" Ela diz: “Ah, isso é como os colchões e a almofada”.
	Annabelle: Não, essa era a roupa de cama. Isso foi um presente de Natal. Estava bem ali.
	Lance: A roupa de cama. Presente de Natal.
	Annabelle: Muitas coisas boas. Casacos. Roupas.
	Lance: Então, naquele ponto, eu disse, nós realmente - escute, isso não vai durar para sempre. Então, temos que conseguir uma unidade de armazenamento. Quanto você tem agora?
	Annabelle: Bem, agora temos cinco armazéns e são 2700 metros quadrados. Tivemos que comprar um novo hoje porque não tínhamos espaço. Eu sei que você não disse mais nada, mas o que eu ia fazer com todo o resto daquelas camas? Você estava no carro comigo quando eu vi...
	Lance: Sim, eu sei. Mas eu não estava pensando que estava concordando. OK, então eu pensei que estava concordando com uma atualização e não estava concordando... tudo bem.
	Annabelle: Escuta seletiva.
	Lance: Sim. Bem, então nós temos esse caminhão de 8 metros que ela está chamando e ele chega, você sabe, então eu percebi uma coisa aqui.
	Annabelle: Você percebe o choque na voz dele?
	Lance: Sim. Bem, um caminhão de 8 metros na sua garagem é um caminhão grande para de repente ter alguém fazendo uma entrega.
	Então, eu estou aqui para dizer que há algo acontecendo. E quantos de vocês, senhoras, particularmente sentem que esta é uma palavra importante para vocês? Essa parte do reinício é recalibrar com seus próprios sonhos e visões de estações anteriores para coisas que você queria ver feitas ou é uma ativação de um presente onde pode não ser um empreendimento como este, mas é onde você é chamado para se tornar como um chefe de distrito ou algo assim. E nós fomos lá e a chamada política está lá, porque eu estou te dizendo, na nossa era, algo está acontecendo.
	 Chave: Olhe novamente para os sonhos em seu coração e veja o que o Espírito Santo está fazendo vir à tona neste ponto da história.
	Não somos definidos por idade
	Há dois pensamentos que quero compartilhar com você. Eu não quero que você nunca esqueça. Kenneth Hagin disse isso, e eu ouvi isso quando eu tinha quarenta e cinquenta anos. Eu nunca esqueci. E eu pensei que vou precisar disso mais tarde na vida.
	Ele estava começando a esquecer as coisas e então se pegou dizendo: “Bem, você sabe, isso é o que acontece quando você chega na minha idade. Você começa a esquecer das coisas. E o Espírito Santo falou dentro dele e disse: “Você é transformado pela renovação da sua mente. Você acha que sua idade mental é daqui a cem anos? Você acha que os anjos de mil anos são um pouco mais lentos do que os anjos de quinhentos anos?”
	Em outras palavras, na era vindoura, você está desacelerado? Em outras palavras, sua mente faz parte da função de sua alma e sua alma não se cansa. Seu corpo pode se desgastar, mas seu homem interior está ficando mais forte.
	 Chave: O homem interior vive na Presença de Deus e é sempre forte e nunca fraco.
	 Chave: A idade não é um fator que define quem você é aos olhos de Deus.
	É por isso que eu me emociono com alguns de vocês. Eu vejo vocês pularem no corredor e começarem a dançar e correr porque seu homem interior ainda está correndo em torno de santuários, mesmo que seu corpo diga: “Cuidado com essa pessoa!” Portanto, você não precisa se cansar em sua alma ou acreditar no fato de estar desacelerando.
	A segunda coisa que eu quero que você saiba é que sua mente é espiritual e sua alma não envelhece. Ele amadurece. Não envelhece. Seu corpo faz coisas em sua alma, mas sua mente não precisa.
	 Chave: A mente é espiritual e a alma não envelhece.
	Quero que saiba que acabei de completar sessenta e cinco anos e não posso acreditar porque aos sessenta e cinco meu pai se aposentou no negócio de petróleo. Ele nunca realmente se aposentou. Ele ainda está no negócio para si mesmo. Ele deixou o negócio de petróleo em que trabalhava e começou sua própria empresa.
	Eu quero que você saiba de uma coisa, sessenta e cinco não é o que costumava ser. Não estou dizendo isso porque fiz sessenta e cinco anos. Felizmente estava na minha linhagem. Meu pai continuaria e começaria seu próprio negócio depois disso. Mas a maioria das pessoas está se aposentando mentalmente na hora errada.
	Eu estava justamente pensando sobre isso. Donald Trump estava pensando em concorrer à presidência quando tinha sessenta e cinco anos e decidiu fazê-lo quando tinha 70. Então, ele tem setenta e cinco agora. Então, o que eu estou dizendo é o fator idade, você tem que ter muito cuidado com o que você concorda, porque seus acordos autorizam sua experiência.
	Chave: O que você fala pela boca, seu corpo tenta se conformar. Declare vida e alinhe-se com o Céu.
	Movimento Geracional Duplo
	Seus melhores e mais úteis dias estão à sua frente agora. E não estou dizendo isso porque isso é para um público mais velho. Estou dizendo isso porque sei qual é a mente do Espírito. Veja, há um movimento de duas gerações que Deus tem para os últimos dias onde os pais voltaram seus corações para seus filhos, os filhos para seus pais.
	Eu penso nisso quando dessa maneira travessa que Deus me envolveu com o ministério de Annabelle. Não seria através de colchões e roupas de cama e travesseiros e coisas de cozinha e depósitos e todas as mesas ou as mães adoráveis com quem ela trabalha. O que pode ser exasperante às vezes trabalhar com eles. Quero dizer, você sabe, eles estão ligando para ela porque ela é como Mama Belle. Estas são ela como suas filhas lá fora. Ela está ajudando-os a juntar suas vidas.
	Mas seus filhos de 10 anos, estou pensando que temos que colocá-los na igreja. Então, eu estou levando-os para a igreja. Então, depois da igreja, temos que fazer alguma coisa. Então, eu acabo me tornando como um pastor de crianças e ninguém é tão divertido quanto eu porque eu sou uma criança grande e tenho cartão de crédito. Então, a próxima coisa que você sabe, eu começo a amar essas crianças de 10 anos, mas então elas estão contando para seus outros amigos.
	Então, eles estão trazendo seus outros amigos para a igreja - não realmente para a igreja, mas para sair depois para que todos possam estar na minha casa. Agora meu coração está se envolvendo com todos esses jovens de 10 anos e estou vendo que com os pais certos e a influência certa, não há nenhum jovem de 10 anos que tenha que seguir o caminho do crime se tiver o direito à família e igreja.
	Aqui está o meu ponto. Nós recuamos de desafiar o sistema mundial e estamos deixando que eles estraguem tudo enquanto somos educados e não somos dominadores. O que devemos fazer é dizer que Deus tem um sistema para a economia. Você está estragando tudo!
	Você sabia que a Bíblia diz: “Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus”. Quando decidimos reescrever isso e dizer 'Os cristãos não viverão só de pão.' Esta é a intenção de Deus para a humanidade, não apenas para os cristãos. O homem não viverá só de pão.
	Cada sistema, da educação ao casamento e à identidade de gênero - cada reino com o qual o diabo está mexendo agora, Deus tem uma palavra que é uma verdade que pode corrigir e consertar e trazer saúde e cura. É um fato.
	 Chave: Para cada doença na sociedade, a resposta pode ser encontrada em Deus.
	Então, você tem mais alguma coisa que queira dizer, querida, enquanto estou aqui?
	Annabelle: Se você quiser saber mais sobre a Furnishing Families of Texas, esse é o site. Vamos tê-los em todas as grandes cidades do país.
	Já tem gente vindo por toda parte dizendo: “Como vamos fazer isso? Como fazemos isso?" A verdade é que não sabemos como o fizemos. Deus fez isso. Olha, nós começamos e então Ele continua agindo.
	Isso nos faz tremer. Eu não estou brincando. Não somos quakers nem nada, mas ficamos parados orando e, de repente, ficamos tipo, meu Deus, isso é tão emocionante.
	Lance: Sim, é.
	Annabelle: Há muitos homens envolvidos também. Não é só um bando de mulheres.
	Lance: Obrigado Annabelle
	Então, nós temos o quadro branco aqui, mas eu quero que você veja isso porque é uma foto. O que acontece com os homens, o que acontece com as mulheres é uma coisa meio curiosa.
	É essa trajetória aqui e é assim. Isso não significa que você tem que se separar. O que significa é que os homens estão focados na tarefa, na missão. E à medida que envelhecem, eles começam a se concentrar mais em, você sabe, você verá, será nas crianças ou em casa. É algo um pouco mais doméstico. As mulheres, por outro lado, estão focadas na família nesta fase e tentam apoiar o marido e o que estão fazendo. Em seguida, seus pais como eles estão ficando mais velhos. Mas então eles atingem este ponto aqui e então eles têm sua tarefa.
	Ver a tarefa é onde os homens começam, mas tarefa é onde muitas mulheres terminam. E assim, você tem que ver que esta é a recalibração que tem que acontecer. E assim, em um casal você tem que ter a recalibração consigo mesmo, com Deus e com os outros significativos em sua vida.
	Recalibrando com Deus e os outros
	E aqui está o que quero dizer com isso. Para ter um reinício, para tornar isso algo menos abstrato e espiritual, no qual eu definitivamente entrarei, também tem que ser algo que você possa executar. A cada cinco ou sete anos, o ciclo bíblico é Shmat. Você realmente tem que sentar e fazer uma análise de seu relacionamento e casamento ou com seus filhos, por exemplo, porque se você é realmente um crente, você não é a mesma pessoa que era sete ou 10 anos atrás.
	Eu era um neófito em áreas de política e assuntos mundanos. Eu era apenas um reavivamento de dança, Espírito Santo, orando em línguas, sinais, maravilhas. Eu ensinei as sete montanhas puramente porque aqui é como o mundo funciona para que outra pessoa possa entrar lá e saber que é uma coisa legítima entrar no negócio, que você é tão chamado para sua montanha quanto eu para o ministério. E eu estava lá no mundo da igreja.
	Bem, se eu tivesse que me encontrar sete ou oito anos atrás, eu não me reconheceria porque sou muito mais cínico sobre como o mundo funciona agora, porque eu realmente o entendo melhor. E eu percebo que algumas das mudanças que eu pensei que iriam acontecer não vão acontecer. A menos que o Reino venha, o diabo não irá.
	De qualquer forma, você teve aquela conversa com seu cônjuge e disse: “Como eu mudei desde quando nos casamos? Como eu sou diferente agora do que eu era?” Em outras palavras, cabe a você esclarecer como você é diferente e precisa conversar consigo mesmo. Como eu sou diferente agora do que eu era? Porque se você está crescendo, algo deve estar mudando e seu pensamento tem que amadurecer e sua capacidade de autoconsciência tem que aumentar. Percebi isso em mim mais agora do que antes. E antes eu poderia não ter visto, mas eu o possuo agora. Vejo que tenho essa tendência.
	 Chave: À medida que crescemos, as maneiras pelas quais interagimos com os outros e com Deus devem atingir níveis mais elevados de relacionamento.
	Então, seu relacionamento com Deus tem que ir para lá. Algumas pessoas nunca se recalibram com Deus. É por isso que estou sempre interessado quando as pessoas fazem essas mudanças de nome. Bem, o nome dele não é mais esse, ele mudou para isso. Bem, eles teriam essas conversas com Deus e Deus ajudaria a dar-lhes uma atualização de identidade mudando seu nome. E assim, como Abrão se tornou Abraão e, você sabe, isso aconteceu com várias outras pessoas.
	Mas o ponto é, você realmente tem que falar com o Senhor sobre quem você é agora que você precisa abraçar e você tem que crescer nisso. Percebi isso quando as pessoas começaram a me procurar e percebi que me vejo como um par, mas não sou mais um par aos olhos de muita gente que não me conhece como um par. Eles realmente me levam a sério.
	Quero dizer, eu percebi quando eu estava começando a fazer transmissões, uma coisa era quando eu estava reclamando sozinho à noite e eu me perguntando que outro tipo de pessoa excêntrica estaria acordada à uma da manhã orando em línguas e falando de política. Então, um dia, notei que eram 60.000 pessoas. E então eu olhei para quantas pessoas são sessenta mil, e vi estádios cheios de pessoas.
	A próxima vez que liguei o telefone, quase tive um ataque de pânico, porque agora eu podia ver que havia pessoas lá. Eu era muito mais livre quando não via ninguém. Mas comecei a perceber que o que digo tem um impacto nas pessoas. O que estou fazendo vai ter um impacto. E eles realmente esperam que eu tenha uma visão e não apenas discursos.
	Isso faz sentido para você? Porque você pode ter mais autoridade do que está exercendo porque nunca atualizou sua própria identidade.
	Por que você acha que amamos tanto a profecia, mesmo nessa idade? Muitos de nós em nossos últimos anos mal podemos esperar para receber uma palavra.
	A maior parte da profecia é você ouvir alguém lhe dizer sobre o que você secretamente gostaria de concordar com Deus por si mesmo, esperando que a visão deles catalisasse em você uma maior apropriação de tudo o que você está tentando se tornar, o que é uma maneira elegante de dizer que você simplesmente não concorda com quem Deus diz que você é, então você fica animado quando um profeta lhe diz. Que tal da perspectiva de Deus, você acha que Ele está realmente gostando disso?
	 Chave: Aprenda a concordar com o que Deus diz sobre você, quer você receba ou não uma profecia sobre isso.
	Ouvi Joyce Meyers uma vez. Ela disse: “Você sabe, quando eu era jovem, quando eu tinha que preencher aquele cheque grande – porque eu me lembro disso, eu era assim com Annabelle. Ela sempre foi uma doadora ansiosa. E eu era um pouco mais judeu. Eu dou, mas estava contando o custo - Joyce disse: “ah, você sabe, quando você começa e coloca aquela nota de 20 dólares na oferta, você tem que obter uma confirmação, você tem que ter paz em seu espírito e um versículo da Bíblia. Você sabe, se for um cheque de cem dólares. Ah, você realmente tem que ouvir Deus sobre isso, tem que haver um pequeno testemunho, o testemunho do Espírito. Você fala com seu cônjuge, você tem que orar sobre isso. Ore sobre isso também. Vocês dois têm que concordar. Agora, depois de ter feito isso, não preciso passar por tudo isso. Quando Deus me diz para fazer um cheque, eu simplesmente o faço.
	O ponto dela era que, quanto mais maduro você fica, menos difícil deve ser para Deus convencê-lo de algo. E se você não se importa que eu diga, o Todo-Poderoso gostaria que você soubesse que Ele quer que você supere a necessidade de se sentir afirmado, amado, escolhido e valorizado.
	 Chave: À medida que você amadurece em Deus, seja mais rápido em obedecer!
	Vocês são os adultos agora na sala. Você não é mais adolescente. É hora de você se recalibrar com Deus e perguntar ao Senhor, quem sou eu? E se você realmente não sabe, se você tem dois ou três bons amigos - parceiros de oração profética, peça a eles para ajudá-lo a obter essa identidade atualizada de recalibração.
	» Quem você me vê e o que você me vê fazendo que eu nunca fiz antes?
	» Quem você me vê me tornando?
	Estas são as perguntas que você quer perguntar a eles. E não fale. Dê-lhes permissão para lhe dar clareza sobre onde eles o vêem agora, o que eles veem você fazendo e quem eles vêem você se tornando e ativando. Pois você tem que ir lá porque o mundo precisa que você apareça.
	 Chave: O mundo precisa que apareçamos em nossa identidade dada por Deus, nada menos.
	Se você se mostra pequeno, não está dando a Deus uma grande plataforma. Isso faz sentido para você? Então, o Senhor quer que nos movamos para essa tarefa.
	A propósito, é tão bom ouvir sobre essa história da delegacia, porque eu tenho que dizer, ultimamente eu tenho esse versículo aparecendo para mim toda vez que eu abro a Bíblia e isso estava me incomodando. Já teve uma Bíblia onde ela abre em um determinado lugar e você está se perguntando se é por causa do vinco na Bíblia ou se Deus está tentando falar com você? Mas agora, se você tem mais de uma Bíblia e ela se abre nela, você está em apuros.
	O que você quer que EU faça por você?
	Aqui está. Este é um verso ousado. O que você vai fazer quando Jesus lhe disser isso? “O que você quer que Eu faça por você?” Esta é uma coisa muito desconcertante para o Todo-Poderoso dizer a você, mas Ele está dizendo a você agora mesmo. O Senhor está dizendo: “O que você quer que eu faça por você?” Lucas 18:41 Porque o que eu percebo é que meio que nos tornamos viciados em narrar o problema.
	Um dia eu estava andando pelo bairro e estava falando sobre os desafios que eu estava tendo em termos judaicos. É chamado de kvetching. Em linguagem salmista, eu estava derramando minha queixa ao Senhor. E estou andando pelo meu bairro e estou falando sobre os desafios financeiros e como desde que deixei o mundo dos negócios e o ministério, as pessoas pensam que estou no negócio, então ninguém está me dando dinheiro.
	Eles pensam que sou rico e estão sempre me cobrando dinheiro. Eu sou uma organização sem fins lucrativos! Eu ensinei essas sete montanhas e como vou ajudar as sete montanhas? Precisamos passar a mensagem. Precisamos afastar as pessoas.
	E o Senhor me parou? Ele disse: “Bem, você vai parar de ensaiar para Mim a natureza do problema? Eu quero que você comece a fazer orações bíblicas, não suas orações de reclamação que você está chamando de comunhão com Deus. Pare de Me dizer o que não está funcionando e o que está errado e comece a Me dizer o que você quer ver manifestado como aparecendo.”
	Vou lhe dizer uma coisa, levei mais uma volta ao redor do quarteirão para chegar à conversa bíblica com Deus.
	Eu estava pensando: “Ah meu Deus, estou tão acostumado a derramar minhas ansiedades, meus medos, minhas incertezas, minhas necessidades, meus anseios, os problemas do mundo etc. Eu penso sobre isso.
	Ore a solução, não a necessidade
	Então, depois de um quarteirão inteiro, eu inventei isso. “Como é a solução?” O Senhor disse: “Ore a solução”.
	Embora eu estivesse entendendo o que Ele disse da primeira vez, a solução é: “O que você quer ver?” Ah, OK.
	O que eu quero ver: Eu quero ver talvez 100 ou 200 empresários que estejam realmente motivados indo para um grande evento em um grande resort em algum lugar. Quero que seja um resort de primeira classe. Nós vamos embora e será como férias, mas são férias com Deus. E eu posso ensiná-los. Eu terei outros pregadores por perto que gosto de ficar e vamos ter comunhão e vamos entrar na Palavra e vai ser um tipo de experiência de resort de férias de primeira classe.
	Eu digo, tudo bem, eu posso trabalhar com isso. Eu estava pensando, isso é tão irreal. Você não está me ouvindo quando estou lhe dizendo quais são os problemas? Dentro de uma semana ou duas, começamos a ter essas coisas. Eu disse: “Isso é como um sonho. É um sonho."
	Então, eu disse: “Tudo bem, é isso! Vamos chamar isso de Viagem dos Sonhos.” E acabei de fazer 20 viagens do sonho para locais exóticos. E as pessoas apareceram e tivemos que cortar para cem pessoas, mas foi como se tivéssemos acabado de fazer isso. E a razão disso acontecer é porque eu parei de ensaiar o problema e comecei a dizer, aqui está a solução.
	Sabe, eu estava conversando com Jesse Duplantis na outra noite. Quase nunca consigo falar com ele, mas estou me encontrando com ele por causa do programa Flash Point. É como o programa número um em toda a Copeland 's Victory Network. É um programa de análise de notícias que muita gente da Palavra da Fé não sabe o que fazer com isso, porque não é exatamente isso que eles fazem. Mas é como, vamos lá. “Você não acha que a Bíblia aborda eventos atuais?”
	Jesse Duplantis disse: “Eu tenho um jatinho”. Ele sorriu o tempo todo. Este é um sujeito interessante. “Comprei um jatinho novo. Eu vou te dizer, a verdade é que quando eu descobri quanto custa, eu não necessariamente tinha fé no jatinho. O Senhor disse: ‘Jesse, eu não lhe disse para ter fé para milhões. Eu disse, apenas acredite em um jatinho.”
	A fé chama a promessa
	Então, veja, você pode colocar sua fé na manifestação do que você quer. Você não precisa exasperar sua fé tentando acreditar por X milhões de dólares. Basta ver o produto acabado e chamá-lo. Esse é o seu trabalho. Você vê o produto acabado e clama por ele. Alguém ali entendeu o que estou dizendo. Alguém aqui ouvindo o que estou falando. Eu estou falando sobre isso. Isso é porque é para a América, para o mundo agora.
	 Chave: A fé vê o produto acabado e o chama.
	Podemos nos tornar, se não formos cuidadosos, clínicos especialistas em descrever o que não funciona. Aqui está o acordo. A esquerda na mídia está em negação. Então vai como uma mentira o tempo todo. Eles não querem nem reconhecer o que está acontecendo. O perigo no mundo conservador é que eles dizem a verdade, mas a menos que sejam pentecostais, eles não têm nenhuma esperança.
	Lance “Rush” Wallnau – Uma identidade recalibrada
	O Senhor me disse: “O que você quer que eu faça por você?”. A primeira coisa que orei, pensei que seria como Salomão, você sabe, alguém como Salomão para que eu tivesse ouvidos para ouvir. Eu queria agradar a Jesus com a resposta certa para isso. Eu disse: “Ah, se eu tivesse um coração que Te agradasse, e vivesse uma vida que Te agradasse”.
	Levei um tempo para perceber que aquilo soava como uma boa resposta espiritual, mas não era o que Ele estava perguntando. E é como se Ele estivesse dizendo: “Ah, você não! Você vai se tornar religioso em Mim também?”
	“Ah, se eu tivesse um coração que Te agrada!”
	Eu te digo a verdade. Sinto falta de Rush Limbaugh. Sinto falta dele. Eu vou te dizer uma coisa, 20 milhões de americanos sentem falta dele também - e muitos deles são cristãos, porque pelo menos ele lhe diria a verdade.
	Ele é o prefeito de Realville, mas de alguma forma, ele lhe deu essa certeza. Todos os dias você podia ouvir a voz dele e ele te dava - você nunca teve que se preocupar com uma profecia estranha dele - ele apenas diz o que vai acontecer e acontecia. E ele nunca deixa você ficar muito desesperado ou muito otimista. Rush meio que manteve isso real, ali mesmo e sempre cheio de esperança. E eu sinto falta disso. E eu orei. Eu estava chateado. Eu disse que orei muito para que ele fosse curado e ele não foi curado.
	Orei por Donald Trump. Você sabe, para ter sucesso neste segundo mandato. E olhe para toda a bagunça que temos. Eu fui honesto com o Senhor sobre essas coisas de qualquer maneira.
	Então, Ele me diz: “O que você quer que eu faça por você?” É tão difícil quando Ele faz isso comigo, eu disse: “Bem, eu tenho sessenta e cinco. Estou meio velho para aprender a fazer jornalismo de radiodifusão. Eu nem tenho um programa de rádio. Eu posso começar com podcasting e o rádio está meio fora. Todo mundo está me dizendo de qualquer  maneira. Mas eu quero entrar no vazio onde Rush estava. Mas eu sou pentecostal. Eu preciso ser um pentecostal Rush Limbaugh.
	Agora, isso vai ser muito estranho, porque exatamente quando as pessoas começarem a se desesperar ou tivermos nosso microfone aberto na sexta-feira e as pessoas começarem a ligar, teremos que romper em oração, amarrar o diabo e orar em línguas. Será a transmissão de rádio mais incomum do mundo. E eu disse: “A propósito, quando ele era mais jovem, ele tinha aqueles Rush to Excellence Tours por todo o país.
	Acho que precisamos de alguns comícios. Acho que vai ser muito estranho. Eu não tinha visto isso ainda. Eu ainda não vi essa fusão de dizer a verdade politicamente relevante, poder conservador e grande despertar ungido, pregar com uma chamada de altar e experiência de adoração ainda.
	Mas estou colocando isso em você, porque se eu puder colocar alguém no comando disso, será a Aglow International. Vocês têm que me ajudar com isso. Agora você tem que concordar com isso. Eles têm que realmente acreditar nisso, e não estou tentando criar nenhuma discórdia aqui, mas temos uma nação inteira para salvar.
	Então o Senhor, Ele me ouviu finalmente. Ele disse: “Oh, bem, agora há uma resposta. Pelo menos você me deu uma resposta à minha pergunta: ‘o que você quer que eu faça por você? Quer saber, eu começo esta semana.
	Eu nem sei o que vou fazer. Acabei de começar a fazer minha transmissão Pentecostal Rush Limbaugh. Eu fiz isso antes de vir para cá. Ninguém da minha equipe entendeu o que eu estava falando. Eu disse, eu quero essa música. Eu quero essa música. Eu quero esses efeitos sonoros. Eles pensaram que eu estava fora de mim. Eu finalmente os forcei a fazer isso. Eu disse para tocar essa música. Então eles saíram depois que eu fiz minha pequena transmissão, e disseram, bem, isso foi bom.Eu sei que foi bom. Isto é o que eu devo fazer. Esta é a minha identidade recalibrada. Isso faz sentido?
	Agora, se isso pode acontecer para mim aos sessenta e cinco e se Annabelle pode estar fazendo isso aos quarenta e cinco. Então há espaço para todos nesta sala começarem a se recalibrar.
	Agora, vou lhe dizer outra coisa. Isto é o que estou dizendo. Você realmente não precisa ter uma profecia. Agora a profecia é grande. A profecia é real. O que eu quero que você ouça, o que você simplesmente choraria se um profeta saísse e lhe contasse? Bem, anote isso.
	Eu tinha um amigo meu que estava passando por uma cirurgia. Ele passou por isso muito bem. Ele olha para mim e diz: “Bem, você sabe, eu tive sorte”. Estamos com um monte de caras. Ele diz: “Bem, recebi uma palavra de um profeta. E a palavra era que eu ia sobreviver a essa coisa. Na verdade, eu seria um homem velho antes de terminar.” Eu disse: “Uau”. Ele disse: “Sim, eu sabia que teria 99, 92 ou 93 anos”. Eu disse: “Isso é ousado”. Ele me diz: “Vou ser forte até lá”. Então essa é uma ótima notícia. Então todos foram embora, eu disse: “Só por curiosidade, notei que você não mencionou quem era o profeta, mas quem era o profeta?” Ele diz: “Ah”, olha em volta e diz: “Fui eu”.
	Ele disse: “Sei que estou esperando que algum profeta venha me dizer isso, e o Senhor me disse, eu já falei a você. O que você está esperando que alguém lhe diga? Você não me ouve?” Lembra-se do que eu disse sobre Joyce Meyers com aquela oferta de ensino?
	 Chave: Quando o Senhor falar algo com você pessoalmente, então acredite. Você não precisa que outro venha e lhe diga o que o Senhor já falou com você.
	Tarefas Inacabadas
	Você não precisa ter um profeta, ter uma confirmação, um sonho profético, anjos aparecerem, ou um de seus amigos bater na porta às 3 da manhã e dizer: “Eu tive a mesma visão”. Deve ficar mais fácil depois de um tempo. Você não precisa ter cinco confirmações porque quanto mais tempo você ficar com Deus, deve ser fácil para Ele confirmar coisas para você.
	Tudo bem, bem. Eu não estava planejando falar sobre nada disso esta noite.
	Eu estava ouvindo aquelas senhoras falando mais cedo, e isso me fez pensar sobre essas coisas. Quero lhe dar uma imagem antes de terminarmos. Eu lhe darei outra amanhã de manhã.
	Uma das coisas que temos que fazer é simplificar o complexo para que possamos executá-lo.
	Ah, a propósito, a outra coisa que o Senhor me disse para lhe falar é, não concorde com sua memória porque sua mente não é seu cérebro. Seu cérebro pode estar cansado, mas sua mente é a parte que é eterna. E assim, seu sistema operacional é a renovação de sua mente, não o excesso de vitaminas em seu cérebro.
	 Chave: Sua mente é eterna. Não faça um acordo com a perda de memória, etc. Renove sua mente com a Sua Palavra.
	Em segundo lugar, quando você tem essas dores e ataques de pânico e, à medida que envelhecemos, as pessoas vão para o hospital. Eu tenho uma palavra para você sobre isso. Vamos apenas esclarecer isso agora e limpar rápido. Seu maior argumento com a morte não são os netos ou a esposa deles ou seu marido. É uma missão inacabada.
	 Chave: Seu maior argumento com a morte são as tarefas inacabadas.
	Peguei esse quando estava com o senador Mike Crotts lá na Geórgia. E ele morre. É uma palavra de Kim Klement. Mike deveria estar na política. Ele está em campanha, morre, tem um ataque cardíaco.
	Ele disse que ficou 15 minutos do lado de fora do Marriott Hotel e depois mais 30 minutos na sala de emergência. Eles estão tentando ressuscitá-lo. Ele está morto há quarenta e cinco minutos e está em uma visão com Jesus.
	Isso é no Jardim do Éden fora do paraíso. Você sabe que se ele for longe demais, ele será sugado e nunca mais voltará. Ele quer que o Senhor envie seu filho e sua esposa, Phyllis, para ele aqui. Ele está feliz. Ele não quer voltar em seu corpo. Ninguém que vai lá, aliás, quer vir aqui.
	E o Senhor diz a ele, eu quero te mostrar uma coisa. Ele lhe mostra este lago ali com esses círculos e esferas, ondulações quase como o tapete aqui, efeito de ondulação, ondulações, um tremor está acontecendo na terra. Ele vê pessoas de pé em suas profissões e esferas de ocupação comuns, imóveis e inabaláveis e pessoas vindo em direção às ilhas de estabilidade no meio de um mundo que está tremendo. E o Senhor diz: “você é chamado para entrar na arena do governo. Essa é a sua missão. Você não está pronto. Você não deveria estar aqui ainda. Você tem uma tarefa inacabada, Mike.
	E naquele momento, sua esposa, Phyllis, estava profetizando a palavra do Senhor. “O Senhor diz que você vai ter um filho chamado Calebe e vai ocupar um cargo político. Michael, você ainda não esteve na política.”
	E eles estão tentando tirá-la da sala de emergência porque ela está agindo como uma pentecostal delirante e está lutando para voltar. Finalmente, ela agarra a perna dele e enquanto ele está lá em cima conversando com Jesus, sua esposa está fazendo todo o trabalho para trazê-lo de volta ao seu corpo.
	O segurança a puxa para fora de seu corpo e ela volta e pula mais uma vez e dá um tapa nas mãos dela, e diz: “Michael, volte para o seu corpo agora!” E ela apenas olha para ele e diz: “É isso”. E ele volta.
	Mas, de repente, esse homem deveria estar morto, todas as luzes estão bip, bip, bip, bip, eles estão pirando. E o médico vira e olha para Phyllis. Ele diz: “Agora você fez isso”. Ela é uma jovem carismática. "O que eu fiz? Fiz algo de errado?" Ele diz: “Teremos sorte se pudermos sustentá-lo em coma. Ele vai ter morte cerebral.” Ela pensou, oh meu Deus, eu fiz algo errado? Ela pensou que talvez não devesse ter orado daquela maneira. Ela o trouxe de volta e ela deveria deixá-lo lá e ela está toda confusa. E no dia seguinte, o cérebro de Mike voltou 100% e ele foi eleito algumas vezes.
	Em nossa conversa sobre isso depois, eu disse: “Isso é tão interessante, porque o que o manteve vivo não foram as orações de sua esposa ou suas profecias. O que o manteve vivo foi a tarefa inacabada e o comando para voltar ao alinhamento com a tarefa inacabada.”
	A América é muito jovem para morrer
	A América é muito jovem para morrer. No que diz respeito às repúblicas, temos apenas cerca de 300 anos ímpares. É um experimento jovem, mas naquelas alturas elevadas das montanhas do sul, eles foram tomados por um sacerdócio do inferno que são como anciãos operando nos portões, desencadeando todos os tipos de coisas horríveis e bizarras desta jovem nação.
	O que temos que fazer é lutar pela tarefa inacabada que está na América. E tudo se resume a uma coisa, é o Sino da Liberdade na Filadélfia, é a Estátua da Liberdade, é uma palavra que Deus nos deu – ‘liberdade’.
	Você não pode ter liberdade a menos que tenha independência econômica porque você é um escravo economicamente, a menos que você tenha autossuficiência financeira. E Deus nos deu isso e agora estamos assistindo a essa erosão insidiosa. Na raiz disso, você está vendo a perda da liberdade a cada passo, até a liberdade de pensar seus próprios pensamentos e falar suas próprias palavras e se reunir com seu próprio povo. E creio que é um exagero do diabo, mas somente o corpo de Cristo tem autoridade para lidar com as portas do inferno. Não será Ben Shapiro no The Daily Wire. Não será um Mitch McConnell certamente vacilante no Senado. Será o Corpo de Cristo revigorado e poderoso.
	 Chave: Somente o Corpo de Cristo tem autoridade para lidar com as portas do inferno.
	Acho que a própria igreja precisa de sua própria recalibração. Não são apenas as mulheres e os homens aqui na Aglow. É o próprio Corpo de Cristo que precisa de uma atualização nos lugares onde nos vemos como animais domésticos, precisamos nos ver como leões. Não somos tão mansos.
	Quero ver se consigo fazer Dutch falar sobre uma visão ou um sonho que ele teve ou algo que alguém lhe enviou. Mas atingiu ele e a mim quando ele disse isso. E era sobre a importância de dar à luz algo agora. Há este momento perigoso quando há um rebanho inteiro do que parece ser ovelhas que deveriam ser leões e eles estão nessa fase de meio leão, meio ovelha. Mas se eles não passarem pela redefinição completa, se não se fundirem em sua identidade completa, haverá uma colheita perdida. O que Deus quer fazer não pode ser feito por um exército de ovelhas dóceis, intimidadas, inseguras em busca de sua palavra profética. E então, agora mesmo, aquele leão está dentro de você. E isso se chama ousadia.
	 Chave: Devemos nos permitir ser totalmente transformados em quem Deus precisa que sejamos neste momento da história.
	Eu sei que temos todos os tipos de disfunções. Toda vez que quero dar um passo à frente, o diabo me lembra de todos os pecados que cometi ou tudo que fiz de errado ou tudo que não é adequado em minha vida.
	 Chave: Vida em consciência de Deus, não consciência do pecado.
	O Senhor me ajudou novamente esta semana com outra revelação. E toda vez que Deus fala comigo, é incrível como isso é claro. Ele disse: “Você sabe qual é o seu problema?” Eu disse: “Bem, Senhor, eu sei que há certos pecados que devo submeter. Sei de certas coisas que tenho que jejuar e orar. Devo me tornar mais como Jesus.”
	"Oh pare com isso. Você conhece a Minha solução para o seu eu torturado, frágil e viciado? Meu remédio para você não foi uma sessão de cura. Meu remédio para você foi a execução.”
	Você percebe quanta terapia estamos tentando fazer as pessoas passarem quando a solução de Deus era uma cruz? O que estamos tentando fazer, curar a natureza caída? Remediar isso?
	 Chave: A única coisa a fazer com o velho homem/natureza é deixá-lo morto desde quando foi crucificado com Cristo na Cruz.
	A verdade é que a solução de Deus foi uma cruz. Jesus levou nosso velho com Ele. “Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram.” Bem, esqueça isso, estou crucificado com Cristo, no entanto, vivo, mas não eu, mas Cristo que vive em mim. Quando Ele morreu, você morreu. Quando Ele foi sepultado, você foi sepultado. Quando Ele ressuscitou, você ressuscitou. E todas as suas necessidades e necessidades terapêuticas foram pregadas na Cruz.
	Talvez devêssemos começar com essa premissa, Senhor, ao invés de curar, começamos com a execução.
	Lembro-me de um dia em que nossa igreja estava cantando enquanto a corsa anseia por água. Estávamos ofegantes e sedentos e sedentos e ofegantes por meses e meses como a corsa. Finalmente, outras pessoas engasgaram como se eu tivesse dito algo blasfemo. Eu subi ao púlpito um dia e disse: “Alguém atiraria naquela corsa  e acabaria com sua miséria? Ah, Deus, eu anseio por Deus, e a cada reunião a que venho estamos ofegantes e tudo, e estamos desnutridos e estamos morrendo.” Você sabe do que estou falando?
	Nacionalismo Cristão
	O que você quer que Eu faça por você? Eu acredito que a América é muito jovem para morrer. E seu maior argumento com a morte é uma tarefa inacabada, e não estou mais disposto a deixar a liberdade ser tirada de mim. Qualquer coisa que esteja reprimindo e impedindo você de sua liberdade, trace a linha bem ali e fique ali.
	De qualquer forma, deixe-me dar-lhe uma revelação muito importante. Eu quero que você veja isso, porque isso é muito importante.
	Eu fiz esse evento com Hank Kunneman (pastor dos EUA) e fizemos esse evento de arena em Omaha, NE - Rush to Excellence. Estou pensando que precisamos ter essas reuniões de arena.
	O novo surto de dominionismo é o “nacionalismo cristão”. “Bem, você não é um nacionalista cristão, é?” Bem, eu sou um cristão e eu odeio ver a nação ser jogada no vaso sanitário. Eu acho que eu sou. Não sei. Isso depende do que você quer dizer.
	Um cara me disse uma vez em um comício que eu fui, “Bem, eu vou te dizer uma coisa. Levarei a bandeira a qualquer dia se puder levar essa bandeira para levar as pessoas à cruz. Quando ele disse: “Levarei a bandeira para levar as pessoas à cruz”, entendi o que quero fazer como nacionalista cristão. Eu quero ser um cristão falando sobre como a nação pode ser salva. E só virá por meio de Cristo e levará as pessoas à cruz, porque essa é a única solução para a América.
	 Chave: A única solução para qualquer nação é que as pessoas venham a Cristo.
	Eu tenho um livro que escrevi antes da eleição para que pudéssemos orar por Trump. Eu nunca fui capaz de prever que ele certamente venceria, porque aqui está o que eu escrevi. Eu escrevi, a eleição será vencida por Trump. É tão profético. Eu escrevi um pouco refinado demais. Eu deveria estar escrevendo para um nível de leitura da quinta série. Eu escrevi isso para uma tese de faculdade, mas queria ter certeza de que estava registrado por que penso as coisas que penso. Há um sistema de pensamento por trás disso.
	Woke: Uma nova religião fundida com o governo
	Por que o cristianismo foi substituído por um novo sagrado? A razão pela qual o Woke é tão perigoso é que é uma nova religião. É uma religião fundida com o governo. Algo que o governo deveria nunca fazer era se tornar o defensor de nossa religião. É por isso que temos as emendas da Declaração de Direitos, etc., para nos proteger desse exagero. Mas o governo agora tem uma religião e é a fé desperta. É por isso que você é tratado como um blasfemador quando discorda disso.
	Escrevi sobre isso no primeiro capítulo e depois sobre o passaporte. Veja, isso é como antes do Covid era realmente o grande negócio. Escrevi: “Haverá um passaporte que será usado com moeda digital anexada a ele. Será vinculado a algum tipo de passaporte de saúde relacionado a vacinas”. Eu previ no livro que você pode ler.
	Eu falei sobre reinício. E a redefinição de que o mundo está falando é a redefinição de Davos na Europa depois que os malucos em Washington elevaram nossa dívida a um nível tão insolúvel como eles estão tentando fazer agora. O dólar se desvaloriza. A moeda americana entra em parafuso e o mundo passa por uma redefinição global. Eu escrevo isso. Eu escrevi sobre quais são os perigos e como eles devem ser tratados.
	A América tem uma missão inacabada
	Eu disse e quando se trata do futuro da América, o que eu tenho é isso, é a jornada do apóstolo Paulo. Paulo tinha uma missão inacabada de ir a Roma. Satanás tentou matá-lo no caminho até lá, tentou afundar o navio em que ele estava. Ele lhes disse o que fazer. Ele disse: “Não saia deste porto”.
	A América não pode se dar ao luxo de deixar o porto em que está.
	Então eu previ isso no livro, eu disse, Trump vai ganhar a eleição. Será como um deslizamento de terra. Da noite para o dia, as notícias vão acabar. Tudo ficará em branco. Nos próximos dois ou três dias, você verá cédulas misteriosamente aparecendo nos estados oscilantes, e eu até mencionei quais seriam. E então, de repente, será uma colheita de votos/Biden. E ele será o presidente ilegítimo anunciado.
	Meu único erro no meu livro foi de duração, talvez nem mesmo de erro. Eu disse que, eventualmente, quando a evidência se revelar como fraude, ela terá que ir para algum tipo de litígio. Porque o país estará tão dividido sobre isso que alguns tribunais terão que decidir se a evidência é legal ou não para desmascarar um resultado falso. Bem, meu Deus, essa análise começou hoje no Arizona.
	Agora, tendo dito isso, não sou um dos profetas que dizem que Donald Trump voltará à Casa Branca porque o sistema é muito corrupto. Eu entendo melhor do que meus amigos profetas porque estou imerso nisso há mais tempo do que eles, que não é uma questão de se ele deve ou não ser, é uma questão de se há ou não vontade de fazer o que é certo.
	É aí que entra a reforma. Temos que reformar ambos os partidos porque há um destino inacabado na América. As pessoas que estão lá agora não vão cumprir o destino da América.
	Então, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele os avisou que não saíssem deste porto, mas  ficassem nele. Deveríamos ter ficado no porto. Economicamente, você pode ver o que aconteceu no Afeganistão. Devíamos ter ficado politicamente neste porto por mais um ciclo presidencial só para solidificar as conquistas que vinham sendo conquistadas nos primeiros três ou quatro anos.
	Mas o que Paulo experimentou é o que eu escrevi no livro. Eles anularam seu conselho e foram os capitães da indústria e o governo trabalhando juntos que decidiram. Uma empresa e o governo decidiram deixar o fanático religioso no porão. Eles iam fazer o que queriam fazer, e decolaram em uma tempestade perfeita. E o que esse homem de Deus disse que eles poderiam perder? Você vai perder seu navio. Você perderá sua carga e possivelmente suas próprias vidas. Mas eles foram em frente e fizeram isso de qualquer maneira.
	Então, você pode dizer o que quiser. Eu digo às pessoas que você deve ter cuidado com o quão bravo você fica com esta administração, porque não se esqueça, eles estão na cabine e você está no avião deles. Eu tenho sentimentos mistos sobre más notícias com Biden, porque estou ciente do fato de que cada bobagem que ele faz tem uma consequência para meus filhos. Então, ele tem que descobrir como resolver isso.
	Paulo orou por sua tarefa inacabada
	O que Paulo fez foi orar. Ele orou por sua tarefa inacabada. Você não tem autoridade sobre o livre arbítrio de outras pessoas para fazer o que elas fazem com a América. Mas você tem autoridade sobre seu próprio destino. E o que Paulo fez foi prevalecer com um anjo que veio a bordo daquele navio e aquele anjo desceu. E esta é uma notável peça de informação lá.
	No capítulo vinte e sete do livro de Atos, o anjo vem a Paulo e diz: “Paulo, você tem uma missão em Roma. Você é como um pacote FedEx. Meu trabalho é te entregar. E você sabe como o Chefe está, Ele está de bom humor hoje, então Ele está dando a vocês todas as duzentas e setenta e oito almas que estão a bordo deste navio. Pegue isto. Eles agora estão navegando com você.”
	 Chave: Porque o povo de Deus continua a orar, uma mudança ocorrerá e a tarefa inacabada começará a ser cumprida. Segure firme.
	A maioria das pessoas sente falta disso. No meio do abalo e da devastação, quando as pessoas naturais perderam a esperança, o intercessor Paulo recebe uma atualização profética diretamente do Céu e Deus diz: “Você tem um compromisso em Roma. E a partir de agora, os idiotas que não te ouviram estão navegando com você. Você não está mais com eles. No que diz respeito à autoridade do que está acontecendo no tremor e no natural, parece que eles estão no comando, mas no Espírito, o chefe apenas derrubou. É o seu navio.” Vocês entendem isso? Não chegamos a esse momento, mas é para lá que estamos indo, e eu escrevi isso no meu livro.
	Então, o que acontece a seguir? O navio se desfaz. Deus terá que entregar uma mensagem às pessoas, se elas não O ouvirem. E assim, ele desfaz. Mas eles ainda estão vivos. O mais importante é que eles não perderam a vida.
	Quando eles pousam neste lugar estranho chamado Malta, a primeira coisa que acontece é que o apóstolo Paulo se torna famoso por todas as razões erradas. Ele está jogando lenha na fogueira e do calor surge uma víbora. Uma víbora venenosa e todos na ilha sabem que essa mordida deve fazer você morrer.
	Ele agora é famoso na ilha como o cara mais amaldiçoado. Eles até dizem isso. "Imagine isso. Que estranho que um navio tivesse essa sorte, que se partisse a uma distância de nado de nós. Mas esse cara é evidentemente tão mau, ele não dura nem cinco minutos na ilha e Deus já o está matando.”
	É como sair de um avião em chamas e ser atropelado pela ambulância. Esse cara é amaldiçoado. E Paulo vê a víbora e a sacode no fogo. E agora eles estão assistindo e estão andando para cima e para baixo na praia. Ele está acenando para eles. Ele está andando por aí. Ele está sorrindo, acenando para eles. A multidão está crescendo. “Esse é o cara?” “Esse é o cara?” O que eles concluem um dia depois? Ele não é um ser humano normal. Nunca vimos ninguém levar aquele golpe e andar por aí assobiando assim.
	Ele tem que ir orar pelo pai do chefe. Agora ele está envolvido na política. A primeira coisa que Paulo faz é se envolver com a política local. E o chefe da ilha tem um pai que está morrendo de hemorragia. Você pode ajudar meu pai? Sim. Deixe-me ir vê-lo. Coloca as mãos sobre ele, e o homem fica curado. O chefe diz: “Esse cara é real e ele é meu homem”.
	Agora todos naquela ilha, duzentas e oitenta pessoas que estão ali naquele navio, todos os soldados romanos, todos os capitães, e todos - todos são a Igreja Nova Apostólica de Paulo. E assim, enquanto eles estavam organizando o tempo para o novo navio, ele expandiu o território apostólico.
	Eu vou te dizer como isso funciona. Você pode não ter a autoridade que deseja em nível nacional. Mas você tem uma réplica dessas sete montanhas em seu próprio quintal. Você tem seu próprio jornal, seu próprio gabinete do prefeito, sua própria escola. Então, você olha para as sete montanhas, esquece a paisagem nacional, esses principados estão fazendo um número. Levará mais tempo para aquele navio quebrar. Localmente é a sua Malta. Malta é o seu avanço local.
	 Chave: Cada um vive em um bairro e uma vila ou cidade. Comece lá orando pelas montanhas locais de influência. Deus colocou Aglow estrategicamente.
	Confie em mim, isso está bem lá no livro. Eu perguntei ao Senhor, eu disse: “Bem, o que é aquela picada de cobra?” O Senhor disse: “Isso é uma imprensa negativa”. Eu disse: “Eu não gosto disso, mas com certeza soa verdadeiro”. Você será famoso por todas as razões erradas. Você terá coisas ditas sobre você que são totalmente falsas. A víbora vai sair e morder, mas só vai te morder por causa do calor. É por causa do fogo que você inicia que ele sairá para atacá-lo. É um elogio.
	 Chave: A perseguição pode ser usada em seu benefício.
	A boa notícia é que a perseguição lhe dá uma plataforma. Isso lhe dá uma plataforma de visibilidade, então você pode demonstrar o que Deus lhe deu para demonstrar. Todos os seus opositores e inimigos serão provados como errados por causa da abundância de fecundidade do que Deus está fazendo através de você. Isso faz sentido? Quantos de vocês estão prontos para esta jornada?
	Fale sobre recalibrar, falando sobre um reinício. Há uma redefinição para a América e uma redefinição para o corpo de Cristo em meio à redefinição global do que eles estão fazendo. Mas não vamos entrar silenciosamente na noite.
	Perguntei ao Senhor, eu disse: “É isso? É quando o anticristo vem? Este é o tempo do fim?” Estamos sempre tão animados com o fim dos tempos, quando há paz e prosperidade. Todo mundo gosta de ler livros sobre o fim dos tempos. Então, de repente, quando parece martírio e morte, destruição, todo mundo não tem tanta certeza de que quer ir para o fim dos tempos.
	Aqui está o pensamento final. Lucas 21, o Senhor disse para eles dizerem isso. Então, em Lucas 21, Jesus diz: “Você vai ouvir guerras e rumores ou guerra. E você vai ouvir sobre fomes e terremotos. E estes são os primórdios das tristezas. E antes dessas coisas, eu imponho as mãos sobre você e o trago diante de governantes e governadores, mas esta será uma oportunidade para você testemunhar a eles. Agora os corações dos homens vão falhar por medo das coisas que estão vindo sobre a Terra.”
	Mas ouça isso. Esta é a parte que as pessoas sentem falta. “Quando essas coisas começarem a acontecer sacudindo aqui embaixo,  planeta Terra. Eu quero que você olhe para cima.” Ah, isso é interessante. "Olhe para cima. Não olhe para as notícias.” É por isso que quero fazer a rotina Pentecostal Rush. Quero ser capaz de dar às pessoas uma visão precisa e incisiva sobre o que está acontecendo, e quero puxar o véu para trás e mostrar o que Deus está fazendo no meio disso e encorajar as pessoas porque somos chamados a balançar este barco.
	Então, aqui está o que Jesus disse. “Olhe para cima, pois sua redenção está próxima” – que na versão King James quer dizer ‘perto’. Mas a palavra que me surpreendeu, que eu escrevi no meu livro lá fora. É a palavra para "se aproxima." Não significa que está próximo como está perto da meia-noite. Está ficando cada vez mais tarde, está se aproximando do arrebatamento. Não é isso que significa. Não se refere a aproximar-se em termos de tempo. Essa palavra em grego significa aproximar-se em termos de proximidade. O céu está literalmente vindo em direção à terra.
	 Isso explica o que está acontecendo no mundo com toda a agitação acontecendo, é aqui que eu estava escrevendo meu livro. Eu disse que Trump é um Ciro.
	 Eu sou o cara que divulgou isso para que os evangélicos se sentissem confortáveis com isso, porque eles estavam dizendo: “Ele já fez a oração?” Todo mundo está preocupado se Donald Trump fez a oração. É assim que somos estranhos. Deus lhe envia um libertador. Ele fez a oração? Sim, ele disse isso pelo menos meia dúzia de vezes com meia dúzia de evangelistas. Todos o fizeram orar. Todos nós o fazemos fazer a oração de um pecador. Estou preocupado que ele pense que tem que fazer isso todos os dias para ser salvo.
	Construa-me uma casa 
	De qualquer forma, a terra está tremendo. Mas por quê? Porque sob o Ciro, em Ageu, Deus disse: Eu quero que você construa uma casa para Mim. Uma casa, meus amigos. Deus está sacudindo o céu e a terra porque Ele quer ter uma casa. Mas você e eu sabemos que não é uma casa física, mas uma casa espiritual feita de pedras vivas que se juntam como você é agora. 
	Ele quer relacionamentos entre Seu povo que formem um ambiente tão dinâmico que seja irresistível para a Glória de Deus. E a Glória de Deus aparece e habita a casa de relacionamentos que Ele reúne que é uma Ecclesia que administra o que está acontecendo nas nações.
	 Este tem sido o chamado da Aglow desde o início. Estou apenas dizendo que você tem que chegar bem perto disso agora, porque é por isso que todo o inferno está se desfalecendo, porque Deus está atrás de alguma coisa.
	 Chave: O chamado da Aglow sempre foi criar um lugar para a Presença de Deus que mostra Sua Glória ao mundo.
	Ele está cansado de brincar de igreja. Ele parou com isso. Eu acho que Ele permitiu que ela fosse fechada. Ele sabe que os pastores descobririam o Zoom e as ofertas. Então, toda a coisa da reunião ficou confusa porque Deus está reconfigurando o corpo agora. É uma recalibração e redefinição corporativa.
	Um Acordo
	Então, aqui está o que o Senhor está procurando. Uma casa não pode existir a menos que você tenha duas ou mais pessoas reunidas nela e elas tenham que ter uma certa qualidade chamada unanimidade. Um acordo é a palavra em grego, homothumadon. É daí que vem a palavra térmica. Significa como uma garrafa térmica. Ele pode reter afeto. Ele não fica frio quando a iniquidade entra. Ele permanece quente porque sabe como lidar com a Presença de Deus e permanece no relacionamento correto uns com os outros.
	Então, observe como isso funciona. O inferno está aqui. Isso se chama Segundo Céu. Jesus está aqui. Isso é chamado de Terceiro Céu. Redenção, Céu. Então, o que está acontecendo? Jesus está vindo. E não posso explicar como, exceto que quanto mais perto Ele chega, mais pressão isso coloca sobre essa hierarquia rebelde no Segundo Céu.
	E assim, Satanás está sob este peso de Glória. É como se o diabo estivesse trabalhando conosco como uma jibóia para sugar a vida de nós, o oxigênio, a liberdade. Mas isso é apenas porque ele está sendo espremido para fora de seu lugar.
	Se você ver isso, simplificar o complexo com uma imagem pode libertá-lo. Porque quando você vê as coisas piorarem, você irá pensar: "Ah, não estamos ganhando aqui". Por que não? Nossas orações não estão funcionando. Não, talvez estejam, sim! Talvez a ideia de Deus seja boa. Nós vamos quebrar essa coisa. Vamos lidar com alguma disciplina divina e reorganização em meio a isso. Mas lembre-se, eles estão navegando com você.
	Observe como isso funciona. O inferno agora está sendo empurrado para baixo. É por isso que diz em Ageu, volte e leia Ageu novamente. “Estou sacudindo os céus e a terra.” Ageu 2:6-7 Se estamos recebendo um Reino que não pode ser abalado, saiba disso, o céu nunca é abalado. Os móveis não se movem no céu. Está tudo trancado. É um lugar inabalável.
	Então, se Deus está sacudindo os céus e a terra, isso tem a ver com todos os tronos, domínios, principados e potestades que foram feitos por Jesus para Jesus que se rebelou contra Ele e agora estão tendo sua visitação. E Ele está derrubando tronos. Isso resulta em convulsões políticas e econômicas, reiterações e espasmos por toda a Terra. Jesus descreveu como nação contra nação, reino contra reino e todo esse caos. Mas Ele disse, seu trabalho é não olhar para isso, olhe para cima. Porque se você olhar para isso, você está olhando para o que está acontecendo. Se você olhar para cima, verá o que está por trás disso.
	 Chave: Quando você vir o caos ao redor, olhe para cima e veja que ele está sendo causado pelo Céu que está descendo e o inferno sendo espremido.
	Assim, a redenção está fisicamente mais próxima do que nunca. O inferno, infelizmente, está mais perto do que nunca porque está sendo empurrado para baixo. É por isso que as coisas estão ficando muito mais políticas. É por isso que o mal está ficando muito mais mal. A Bíblia diz que as pessoas enganadas serão enganadas e enganarão outras pessoas e se tornarão ainda mais enganadas. 
	Então, você está tentando reverter isso em oração - você não pode reverter em oração o que já foi escrito nas Escrituras para os Últimos Dias. Mas aqui está o que você pode fazer. "Olhe! A escuridão cobre a terra, dessas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória." Isaías 60:2
	Então, quanto mais escuro fica nesta arena aqui, mais visível é a Luz de Deus - como um holofote. A escuridão cria um contraste para que a Glória que está sobre o povo de Deus esteja em nítido contraste com o caos que está sobre os sombrios que não têm a esperança que vocês têm. Isso faz sentido? 
	Administrando o Reino de Deus na Terra
	Aqui está o que Jesus disse a Michael Crott sobre sua visão sobre Malta. Ele disse: “O Senhor me disse, Lance, esse é o meu povo. Eles estão de pé em seu Reino e não estão tremendo.” E eu pensei que não fazia sentido porque realmente não é o reino deles.
	Mas agora comecei a pensar nisso. O Senhor lhes disse que eles estão em seu reino. Mas veja, quando você é um administrador da propriedade de outra pessoa, se você é um bom administrador, você a trata como se fosse sua. Você não o trata com menos cuidado, você o trata com mais cuidado porque não é seu, está sendo emprestado a você. Alguém te dá um carro, eles te emprestam. Você quer ter certeza de que não há arranhões ou amassados.
	Eles estão governando sobre a esfera que Deus lhes deu no Reino para terem autoridade. Paulo estava governando seu Reino em Malta e estava administrando o Reino de Deus através dele em Malta. Você entende?
	Mas a linguagem me parece incomum, porque o que Mike disse foi 'deles' e 'deles' significando que Deus quer que você não seja assim. Ele quer que você identifique o território que Ele lhe designou para que você ocupe até que Ele venha e não deixe que o diabo diminua a herança do que foi dado a Jesus.
	 Chave: Ocupe o lugar que Deus lhe deu até que Jesus venha – seu bairro, sua cidade, seu estado, sua nação.
	Estou convencido de que se tivéssemos essa atitude na América, não estaríamos recuando constantemente nos perguntando se o fim está chegando, a perseguição está aqui e quando é o arrebatamento. Diríamos que esta nação não foi dada ao diabo, nem aos esquerdistas, nem aos progressistas, foi-lhe dada uma experiência divina de liberdade.
	Esta deveria ser a nação de Jesus. Não, não vou cedê-la ao diabo. Essa deve ser a atitude dos administradores que, em certo sentido, administram a herança. Eu me importo com o que acontece com esta nação.
	Oração de encerramento
	Então, Pai, eu te agradeço esta noite pois o Reino dos Céus está se aproximando e Você está nos ajudando a ver com nossos olhos, que a redenção está se aproximando. Você está comprando de volta o nosso tempo. Você está comprando de volta nossas oportunidades perdidas. Você está comprando de volta nossos momentos perdidos, você está comprando de volta nossos filhos rebeldes e está fazendo a casa se unir. Isso inclui nossa casa natural e inclui a linhagem, a casa dos filhos e filhas, que todos estão entrando em uma ordem divina, assim como falamos agora.
	Eu oro se você precisa ter essa recalibração divina com sua própria identidade atualizada agora, levante-se. Vou pedir aos Anjos de Deus para marcarem você. Se você precisa ter como eu tive que ter aquele momento em que é hora de você conhecer quem você realmente é e ter sua tarefa bem clara.
	Pai, eu Te agradeço agora mesmo, por aqueles que estão de pé na nova temporada da nova designação. Você está dizendo quando você se levanta, Senhor, eu preciso ser atualizado. Preciso de uma revelação atualizada sobre quem sou e o que faço. Não posso ficar vagando por aí procurando minha mãe e meu pai espirituais e uma profecia. Está na hora de me tornar a mãe, o pai e o profeta espirituais que fui ungido para ser. É hora de eu me tornar a rocha que outras pessoas vão em vez de vagar procurando pelo meu pedaço que faltava.
	Palavra Profética
	Eu Te agradeço, Pai, pela redenção está vindo para Aglow agora mesmo. Uma primícia, diz o Senhor, uma primícia das Filhas de Sião que poderão abanar a cabeça até mesmo para os babilônios nas portas que têm seus próprios planos e propósitos.
	Mas Deus diz, eu vou visitá-lo e vou fazer com que você fique de pé. Pois você estará de acordo com a tarefa inacabada sobre este ministério e a tarefa inacabada sobre as nações.
	Comece a lutar como uma Eclésia, diz o Senhor, que tem autoridade nas portas.
	E não entenda mal o tremor como sendo uma aceleração da coisa errada, mas veja-o como uma resposta às orações divinas. Pois na agitação, estou reorganizando as oportunidades. No tremor, estou tirando os obstáculos do caminho. No tremor, estou tirando as coisas intransponíveis e reorganizando a ordem das coisas. Estou abrindo portões que estavam trancados há muito tempo e estou reposicionando você, diz o Senhor. Estou reposicionando você. Maior autoridade, maior acesso e maior expressão.
	O Senhor diz, eu vou fazer de você uma voz. Em uma época em que a mídia está dizendo uma coisa, você vai se tornar a mídia que diz outra, e onde eles podem ter microfones maiores, você terá mais poder. O Senhor diz que eles podem ter um alcance maior, mas você terá um impacto maior porque estou lhe dando línguas de fogo, como antigamente, diz o Senhor. Estou lhes dando línguas de fogo e toneladas de palavras. 
	E mesmo assim, suas reuniões de oração serão visitadas novamente com uma nova unção, um óleo fresco e um fogo fresco. E haverá até mesmo esse ajuste que virá, porque o Senhor diz que, ao abraçar a montanha do governo, você luta por seu bairro, suas escolas, suas casas, suas comunidades locais, como você começa a se apropriar do território ao seu redor e da herança que Deus lhe deu.
	O Senhor acabou de me mostrar algo. Há uma nova geração de mulheres chegando. É a geração mais jovem. As mães não terminaram até que as filhas se levantassem. E há um monte de - eu estava com Charlie Kirk olhando para 4000 desses jovens cristãos conservadores lá no Gaylord Hotel, e eu olhei para eles e disse, eles precisam de mais Espírito Santo. Eles precisam de mais adoração, mais Jesus, mais línguas, mais profecias, mais pentecostais. Eles precisam ficar ousados e soltos aqui em vez de todos tensos e conservadores.
	Charlie tem esse exército lá fora e estou lhe dizendo, eles são construídos para ser a expansão dessa visão. E você não está feito até que eles estejam em seu lugar. Pois as duas gerações se moverão juntas, os velhos, os jovens, os sonhadores de sonhos e os visionários correrão juntos.
	O mais velho e o mais novo correrão juntos, diz o Senhor. Não será uma entrega desleixada e uma bagunça no lugar. Serão duas gerações correndo juntas. Em nome de Jesus, Amém.
	Linda Jones: Aglow, você tem suas ordens de marcha. Se você está se perguntando o que seu grupo Lua de Aglow deve fazer, você acabou de ouvir. Se você está se perguntando o que sua Área ou suas Regiões deveriam estar fazendo, você acabou de ouvir. Este é o nosso dia. Este é o dia em que a Aglow se torna conhecida de uma forma que nunca fomos antes. Este é o nosso destino. Este é o nosso propósito fundador. É para isso que Deus nos chamou e acredito que vamos começar a ver as jovens entrarem. Nós as temos chamado por um bom tempo, mas este é o dia, este é o dia em que veremos as jovens se tornarem parte deste ministério em todo o mundo. E para os webcasters e outras nações, isso é para sua nação, não apenas para esta nação, porque essas coisas estão acontecendo em todo o mundo. Então levante-se, levante-se. Saiba quem você é. Saiba quem Deus quer que você seja. Quem Ele pretende que você seja e deixe-nos ficar nessa linha que é desenhada na areia porque Ele nos colocou lá. É aí que estamos. Vamos permanecer fortes para o que Deus nos chamou. Você concorda? Amém. Amém. Amém. . Só sinto que precisamos dar um passo à frente






Lance Wallnau

Tarefas Inacabadas
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Muito obrigado. Eu agradeço muito. Conheci Jane Hansen Hoyt e também muitos de vocês. Provavelmente precisávamos nos conectar ainda mais cedo, porque realmente sinto que essa é uma tribo tão importante em termos do que é necessário agora. Que batalhão vocês são no exército de Deus que ainda pode dar um golpe decisivo em todo o país e em todo o mundo.

São as mulheres que realmente se levantaram, que se tornaram o novo escalão do que Deus está fazendo para o terceiro grande despertar.

Chave: As mulheres cresceram e se tornaram líderes-chave enquanto o Terceiro Grande Despertar está se desenrolando.

Chave: As mulheres deram um golpe fatal no inimigo ao longo do tempo.

As mulheres sempre expõem o inimigo 

Isso está acontecendo em distritos congressionais. Está acontecendo nas reuniões do conselho escolar. São as mulheres que estão colocando o temor de Deus naquelas pessoas que estão tentando destruir a América. Aqueles que tentam destruir a América sabem como marginalizar os homens, mas não sabem como fazer isso com as mulheres.

Quando eles tentam tratar de raça ou de gênero com as mães, sempre falham porque toda mulher sabe que você está brincando com meu menino e minha menina agora. É melhor você apenas observar o que você está fazendo. E eles não vão lá. É uma das únicas vezes que você vê a esquerda em silêncio em uma reunião do conselho é quando há uma mãe irritada e ativista em uma missão.

Então, quero apenas explicar isso por um segundo. Por muito tempo os cristãos foram - e eu não gosto de dizer isso, mas nós jogamos em uma estratégia e a estratégia era, mesmo com as sete montanhas. Eu poderia ensinar sete montanhas e sempre teria que garantir que todos entendessem. Eu nunca pretendi que fosse feito a sério, como se eu fosse “assumir” qualquer coisa. Porque, como você sabe, cristãos educados não assumem as coisas.

Dominionistas 

Eles nos chamariam de Dominionistas. E eu nem tinha certeza do que era um dominionista. Eu só sabia que não soava bem. Então eu estava conversando com alguém, foi há pouco tempo, e eu disse, você sabe, você fala sobre dominionismo como se fosse algum tipo de teologia ruim.

Você percebe que quando Jesus voltar, Ele está voltando como um Dominionista. E você entende que a questão do Domínio tem a ver com o debate sobre quando, não se. Ele não está planejando negociar ou dar a outra face quando voltar.

Tudo isso é um período de tempo para as pessoas determinarem o que vão fazer. E então há um dia de sentença. Neste momento, não há mais tempo para construir seu caso ou mudar sua trajetória. Ele está vindo como um Juiz. Ele não está vindo como seu melhor amigo.

Então, estou olhando para este período do fim dos tempos e estou realmente me perguntando, acho que cometemos um erro na América. Acredito que o medo de ser rotulado de Dominionista nos fez recuar e não querer mexer em nenhum campo de engajamento cultural por medo de ir longe demais ou justificar críticas.

Chave: Deus falou sobre domínio desde o princípio e disse ao Seu povo para governar e supervisionar as coisas do mundo.

Isso é principalmente uma coisa de pregador, porque os pregadores são os que realmente deveriam ter dito desde cedo, quero dizer, eu vi e diria, e provavelmente é por isso que acabei entrando na arena política mais rápido do que outras pessoas, porque eu vi tudo. Eu disse mídia, artes e entretenimento, academia, negócios corporativos, governo e tribunais. Estas são as áreas onde os portões do inferno continuarão a solidificar uma fortaleza e não coexistirão com você. Eles irão colocá-lo fora do negócio.

Chave: As portas da influência foram feitas para serem ocupadas pelo povo de Deus, não pelo inferno.

E como eu estava olhando para isso e vi o desenvolvimento, comecei a fazer mais. Eu estava pregando naquelas sete montanhas e cristãos, ah, eu tenho toneladas de cristãos, você sabe, temas que a Bíblia aborda muito. Mas descobri que um vácuo estava se formando naquela área relativa aos portões de influência.

Conversa com Annabelle

Mas antes eu me empolguei com isso. É sempre com apreensão que trago minha esposa ao microfone porque ela é a pessoa mais direta e honesta do mundo. O que significa que às vezes ela vai dizer coisas para as quais eu não estava preparado.

Mas eu queria trazer à tona o fato de que Annabelle é um exemplo de algo que eu acho que tem tudo a ver com redefinição. Tem a ver com essa ideia de recalibrar. Eu estou trazendo ela aqui por esta razão porque eu não sei, quando você começou a fazer o ministério? Foi no evento de Nancy agora que pensei nisso.

Annabelle: Foi há cerca de três anos. Começamos com algumas famílias, mas depois decolou. Às vezes você não planeja essas coisas.

Lance: Sim, eu estava com Dutch Sheets. Curiosamente, Dutch no ano passado, estávamos juntos com Nancy Hansen em um comício de oração na Filadélfia. E eu estava lá em cima e era nosso aniversário naquela época. Quando Nancy soube que era nosso aniversário, ela disse: “Quero que saiam para jantar”. E assim tivemos uma noite de encontro.

Annabelle: Romântico. 

Lance: Sim, uma noite romântica ou algo assim. Eu estava no meio de um comício de oração pela salvação da América. Enquanto estávamos jantando e Annabelle e eu estávamos sentados lá, quero falar sobre o que ela quiser falar. Ela está falando sem parar sobre essa visão que ela tem para mães solteiras que estão criando filhos - que elas não tem nenhum recurso. As crianças não têm camas. Eles não têm nada. Eles são totalmente um tipo perdido de grupo de pessoas. Politicamente, eles são usados como peões em um jogo político, mas ninguém se importa com eles.

Eles vivem em uma espécie de existência trágica de negligência, porque a menos que você veja a necessidade e vá lá - o governo está em todo lugar. Você acha que eles estão fazendo alguma coisa, mas eles não estão. Então eles não estão abordando os problemas que estão no centro da cidade. 

 Chave: Deus nunca pretendeu que os governos cuidassem das pessoas. Ele pretende que Seu povo cuide das pessoas.

Então ela está falando sobre isso a noite toda. A certa altura, percebi que ela não estava mudando de assunto. Não é como, “Bem, o que há de novo com você?” Você já notou o que você fala, mas ela estava falando sem parar. E o Espírito Santo disse: “Ouça o que ela está dizendo”. Porque você vê, isso está acontecendo para muitas mulheres no corpo de Cristo. Há um período da vida em que você está se dando para nutrir sua família, ou um trabalho, ou um ministério, ou seu marido, e o que ele está fazendo e então uma coisa estranha começa a acontecer.

Redefinição ou recalibração pessoal que ajusta o destino

O homem pode se tornar um pouco mais sentimental sobre netos e família e ser mais sedentário e mais focado em não dar a volta ao mundo. E a esposa, a mulher, nesse ponto, começa a sentir que ainda tem algo a fazer e tem que fazer.

Então, eu senti que queria que você ouvisse isso, porque isso é sobre a redefinição. Trata-se de recalibrar com seu próprio destino.

Chave: Não importa a idade, o destino ainda está em ação.

O fato é que há uma estranha travessia que ocorre em algum lugar agora em nossa trajetória de idade, onde mulheres com tarefas inacabadas são autorizadas a fazer o que devem fazer. E não está mais ligado ao que outra pessoa estava fazendo. É o que elas são chamados a fazer.

E isso é um pouco estranho porque as mulheres são projetadas como ajudantes para cumprir e completar algo. Então isso significa que nós (como homens) temos que nos aproximar e ajudá-lo a fazer o que você é chamado a fazer. Isso faz sentido? Então, Annabelle, é isso que estou dizendo.

Annabelle: Então, Lance está se apaixonando pelas crianças de 10 e 11 anos. Temos um culto infantil na minha casa todos os dias. Então, vamos à igreja agora com esses três meninos e eles vêm e brincam com as armas Nerf.

Mas de qualquer forma, a coisa é tão emocionante porque acabamos de ter um pequeno desastre com água em nossa casa, então tivemos que doar um jogo de quarto. Quando liguei para o Center for Transforming Lives, que identificava a YWCA em Fort Worth, eles mudaram de nome, apenas perguntei quem precisava de um jogo de quarto. E eles me disseram que essa senhora, Thai Lynn, precisava de um jogo de quarto.

Ela acabou de sair da falta de moradia. E então, quando liguei para ela para planejar a entrega, ela disse: “Sim, preciso de um jogo de quarto, mas você pode arranjar uma cama para meu filho de sete anos? Ele nunca dormiu em uma cama em sua vida.” E então eu disse: “Espere, espere, espere, espere! Como assim?" E ela disse: “Ele dormiu no carro. Ele dormiu no chão. Ele dormiu no sofá. Ele dormia em um colchão de ar, mas nunca dormia em uma cama.”

Então, minha amiga, Wanda, estava comigo e queria mudar essa situação! Então, Wanda comprou a primeira cama de solteiro e agora compramos mais de 300 camas nos últimos dois anos, quando realmente nos comprometemos com as camas.

Hoje - só hoje - a Mattress Firm acabou de nos dar um caminhão cheio de camas, um outro caminhão cheio de camas, e um deles teve que voltar porque não cabiam todas as camas e um carro cheio de camas. Então, estamos no negócio de camas.

Lance: Sim. Então, de qualquer forma, o Senhor está me dizendo: “Ei, você tem que abrir espaço para esta visão. Vai ser um pouco estranho.” Eu estava em casa um dia e a campainha está tocando, e a Amazon está entregando caixas. Eu não sabia que Annabelle precisava de um depósito para seu projeto. Nossa casa era o depósito. Então, estou empilhando as caixas no meio da nossa sala de estar. Estou recriando a arquitetura física. Quando ela chega em casa, cai tudo sobre mim. E eu disse: "O que foi?" Ela diz: “Ah, isso é como os colchões e a almofada”.

Annabelle: Não, essa era a roupa de cama. Isso foi um presente de Natal. Estava bem ali.

Lance: A roupa de cama. Presente de Natal.

Annabelle: Muitas coisas boas. Casacos. Roupas.

Lance: Então, naquele ponto, eu disse, nós realmente - escute, isso não vai durar para sempre. Então, temos que conseguir uma unidade de armazenamento. Quanto você tem agora?

Annabelle: Bem, agora temos cinco armazéns e são 2700 metros quadrados. Tivemos que comprar um novo hoje porque não tínhamos espaço. Eu sei que você não disse mais nada, mas o que eu ia fazer com todo o resto daquelas camas? Você estava no carro comigo quando eu vi...

Lance: Sim, eu sei. Mas eu não estava pensando que estava concordando. OK, então eu pensei que estava concordando com uma atualização e não estava concordando... tudo bem.

Annabelle: Escuta seletiva.

Lance: Sim. Bem, então nós temos esse caminhão de 8 metros que ela está chamando e ele chega, você sabe, então eu percebi uma coisa aqui.

Annabelle: Você percebe o choque na voz dele?

Lance: Sim. Bem, um caminhão de 8 metros na sua garagem é um caminhão grande para de repente ter alguém fazendo uma entrega.

Então, eu estou aqui para dizer que há algo acontecendo. E quantos de vocês, senhoras, particularmente sentem que esta é uma palavra importante para vocês? Essa parte do reinício é recalibrar com seus próprios sonhos e visões de estações anteriores para coisas que você queria ver feitas ou é uma ativação de um presente onde pode não ser um empreendimento como este, mas é onde você é chamado para se tornar como um chefe de distrito ou algo assim. E nós fomos lá e a chamada política está lá, porque eu estou te dizendo, na nossa era, algo está acontecendo.

Chave: Olhe novamente para os sonhos em seu coração e veja o que o Espírito Santo está fazendo vir à tona neste ponto da história.

Não somos definidos por idade

Há dois pensamentos que quero compartilhar com você. Eu não quero que você nunca esqueça. Kenneth Hagin disse isso, e eu ouvi isso quando eu tinha quarenta e cinquenta anos. Eu nunca esqueci. E eu pensei que vou precisar disso mais tarde na vida.

Ele estava começando a esquecer as coisas e então se pegou dizendo: “Bem, você sabe, isso é o que acontece quando você chega na minha idade. Você começa a esquecer das coisas. E o Espírito Santo falou dentro dele e disse: “Você é transformado pela renovação da sua mente. Você acha que sua idade mental é daqui a cem anos? Você acha que os anjos de mil anos são um pouco mais lentos do que os anjos de quinhentos anos?”

Em outras palavras, na era vindoura, você está desacelerado? Em outras palavras, sua mente faz parte da função de sua alma e sua alma não se cansa. Seu corpo pode se desgastar, mas seu homem interior está ficando mais forte.

Chave: O homem interior vive na Presença de Deus e é sempre forte e nunca fraco.

Chave: A idade não é um fator que define quem você é aos olhos de Deus.

É por isso que eu me emociono com alguns de vocês. Eu vejo vocês pularem no corredor e começarem a dançar e correr porque seu homem interior ainda está correndo em torno de santuários, mesmo que seu corpo diga: “Cuidado com essa pessoa!” Portanto, você não precisa se cansar em sua alma ou acreditar no fato de estar desacelerando.

A segunda coisa que eu quero que você saiba é que sua mente é espiritual e sua alma não envelhece. Ele amadurece. Não envelhece. Seu corpo faz coisas em sua alma, mas sua mente não precisa.

Chave: A mente é espiritual e a alma não envelhece.

Quero que saiba que acabei de completar sessenta e cinco anos e não posso acreditar porque aos sessenta e cinco meu pai se aposentou no negócio de petróleo. Ele nunca realmente se aposentou. Ele ainda está no negócio para si mesmo. Ele deixou o negócio de petróleo em que trabalhava e começou sua própria empresa.

Eu quero que você saiba de uma coisa, sessenta e cinco não é o que costumava ser. Não estou dizendo isso porque fiz sessenta e cinco anos. Felizmente estava na minha linhagem. Meu pai continuaria e começaria seu próprio negócio depois disso. Mas a maioria das pessoas está se aposentando mentalmente na hora errada.

Eu estava justamente pensando sobre isso. Donald Trump estava pensando em concorrer à presidência quando tinha sessenta e cinco anos e decidiu fazê-lo quando tinha 70. Então, ele tem setenta e cinco agora. Então, o que eu estou dizendo é o fator idade, você tem que ter muito cuidado com o que você concorda, porque seus acordos autorizam sua experiência.

Chave: O que você fala pela boca, seu corpo tenta se conformar. Declare vida e alinhe-se com o Céu.

Movimento Geracional Duplo

Seus melhores e mais úteis dias estão à sua frente agora. E não estou dizendo isso porque isso é para um público mais velho. Estou dizendo isso porque sei qual é a mente do Espírito. Veja, há um movimento de duas gerações que Deus tem para os últimos dias onde os pais voltaram seus corações para seus filhos, os filhos para seus pais.

Eu penso nisso quando dessa maneira travessa que Deus me envolveu com o ministério de Annabelle. Não seria através de colchões e roupas de cama e travesseiros e coisas de cozinha e depósitos e todas as mesas ou as mães adoráveis com quem ela trabalha. O que pode ser exasperante às vezes trabalhar com eles. Quero dizer, você sabe, eles estão ligando para ela porque ela é como Mama Belle. Estas são ela como suas filhas lá fora. Ela está ajudando-os a juntar suas vidas.

Mas seus filhos de 10 anos, estou pensando que temos que colocá-los na igreja. Então, eu estou levando-os para a igreja. Então, depois da igreja, temos que fazer alguma coisa. Então, eu acabo me tornando como um pastor de crianças e ninguém é tão divertido quanto eu porque eu sou uma criança grande e tenho cartão de crédito. Então, a próxima coisa que você sabe, eu começo a amar essas crianças de 10 anos, mas então elas estão contando para seus outros amigos.

Então, eles estão trazendo seus outros amigos para a igreja - não realmente para a igreja, mas para sair depois para que todos possam estar na minha casa. Agora meu coração está se envolvendo com todos esses jovens de 10 anos e estou vendo que com os pais certos e a influência certa, não há nenhum jovem de 10 anos que tenha que seguir o caminho do crime se tiver o direito à família e igreja.

Aqui está o meu ponto. Nós recuamos de desafiar o sistema mundial e estamos deixando que eles estraguem tudo enquanto somos educados e não somos dominadores. O que devemos fazer é dizer que Deus tem um sistema para a economia. Você está estragando tudo!

Você sabia que a Bíblia diz: “Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus”. Quando decidimos reescrever isso e dizer 'Os cristãos não viverão só de pão.' Esta é a intenção de Deus para a humanidade, não apenas para os cristãos. O homem não viverá só de pão.

Cada sistema, da educação ao casamento e à identidade de gênero - cada reino com o qual o diabo está mexendo agora, Deus tem uma palavra que é uma verdade que pode corrigir e consertar e trazer saúde e cura. É um fato.

Chave: Para cada doença na sociedade, a resposta pode ser encontrada em Deus.

Então, você tem mais alguma coisa que queira dizer, querida, enquanto estou aqui?

Annabelle: Se você quiser saber mais sobre a Furnishing Families of Texas, esse é o site. Vamos tê-los em todas as grandes cidades do país.

Já tem gente vindo por toda parte dizendo: “Como vamos fazer isso? Como fazemos isso?" A verdade é que não sabemos como o fizemos. Deus fez isso. Olha, nós começamos e então Ele continua agindo.

Isso nos faz tremer. Eu não estou brincando. Não somos quakers nem nada, mas ficamos parados orando e, de repente, ficamos tipo, meu Deus, isso é tão emocionante.

Lance: Sim, é.

Annabelle: Há muitos homens envolvidos também. Não é só um bando de mulheres.

Lance: Obrigado Annabelle

Então, nós temos o quadro branco aqui, mas eu quero que você veja isso porque é uma foto. O que acontece com os homens, o que acontece com as mulheres é uma coisa meio curiosa.

É essa trajetória aqui e é assim. Isso não significa que você tem que se separar. O que significa é que os homens estão focados na tarefa, na missão. E à medida que envelhecem, eles começam a se concentrar mais em, você sabe, você verá, será nas crianças ou em casa. É algo um pouco mais doméstico. As mulheres, por outro lado, estão focadas na família nesta fase e tentam apoiar o marido e o que estão fazendo. Em seguida, seus pais como eles estão ficando mais velhos. Mas então eles atingem este ponto aqui e então eles têm sua tarefa.

Ver a tarefa é onde os homens começam, mas tarefa é onde muitas mulheres terminam. E assim, você tem que ver que esta é a recalibração que tem que acontecer. E assim, em um casal você tem que ter a recalibração consigo mesmo, com Deus e com os outros significativos em sua vida.





Recalibrando com Deus e os outros

E aqui está o que quero dizer com isso. Para ter um reinício, para tornar isso algo menos abstrato e espiritual, no qual eu definitivamente entrarei, também tem que ser algo que você possa executar. A cada cinco ou sete anos, o ciclo bíblico é Shmat. Você realmente tem que sentar e fazer uma análise de seu relacionamento e casamento ou com seus filhos, por exemplo, porque se você é realmente um crente, você não é a mesma pessoa que era sete ou 10 anos atrás.

Eu era um neófito em áreas de política e assuntos mundanos. Eu era apenas um reavivamento de dança, Espírito Santo, orando em línguas, sinais, maravilhas. Eu ensinei as sete montanhas puramente porque aqui é como o mundo funciona para que outra pessoa possa entrar lá e saber que é uma coisa legítima entrar no negócio, que você é tão chamado para sua montanha quanto eu para o ministério. E eu estava lá no mundo da igreja.

Bem, se eu tivesse que me encontrar sete ou oito anos atrás, eu não me reconheceria porque sou muito mais cínico sobre como o mundo funciona agora, porque eu realmente o entendo melhor. E eu percebo que algumas das mudanças que eu pensei que iriam acontecer não vão acontecer. A menos que o Reino venha, o diabo não irá.

De qualquer forma, você teve aquela conversa com seu cônjuge e disse: “Como eu mudei desde quando nos casamos? Como eu sou diferente agora do que eu era?” Em outras palavras, cabe a você esclarecer como você é diferente e precisa conversar consigo mesmo. Como eu sou diferente agora do que eu era? Porque se você está crescendo, algo deve estar mudando e seu pensamento tem que amadurecer e sua capacidade de autoconsciência tem que aumentar. Percebi isso em mim mais agora do que antes. E antes eu poderia não ter visto, mas eu o possuo agora. Vejo que tenho essa tendência.

Chave: À medida que crescemos, as maneiras pelas quais interagimos com os outros e com Deus devem atingir níveis mais elevados de relacionamento.

Então, seu relacionamento com Deus tem que ir para lá. Algumas pessoas nunca se recalibram com Deus. É por isso que estou sempre interessado quando as pessoas fazem essas mudanças de nome. Bem, o nome dele não é mais esse, ele mudou para isso. Bem, eles teriam essas conversas com Deus e Deus ajudaria a dar-lhes uma atualização de identidade mudando seu nome. E assim, como Abrão se tornou Abraão e, você sabe, isso aconteceu com várias outras pessoas.

Mas o ponto é, você realmente tem que falar com o Senhor sobre quem você é agora que você precisa abraçar e você tem que crescer nisso. Percebi isso quando as pessoas começaram a me procurar e percebi que me vejo como um par, mas não sou mais um par aos olhos de muita gente que não me conhece como um par. Eles realmente me levam a sério.

Quero dizer, eu percebi quando eu estava começando a fazer transmissões, uma coisa era quando eu estava reclamando sozinho à noite e eu me perguntando que outro tipo de pessoa excêntrica estaria acordada à uma da manhã orando em línguas e falando de política. Então, um dia, notei que eram 60.000 pessoas. E então eu olhei para quantas pessoas são sessenta mil, e vi estádios cheios de pessoas.

A próxima vez que liguei o telefone, quase tive um ataque de pânico, porque agora eu podia ver que havia pessoas lá. Eu era muito mais livre quando não via ninguém. Mas comecei a perceber que o que digo tem um impacto nas pessoas. O que estou fazendo vai ter um impacto. E eles realmente esperam que eu tenha uma visão e não apenas discursos.

Isso faz sentido para você? Porque você pode ter mais autoridade do que está exercendo porque nunca atualizou sua própria identidade.

Por que você acha que amamos tanto a profecia, mesmo nessa idade? Muitos de nós em nossos últimos anos mal podemos esperar para receber uma palavra.

A maior parte da profecia é você ouvir alguém lhe dizer sobre o que você secretamente gostaria de concordar com Deus por si mesmo, esperando que a visão deles catalisasse em você uma maior apropriação de tudo o que você está tentando se tornar, o que é uma maneira elegante de dizer que você simplesmente não concorda com quem Deus diz que você é, então você fica animado quando um profeta lhe diz. Que tal da perspectiva de Deus, você acha que Ele está realmente gostando disso?

Chave: Aprenda a concordar com o que Deus diz sobre você, quer você receba ou não uma profecia sobre isso.

Ouvi Joyce Meyers uma vez. Ela disse: “Você sabe, quando eu era jovem, quando eu tinha que preencher aquele cheque grande – porque eu me lembro disso, eu era assim com Annabelle. Ela sempre foi uma doadora ansiosa. E eu era um pouco mais judeu. Eu dou, mas estava contando o custo - Joyce disse: “ah, você sabe, quando você começa e coloca aquela nota de 20 dólares na oferta, você tem que obter uma confirmação, você tem que ter paz em seu espírito e um versículo da Bíblia. Você sabe, se for um cheque de cem dólares. Ah, você realmente tem que ouvir Deus sobre isso, tem que haver um pequeno testemunho, o testemunho do Espírito. Você fala com seu cônjuge, você tem que orar sobre isso. Ore sobre isso também. Vocês dois têm que concordar. Agora, depois de ter feito isso, não preciso passar por tudo isso. Quando Deus me diz para fazer um cheque, eu simplesmente o faço.

O ponto dela era que, quanto mais maduro você fica, menos difícil deve ser para Deus convencê-lo de algo. E se você não se importa que eu diga, o Todo-Poderoso gostaria que você soubesse que Ele quer que você supere a necessidade de se sentir afirmado, amado, escolhido e valorizado.

Chave: À medida que você amadurece em Deus, seja mais rápido em obedecer!

Vocês são os adultos agora na sala. Você não é mais adolescente. É hora de você se recalibrar com Deus e perguntar ao Senhor, quem sou eu? E se você realmente não sabe, se você tem dois ou três bons amigos - parceiros de oração profética, peça a eles para ajudá-lo a obter essa identidade atualizada de recalibração.

Quem você me vê e o que você me vê fazendo que eu nunca fiz antes?

Quem você me vê me tornando?

Estas são as perguntas que você quer perguntar a eles. E não fale. Dê-lhes permissão para lhe dar clareza sobre onde eles o vêem agora, o que eles veem você fazendo e quem eles vêem você se tornando e ativando. Pois você tem que ir lá porque o mundo precisa que você apareça.

Chave: O mundo precisa que apareçamos em nossa identidade dada por Deus, nada menos.

Se você se mostra pequeno, não está dando a Deus uma grande plataforma. Isso faz sentido para você? Então, o Senhor quer que nos movamos para essa tarefa.

A propósito, é tão bom ouvir sobre essa história da delegacia, porque eu tenho que dizer, ultimamente eu tenho esse versículo aparecendo para mim toda vez que eu abro a Bíblia e isso estava me incomodando. Já teve uma Bíblia onde ela abre em um determinado lugar e você está se perguntando se é por causa do vinco na Bíblia ou se Deus está tentando falar com você? Mas agora, se você tem mais de uma Bíblia e ela se abre nela, você está em apuros.

O que você quer que EU faça por você?

Aqui está. Este é um verso ousado. O que você vai fazer quando Jesus lhe disser isso? “O que você quer que Eu faça por você?” Esta é uma coisa muito desconcertante para o Todo-Poderoso dizer a você, mas Ele está dizendo a você agora mesmo. O Senhor está dizendo: “O que você quer que eu faça por você?” Lucas 18:41 Porque o que eu percebo é que meio que nos tornamos viciados em narrar o problema.

Um dia eu estava andando pelo bairro e estava falando sobre os desafios que eu estava tendo em termos judaicos. É chamado de kvetching. Em linguagem salmista, eu estava derramando minha queixa ao Senhor. E estou andando pelo meu bairro e estou falando sobre os desafios financeiros e como desde que deixei o mundo dos negócios e o ministério, as pessoas pensam que estou no negócio, então ninguém está me dando dinheiro.

Eles pensam que sou rico e estão sempre me cobrando dinheiro. Eu sou uma organização sem fins lucrativos! Eu ensinei essas sete montanhas e como vou ajudar as sete montanhas? Precisamos passar a mensagem. Precisamos afastar as pessoas.

E o Senhor me parou? Ele disse: “Bem, você vai parar de ensaiar para Mim a natureza do problema? Eu quero que você comece a fazer orações bíblicas, não suas orações de reclamação que você está chamando de comunhão com Deus. Pare de Me dizer o que não está funcionando e o que está errado e comece a Me dizer o que você quer ver manifestado como aparecendo.”

Vou lhe dizer uma coisa, levei mais uma volta ao redor do quarteirão para chegar à conversa bíblica com Deus.

Eu estava pensando: “Ah meu Deus, estou tão acostumado a derramar minhas ansiedades, meus medos, minhas incertezas, minhas necessidades, meus anseios, os problemas do mundo etc. Eu penso sobre isso.




Ore a solução, não a necessidade

Então, depois de um quarteirão inteiro, eu inventei isso. “Como é a solução?” O Senhor disse: “Ore a solução”.

Embora eu estivesse entendendo o que Ele disse da primeira vez, a solução é: “O que você quer ver?” Ah, OK.

O que eu quero ver: Eu quero ver talvez 100 ou 200 empresários que estejam realmente motivados indo para um grande evento em um grande resort em algum lugar. Quero que seja um resort de primeira classe. Nós vamos embora e será como férias, mas são férias com Deus. E eu posso ensiná-los. Eu terei outros pregadores por perto que gosto de ficar e vamos ter comunhão e vamos entrar na Palavra e vai ser um tipo de experiência de resort de férias de primeira classe.

Eu digo, tudo bem, eu posso trabalhar com isso. Eu estava pensando, isso é tão irreal. Você não está me ouvindo quando estou lhe dizendo quais são os problemas? Dentro de uma semana ou duas, começamos a ter essas coisas. Eu disse: “Isso é como um sonho. É um sonho."

Então, eu disse: “Tudo bem, é isso! Vamos chamar isso de Viagem dos Sonhos.” E acabei de fazer 20 viagens do sonho para locais exóticos. E as pessoas apareceram e tivemos que cortar para cem pessoas, mas foi como se tivéssemos acabado de fazer isso. E a razão disso acontecer é porque eu parei de ensaiar o problema e comecei a dizer, aqui está a solução.

Sabe, eu estava conversando com Jesse Duplantis na outra noite. Quase nunca consigo falar com ele, mas estou me encontrando com ele por causa do programa Flash Point. É como o programa número um em toda a Copeland 's Victory Network. É um programa de análise de notícias que muita gente da Palavra da Fé não sabe o que fazer com isso, porque não é exatamente isso que eles fazem. Mas é como, vamos lá. “Você não acha que a Bíblia aborda eventos atuais?”

Jesse Duplantis disse: “Eu tenho um jatinho”. Ele sorriu o tempo todo. Este é um sujeito interessante. “Comprei um jatinho novo. Eu vou te dizer, a verdade é que quando eu descobri quanto custa, eu não necessariamente tinha fé no jatinho. O Senhor disse: ‘Jesse, eu não lhe disse para ter fé para milhões. Eu disse, apenas acredite em um jatinho.”

A fé chama a promessa

Então, veja, você pode colocar sua fé na manifestação do que você quer. Você não precisa exasperar sua fé tentando acreditar por X milhões de dólares. Basta ver o produto acabado e chamá-lo. Esse é o seu trabalho. Você vê o produto acabado e clama por ele. Alguém ali entendeu o que estou dizendo. Alguém aqui ouvindo o que estou falando. Eu estou falando sobre isso. Isso é porque é para a América, para o mundo agora.

Chave: A fé vê o produto acabado e o chama.

Podemos nos tornar, se não formos cuidadosos, clínicos especialistas em descrever o que não funciona. Aqui está o acordo. A esquerda na mídia está em negação. Então vai como uma mentira o tempo todo. Eles não querem nem reconhecer o que está acontecendo. O perigo no mundo conservador é que eles dizem a verdade, mas a menos que sejam pentecostais, eles não têm nenhuma esperança.

Lance “Rush” Wallnau – Uma identidade recalibrada

O Senhor me disse: “O que você quer que eu faça por você?”. A primeira coisa que orei, pensei que seria como Salomão, você sabe, alguém como Salomão para que eu tivesse ouvidos para ouvir. Eu queria agradar a Jesus com a resposta certa para isso. Eu disse: “Ah, se eu tivesse um coração que Te agradasse, e vivesse uma vida que Te agradasse”.

Levei um tempo para perceber que aquilo soava como uma boa resposta espiritual, mas não era o que Ele estava perguntando. E é como se Ele estivesse dizendo: “Ah, você não! Você vai se tornar religioso em Mim também?”

“Ah, se eu tivesse um coração que Te agrada!”

Eu te digo a verdade. Sinto falta de Rush Limbaugh. Sinto falta dele. Eu vou te dizer uma coisa, 20 milhões de americanos sentem falta dele também - e muitos deles são cristãos, porque pelo menos ele lhe diria a verdade.

Ele é o prefeito de Realville, mas de alguma forma, ele lhe deu essa certeza. Todos os dias você podia ouvir a voz dele e ele te dava - você nunca teve que se preocupar com uma profecia estranha dele - ele apenas diz o que vai acontecer e acontecia. E ele nunca deixa você ficar muito desesperado ou muito otimista. Rush meio que manteve isso real, ali mesmo e sempre cheio de esperança. E eu sinto falta disso. E eu orei. Eu estava chateado. Eu disse que orei muito para que ele fosse curado e ele não foi curado.

Orei por Donald Trump. Você sabe, para ter sucesso neste segundo mandato. E olhe para toda a bagunça que temos. Eu fui honesto com o Senhor sobre essas coisas de qualquer maneira.

Então, Ele me diz: “O que você quer que eu faça por você?” É tão difícil quando Ele faz isso comigo, eu disse: “Bem, eu tenho sessenta e cinco. Estou meio velho para aprender a fazer jornalismo de radiodifusão. Eu nem tenho um programa de rádio. Eu posso começar com podcasting e o rádio está meio fora. Todo mundo está me dizendo de qualquer  maneira. Mas eu quero entrar no vazio onde Rush estava. Mas eu sou pentecostal. Eu preciso ser um pentecostal Rush Limbaugh.

Agora, isso vai ser muito estranho, porque exatamente quando as pessoas começarem a se desesperar ou tivermos nosso microfone aberto na sexta-feira e as pessoas começarem a ligar, teremos que romper em oração, amarrar o diabo e orar em línguas. Será a transmissão de rádio mais incomum do mundo. E eu disse: “A propósito, quando ele era mais jovem, ele tinha aqueles Rush to Excellence Tours por todo o país.

Acho que precisamos de alguns comícios. Acho que vai ser muito estranho. Eu não tinha visto isso ainda. Eu ainda não vi essa fusão de dizer a verdade politicamente relevante, poder conservador e grande despertar ungido, pregar com uma chamada de altar e experiência de adoração ainda.

Mas estou colocando isso em você, porque se eu puder colocar alguém no comando disso, será a Aglow International. Vocês têm que me ajudar com isso. Agora você tem que concordar com isso. Eles têm que realmente acreditar nisso, e não estou tentando criar nenhuma discórdia aqui, mas temos uma nação inteira para salvar.

Então o Senhor, Ele me ouviu finalmente. Ele disse: “Oh, bem, agora há uma resposta. Pelo menos você me deu uma resposta à minha pergunta: ‘o que você quer que eu faça por você? Quer saber, eu começo esta semana.

Eu nem sei o que vou fazer. Acabei de começar a fazer minha transmissão Pentecostal Rush Limbaugh. Eu fiz isso antes de vir para cá. Ninguém da minha equipe entendeu o que eu estava falando. Eu disse, eu quero essa música. Eu quero essa música. Eu quero esses efeitos sonoros. Eles pensaram que eu estava fora de mim. Eu finalmente os forcei a fazer isso. Eu disse para tocar essa música. Então eles saíram depois que eu fiz minha pequena transmissão, e disseram, bem, isso foi bom.Eu sei que foi bom. Isto é o que eu devo fazer. Esta é a minha identidade recalibrada. Isso faz sentido?

Agora, se isso pode acontecer para mim aos sessenta e cinco e se Annabelle pode estar fazendo isso aos quarenta e cinco. Então há espaço para todos nesta sala começarem a se recalibrar.

Agora, vou lhe dizer outra coisa. Isto é o que estou dizendo. Você realmente não precisa ter uma profecia. Agora a profecia é grande. A profecia é real. O que eu quero que você ouça, o que você simplesmente choraria se um profeta saísse e lhe contasse? Bem, anote isso.

Eu tinha um amigo meu que estava passando por uma cirurgia. Ele passou por isso muito bem. Ele olha para mim e diz: “Bem, você sabe, eu tive sorte”. Estamos com um monte de caras. Ele diz: “Bem, recebi uma palavra de um profeta. E a palavra era que eu ia sobreviver a essa coisa. Na verdade, eu seria um homem velho antes de terminar.” Eu disse: “Uau”. Ele disse: “Sim, eu sabia que teria 99, 92 ou 93 anos”. Eu disse: “Isso é ousado”. Ele me diz: “Vou ser forte até lá”. Então essa é uma ótima notícia. Então todos foram embora, eu disse: “Só por curiosidade, notei que você não mencionou quem era o profeta, mas quem era o profeta?” Ele diz: “Ah”, olha em volta e diz: “Fui eu”.

Ele disse: “Sei que estou esperando que algum profeta venha me dizer isso, e o Senhor me disse, eu já falei a você. O que você está esperando que alguém lhe diga? Você não me ouve?” Lembra-se do que eu disse sobre Joyce Meyers com aquela oferta de ensino?

Chave: Quando o Senhor falar algo com você pessoalmente, então acredite. Você não precisa que outro venha e lhe diga o que o Senhor já falou com você.

Tarefas Inacabadas

Você não precisa ter um profeta, ter uma confirmação, um sonho profético, anjos aparecerem, ou um de seus amigos bater na porta às 3 da manhã e dizer: “Eu tive a mesma visão”. Deve ficar mais fácil depois de um tempo. Você não precisa ter cinco confirmações porque quanto mais tempo você ficar com Deus, deve ser fácil para Ele confirmar coisas para você.

Tudo bem, bem. Eu não estava planejando falar sobre nada disso esta noite.

Eu estava ouvindo aquelas senhoras falando mais cedo, e isso me fez pensar sobre essas coisas. Quero lhe dar uma imagem antes de terminarmos. Eu lhe darei outra amanhã de manhã.

Uma das coisas que temos que fazer é simplificar o complexo para que possamos executá-lo.

Ah, a propósito, a outra coisa que o Senhor me disse para lhe falar é, não concorde com sua memória porque sua mente não é seu cérebro. Seu cérebro pode estar cansado, mas sua mente é a parte que é eterna. E assim, seu sistema operacional é a renovação de sua mente, não o excesso de vitaminas em seu cérebro.

Chave: Sua mente é eterna. Não faça um acordo com a perda de memória, etc. Renove sua mente com a Sua Palavra.

Em segundo lugar, quando você tem essas dores e ataques de pânico e, à medida que envelhecemos, as pessoas vão para o hospital. Eu tenho uma palavra para você sobre isso. Vamos apenas esclarecer isso agora e limpar rápido. Seu maior argumento com a morte não são os netos ou a esposa deles ou seu marido. É uma missão inacabada.

Chave: Seu maior argumento com a morte são as tarefas inacabadas.

Peguei esse quando estava com o senador Mike Crotts lá na Geórgia. E ele morre. É uma palavra de Kim Klement. Mike deveria estar na política. Ele está em campanha, morre, tem um ataque cardíaco.

Ele disse que ficou 15 minutos do lado de fora do Marriott Hotel e depois mais 30 minutos na sala de emergência. Eles estão tentando ressuscitá-lo. Ele está morto há quarenta e cinco minutos e está em uma visão com Jesus.

Isso é no Jardim do Éden fora do paraíso. Você sabe que se ele for longe demais, ele será sugado e nunca mais voltará. Ele quer que o Senhor envie seu filho e sua esposa, Phyllis, para ele aqui. Ele está feliz. Ele não quer voltar em seu corpo. Ninguém que vai lá, aliás, quer vir aqui.

E o Senhor diz a ele, eu quero te mostrar uma coisa. Ele lhe mostra este lago ali com esses círculos e esferas, ondulações quase como o tapete aqui, efeito de ondulação, ondulações, um tremor está acontecendo na terra. Ele vê pessoas de pé em suas profissões e esferas de ocupação comuns, imóveis e inabaláveis e pessoas vindo em direção às ilhas de estabilidade no meio de um mundo que está tremendo. E o Senhor diz: “você é chamado para entrar na arena do governo. Essa é a sua missão. Você não está pronto. Você não deveria estar aqui ainda. Você tem uma tarefa inacabada, Mike.

E naquele momento, sua esposa, Phyllis, estava profetizando a palavra do Senhor. “O Senhor diz que você vai ter um filho chamado Calebe e vai ocupar um cargo político. Michael, você ainda não esteve na política.”

E eles estão tentando tirá-la da sala de emergência porque ela está agindo como uma pentecostal delirante e está lutando para voltar. Finalmente, ela agarra a perna dele e enquanto ele está lá em cima conversando com Jesus, sua esposa está fazendo todo o trabalho para trazê-lo de volta ao seu corpo.

O segurança a puxa para fora de seu corpo e ela volta e pula mais uma vez e dá um tapa nas mãos dela, e diz: “Michael, volte para o seu corpo agora!” E ela apenas olha para ele e diz: “É isso”. E ele volta.

Mas, de repente, esse homem deveria estar morto, todas as luzes estão bip, bip, bip, bip, eles estão pirando. E o médico vira e olha para Phyllis. Ele diz: “Agora você fez isso”. Ela é uma jovem carismática. "O que eu fiz? Fiz algo de errado?" Ele diz: “Teremos sorte se pudermos sustentá-lo em coma. Ele vai ter morte cerebral.” Ela pensou, oh meu Deus, eu fiz algo errado? Ela pensou que talvez não devesse ter orado daquela maneira. Ela o trouxe de volta e ela deveria deixá-lo lá e ela está toda confusa. E no dia seguinte, o cérebro de Mike voltou 100% e ele foi eleito algumas vezes.

Em nossa conversa sobre isso depois, eu disse: “Isso é tão interessante, porque o que o manteve vivo não foram as orações de sua esposa ou suas profecias. O que o manteve vivo foi a tarefa inacabada e o comando para voltar ao alinhamento com a tarefa inacabada.”

A América é muito jovem para morrer

A América é muito jovem para morrer. No que diz respeito às repúblicas, temos apenas cerca de 300 anos ímpares. É um experimento jovem, mas naquelas alturas elevadas das montanhas do sul, eles foram tomados por um sacerdócio do inferno que são como anciãos operando nos portões, desencadeando todos os tipos de coisas horríveis e bizarras desta jovem nação.

O que temos que fazer é lutar pela tarefa inacabada que está na América. E tudo se resume a uma coisa, é o Sino da Liberdade na Filadélfia, é a Estátua da Liberdade, é uma palavra que Deus nos deu – ‘liberdade’.

Você não pode ter liberdade a menos que tenha independência econômica porque você é um escravo economicamente, a menos que você tenha autossuficiência financeira. E Deus nos deu isso e agora estamos assistindo a essa erosão insidiosa. Na raiz disso, você está vendo a perda da liberdade a cada passo, até a liberdade de pensar seus próprios pensamentos e falar suas próprias palavras e se reunir com seu próprio povo. E creio que é um exagero do diabo, mas somente o corpo de Cristo tem autoridade para lidar com as portas do inferno. Não será Ben Shapiro no The Daily Wire. Não será um Mitch McConnell certamente vacilante no Senado. Será o Corpo de Cristo revigorado e poderoso.

Chave: Somente o Corpo de Cristo tem autoridade para lidar com as portas do inferno.

Acho que a própria igreja precisa de sua própria recalibração. Não são apenas as mulheres e os homens aqui na Aglow. É o próprio Corpo de Cristo que precisa de uma atualização nos lugares onde nos vemos como animais domésticos, precisamos nos ver como leões. Não somos tão mansos.

Quero ver se consigo fazer Dutch falar sobre uma visão ou um sonho que ele teve ou algo que alguém lhe enviou. Mas atingiu ele e a mim quando ele disse isso. E era sobre a importância de dar à luz algo agora. Há este momento perigoso quando há um rebanho inteiro do que parece ser ovelhas que deveriam ser leões e eles estão nessa fase de meio leão, meio ovelha. Mas se eles não passarem pela redefinição completa, se não se fundirem em sua identidade completa, haverá uma colheita perdida. O que Deus quer fazer não pode ser feito por um exército de ovelhas dóceis, intimidadas, inseguras em busca de sua palavra profética. E então, agora mesmo, aquele leão está dentro de você. E isso se chama ousadia.

Chave: Devemos nos permitir ser totalmente transformados em quem Deus precisa que sejamos neste momento da história.

Eu sei que temos todos os tipos de disfunções. Toda vez que quero dar um passo à frente, o diabo me lembra de todos os pecados que cometi ou tudo que fiz de errado ou tudo que não é adequado em minha vida.

Chave: Vida em consciência de Deus, não consciência do pecado.

O Senhor me ajudou novamente esta semana com outra revelação. E toda vez que Deus fala comigo, é incrível como isso é claro. Ele disse: “Você sabe qual é o seu problema?” Eu disse: “Bem, Senhor, eu sei que há certos pecados que devo submeter. Sei de certas coisas que tenho que jejuar e orar. Devo me tornar mais como Jesus.”

"Oh pare com isso. Você conhece a Minha solução para o seu eu torturado, frágil e viciado? Meu remédio para você não foi uma sessão de cura. Meu remédio para você foi a execução.”

Você percebe quanta terapia estamos tentando fazer as pessoas passarem quando a solução de Deus era uma cruz? O que estamos tentando fazer, curar a natureza caída? Remediar isso?

Chave: A única coisa a fazer com o velho homem/natureza é deixá-lo morto desde quando foi crucificado com Cristo na Cruz.

A verdade é que a solução de Deus foi uma cruz. Jesus levou nosso velho com Ele. “Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram.” Bem, esqueça isso, estou crucificado com Cristo, no entanto, vivo, mas não eu, mas Cristo que vive em mim. Quando Ele morreu, você morreu. Quando Ele foi sepultado, você foi sepultado. Quando Ele ressuscitou, você ressuscitou. E todas as suas necessidades e necessidades terapêuticas foram pregadas na Cruz.

Talvez devêssemos começar com essa premissa, Senhor, ao invés de curar, começamos com a execução.

Lembro-me de um dia em que nossa igreja estava cantando enquanto a corsa anseia por água. Estávamos ofegantes e sedentos e sedentos e ofegantes por meses e meses como a corsa. Finalmente, outras pessoas engasgaram como se eu tivesse dito algo blasfemo. Eu subi ao púlpito um dia e disse: “Alguém atiraria naquela corsa  e acabaria com sua miséria? Ah, Deus, eu anseio por Deus, e a cada reunião a que venho estamos ofegantes e tudo, e estamos desnutridos e estamos morrendo.” Você sabe do que estou falando?

Nacionalismo Cristão

O que você quer que Eu faça por você? Eu acredito que a América é muito jovem para morrer. E seu maior argumento com a morte é uma tarefa inacabada, e não estou mais disposto a deixar a liberdade ser tirada de mim. Qualquer coisa que esteja reprimindo e impedindo você de sua liberdade, trace a linha bem ali e fique ali.

De qualquer forma, deixe-me dar-lhe uma revelação muito importante. Eu quero que você veja isso, porque isso é muito importante.

Eu fiz esse evento com Hank Kunneman (pastor dos EUA) e fizemos esse evento de arena em Omaha, NE - Rush to Excellence. Estou pensando que precisamos ter essas reuniões de arena.

O novo surto de dominionismo é o “nacionalismo cristão”. “Bem, você não é um nacionalista cristão, é?” Bem, eu sou um cristão e eu odeio ver a nação ser jogada no vaso sanitário. Eu acho que eu sou. Não sei. Isso depende do que você quer dizer.

Um cara me disse uma vez em um comício que eu fui, “Bem, eu vou te dizer uma coisa. Levarei a bandeira a qualquer dia se puder levar essa bandeira para levar as pessoas à cruz. Quando ele disse: “Levarei a bandeira para levar as pessoas à cruz”, entendi o que quero fazer como nacionalista cristão. Eu quero ser um cristão falando sobre como a nação pode ser salva. E só virá por meio de Cristo e levará as pessoas à cruz, porque essa é a única solução para a América.

Chave: A única solução para qualquer nação é que as pessoas venham a Cristo.

Eu tenho um livro que escrevi antes da eleição para que pudéssemos orar por Trump. Eu nunca fui capaz de prever que ele certamente venceria, porque aqui está o que eu escrevi. Eu escrevi, a eleição será vencida por Trump. É tão profético. Eu escrevi um pouco refinado demais. Eu deveria estar escrevendo para um nível de leitura da quinta série. Eu escrevi isso para uma tese de faculdade, mas queria ter certeza de que estava registrado por que penso as coisas que penso. Há um sistema de pensamento por trás disso.

Woke: Uma nova religião fundida com o governo

Por que o cristianismo foi substituído por um novo sagrado? A razão pela qual o Woke é tão perigoso é que é uma nova religião. É uma religião fundida com o governo. Algo que o governo deveria nunca fazer era se tornar o defensor de nossa religião. É por isso que temos as emendas da Declaração de Direitos, etc., para nos proteger desse exagero. Mas o governo agora tem uma religião e é a fé desperta. É por isso que você é tratado como um blasfemador quando discorda disso.

Escrevi sobre isso no primeiro capítulo e depois sobre o passaporte. Veja, isso é como antes do Covid era realmente o grande negócio. Escrevi: “Haverá um passaporte que será usado com moeda digital anexada a ele. Será vinculado a algum tipo de passaporte de saúde relacionado a vacinas”. Eu previ no livro que você pode ler.

Eu falei sobre reinício. E a redefinição de que o mundo está falando é a redefinição de Davos na Europa depois que os malucos em Washington elevaram nossa dívida a um nível tão insolúvel como eles estão tentando fazer agora. O dólar se desvaloriza. A moeda americana entra em parafuso e o mundo passa por uma redefinição global. Eu escrevo isso. Eu escrevi sobre quais são os perigos e como eles devem ser tratados.

A América tem uma missão inacabada

Eu disse e quando se trata do futuro da América, o que eu tenho é isso, é a jornada do apóstolo Paulo. Paulo tinha uma missão inacabada de ir a Roma. Satanás tentou matá-lo no caminho até lá, tentou afundar o navio em que ele estava. Ele lhes disse o que fazer. Ele disse: “Não saia deste porto”.

A América não pode se dar ao luxo de deixar o porto em que está.

Então eu previ isso no livro, eu disse, Trump vai ganhar a eleição. Será como um deslizamento de terra. Da noite para o dia, as notícias vão acabar. Tudo ficará em branco. Nos próximos dois ou três dias, você verá cédulas misteriosamente aparecendo nos estados oscilantes, e eu até mencionei quais seriam. E então, de repente, será uma colheita de votos/Biden. E ele será o presidente ilegítimo anunciado.

Meu único erro no meu livro foi de duração, talvez nem mesmo de erro. Eu disse que, eventualmente, quando a evidência se revelar como fraude, ela terá que ir para algum tipo de litígio. Porque o país estará tão dividido sobre isso que alguns tribunais terão que decidir se a evidência é legal ou não para desmascarar um resultado falso. Bem, meu Deus, essa análise começou hoje no Arizona.

Agora, tendo dito isso, não sou um dos profetas que dizem que Donald Trump voltará à Casa Branca porque o sistema é muito corrupto. Eu entendo melhor do que meus amigos profetas porque estou imerso nisso há mais tempo do que eles, que não é uma questão de se ele deve ou não ser, é uma questão de se há ou não vontade de fazer o que é certo.

É aí que entra a reforma. Temos que reformar ambos os partidos porque há um destino inacabado na América. As pessoas que estão lá agora não vão cumprir o destino da América.

Então, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele os avisou que não saíssem deste porto, mas  ficassem nele. Deveríamos ter ficado no porto. Economicamente, você pode ver o que aconteceu no Afeganistão. Devíamos ter ficado politicamente neste porto por mais um ciclo presidencial só para solidificar as conquistas que vinham sendo conquistadas nos primeiros três ou quatro anos.

Mas o que Paulo experimentou é o que eu escrevi no livro. Eles anularam seu conselho e foram os capitães da indústria e o governo trabalhando juntos que decidiram. Uma empresa e o governo decidiram deixar o fanático religioso no porão. Eles iam fazer o que queriam fazer, e decolaram em uma tempestade perfeita. E o que esse homem de Deus disse que eles poderiam perder? Você vai perder seu navio. Você perderá sua carga e possivelmente suas próprias vidas. Mas eles foram em frente e fizeram isso de qualquer maneira.

Então, você pode dizer o que quiser. Eu digo às pessoas que você deve ter cuidado com o quão bravo você fica com esta administração, porque não se esqueça, eles estão na cabine e você está no avião deles. Eu tenho sentimentos mistos sobre más notícias com Biden, porque estou ciente do fato de que cada bobagem que ele faz tem uma consequência para meus filhos. Então, ele tem que descobrir como resolver isso.




Paulo orou por sua tarefa inacabada

O que Paulo fez foi orar. Ele orou por sua tarefa inacabada. Você não tem autoridade sobre o livre arbítrio de outras pessoas para fazer o que elas fazem com a América. Mas você tem autoridade sobre seu próprio destino. E o que Paulo fez foi prevalecer com um anjo que veio a bordo daquele navio e aquele anjo desceu. E esta é uma notável peça de informação lá.

No capítulo vinte e sete do livro de Atos, o anjo vem a Paulo e diz: “Paulo, você tem uma missão em Roma. Você é como um pacote FedEx. Meu trabalho é te entregar. E você sabe como o Chefe está, Ele está de bom humor hoje, então Ele está dando a vocês todas as duzentas e setenta e oito almas que estão a bordo deste navio. Pegue isto. Eles agora estão navegando com você.”

Chave: Porque o povo de Deus continua a orar, uma mudança ocorrerá e a tarefa inacabada começará a ser cumprida. Segure firme.

A maioria das pessoas sente falta disso. No meio do abalo e da devastação, quando as pessoas naturais perderam a esperança, o intercessor Paulo recebe uma atualização profética diretamente do Céu e Deus diz: “Você tem um compromisso em Roma. E a partir de agora, os idiotas que não te ouviram estão navegando com você. Você não está mais com eles. No que diz respeito à autoridade do que está acontecendo no tremor e no natural, parece que eles estão no comando, mas no Espírito, o chefe apenas derrubou. É o seu navio.” Vocês entendem isso? Não chegamos a esse momento, mas é para lá que estamos indo, e eu escrevi isso no meu livro.

Então, o que acontece a seguir? O navio se desfaz. Deus terá que entregar uma mensagem às pessoas, se elas não O ouvirem. E assim, ele desfaz. Mas eles ainda estão vivos. O mais importante é que eles não perderam a vida.

Quando eles pousam neste lugar estranho chamado Malta, a primeira coisa que acontece é que o apóstolo Paulo se torna famoso por todas as razões erradas. Ele está jogando lenha na fogueira e do calor surge uma víbora. Uma víbora venenosa e todos na ilha sabem que essa mordida deve fazer você morrer.

Ele agora é famoso na ilha como o cara mais amaldiçoado. Eles até dizem isso. "Imagine isso. Que estranho que um navio tivesse essa sorte, que se partisse a uma distância de nado de nós. Mas esse cara é evidentemente tão mau, ele não dura nem cinco minutos na ilha e Deus já o está matando.”

É como sair de um avião em chamas e ser atropelado pela ambulância. Esse cara é amaldiçoado. E Paulo vê a víbora e a sacode no fogo. E agora eles estão assistindo e estão andando para cima e para baixo na praia. Ele está acenando para eles. Ele está andando por aí. Ele está sorrindo, acenando para eles. A multidão está crescendo. “Esse é o cara?” “Esse é o cara?” O que eles concluem um dia depois? Ele não é um ser humano normal. Nunca vimos ninguém levar aquele golpe e andar por aí assobiando assim.

Ele tem que ir orar pelo pai do chefe. Agora ele está envolvido na política. A primeira coisa que Paulo faz é se envolver com a política local. E o chefe da ilha tem um pai que está morrendo de hemorragia. Você pode ajudar meu pai? Sim. Deixe-me ir vê-lo. Coloca as mãos sobre ele, e o homem fica curado. O chefe diz: “Esse cara é real e ele é meu homem”.

Agora todos naquela ilha, duzentas e oitenta pessoas que estão ali naquele navio, todos os soldados romanos, todos os capitães, e todos - todos são a Igreja Nova Apostólica de Paulo. E assim, enquanto eles estavam organizando o tempo para o novo navio, ele expandiu o território apostólico.

Eu vou te dizer como isso funciona. Você pode não ter a autoridade que deseja em nível nacional. Mas você tem uma réplica dessas sete montanhas em seu próprio quintal. Você tem seu próprio jornal, seu próprio gabinete do prefeito, sua própria escola. Então, você olha para as sete montanhas, esquece a paisagem nacional, esses principados estão fazendo um número. Levará mais tempo para aquele navio quebrar. Localmente é a sua Malta. Malta é o seu avanço local.

Chave: Cada um vive em um bairro e uma vila ou cidade. Comece lá orando pelas montanhas locais de influência. Deus colocou Aglow estrategicamente.

Confie em mim, isso está bem lá no livro. Eu perguntei ao Senhor, eu disse: “Bem, o que é aquela picada de cobra?” O Senhor disse: “Isso é uma imprensa negativa”. Eu disse: “Eu não gosto disso, mas com certeza soa verdadeiro”. Você será famoso por todas as razões erradas. Você terá coisas ditas sobre você que são totalmente falsas. A víbora vai sair e morder, mas só vai te morder por causa do calor. É por causa do fogo que você inicia que ele sairá para atacá-lo. É um elogio.

Chave: A perseguição pode ser usada em seu benefício.

A boa notícia é que a perseguição lhe dá uma plataforma. Isso lhe dá uma plataforma de visibilidade, então você pode demonstrar o que Deus lhe deu para demonstrar. Todos os seus opositores e inimigos serão provados como errados por causa da abundância de fecundidade do que Deus está fazendo através de você. Isso faz sentido? Quantos de vocês estão prontos para esta jornada?

Fale sobre recalibrar, falando sobre um reinício. Há uma redefinição para a América e uma redefinição para o corpo de Cristo em meio à redefinição global do que eles estão fazendo. Mas não vamos entrar silenciosamente na noite.

Perguntei ao Senhor, eu disse: “É isso? É quando o anticristo vem? Este é o tempo do fim?” Estamos sempre tão animados com o fim dos tempos, quando há paz e prosperidade. Todo mundo gosta de ler livros sobre o fim dos tempos. Então, de repente, quando parece martírio e morte, destruição, todo mundo não tem tanta certeza de que quer ir para o fim dos tempos.

Aqui está o pensamento final. Lucas 21, o Senhor disse para eles dizerem isso. Então, em Lucas 21, Jesus diz: “Você vai ouvir guerras e rumores ou guerra. E você vai ouvir sobre fomes e terremotos. E estes são os primórdios das tristezas. E antes dessas coisas, eu imponho as mãos sobre você e o trago diante de governantes e governadores, mas esta será uma oportunidade para você testemunhar a eles. Agora os corações dos homens vão falhar por medo das coisas que estão vindo sobre a Terra.”

Mas ouça isso. Esta é a parte que as pessoas sentem falta. “Quando essas coisas começarem a acontecer sacudindo aqui embaixo,  planeta Terra. Eu quero que você olhe para cima.” Ah, isso é interessante. "Olhe para cima. Não olhe para as notícias.” É por isso que quero fazer a rotina Pentecostal Rush. Quero ser capaz de dar às pessoas uma visão precisa e incisiva sobre o que está acontecendo, e quero puxar o véu para trás e mostrar o que Deus está fazendo no meio disso e encorajar as pessoas porque somos chamados a balançar este barco.

Então, aqui está o que Jesus disse. “Olhe para cima, pois sua redenção está próxima” – que na versão King James quer dizer ‘perto’. Mas a palavra que me surpreendeu, que eu escrevi no meu livro lá fora. É a palavra para "se aproxima." Não significa que está próximo como está perto da meia-noite. Está ficando cada vez mais tarde, está se aproximando do arrebatamento. Não é isso que significa. Não se refere a aproximar-se em termos de tempo. Essa palavra em grego significa aproximar-se em termos de proximidade. O céu está literalmente vindo em direção à terra.

 Isso explica o que está acontecendo no mundo com toda a agitação acontecendo, é aqui que eu estava escrevendo meu livro. Eu disse que Trump é um Ciro.

 Eu sou o cara que divulgou isso para que os evangélicos se sentissem confortáveis com isso, porque eles estavam dizendo: “Ele já fez a oração?” Todo mundo está preocupado se Donald Trump fez a oração. É assim que somos estranhos. Deus lhe envia um libertador. Ele fez a oração? Sim, ele disse isso pelo menos meia dúzia de vezes com meia dúzia de evangelistas. Todos o fizeram orar. Todos nós o fazemos fazer a oração de um pecador. Estou preocupado que ele pense que tem que fazer isso todos os dias para ser salvo.

Construa-me uma casa 

De qualquer forma, a terra está tremendo. Mas por quê? Porque sob o Ciro, em Ageu, Deus disse: Eu quero que você construa uma casa para Mim. Uma casa, meus amigos. Deus está sacudindo o céu e a terra porque Ele quer ter uma casa. Mas você e eu sabemos que não é uma casa física, mas uma casa espiritual feita de pedras vivas que se juntam como você é agora. 

Ele quer relacionamentos entre Seu povo que formem um ambiente tão dinâmico que seja irresistível para a Glória de Deus. E a Glória de Deus aparece e habita a casa de relacionamentos que Ele reúne que é uma Ecclesia que administra o que está acontecendo nas nações.

 Este tem sido o chamado da Aglow desde o início. Estou apenas dizendo que você tem que chegar bem perto disso agora, porque é por isso que todo o inferno está se desfalecendo, porque Deus está atrás de alguma coisa.

Chave: O chamado da Aglow sempre foi criar um lugar para a Presença de Deus que mostra Sua Glória ao mundo.

Ele está cansado de brincar de igreja. Ele parou com isso. Eu acho que Ele permitiu que ela fosse fechada. Ele sabe que os pastores descobririam o Zoom e as ofertas. Então, toda a coisa da reunião ficou confusa porque Deus está reconfigurando o corpo agora. É uma recalibração e redefinição corporativa.




Um Acordo

Então, aqui está o que o Senhor está procurando. Uma casa não pode existir a menos que você tenha duas ou mais pessoas reunidas nela e elas tenham que ter uma certa qualidade chamada unanimidade. Um acordo é a palavra em grego, homothumadon. É daí que vem a palavra térmica. Significa como uma garrafa térmica. Ele pode reter afeto. Ele não fica frio quando a iniquidade entra. Ele permanece quente porque sabe como lidar com a Presença de Deus e permanece no relacionamento correto uns com os outros.

Então, observe como isso funciona. O inferno está aqui. Isso se chama Segundo Céu. Jesus está aqui. Isso é chamado de Terceiro Céu. Redenção, Céu. Então, o que está acontecendo? Jesus está vindo. E não posso explicar como, exceto que quanto mais perto Ele chega, mais pressão isso coloca sobre essa hierarquia rebelde no Segundo Céu.

E assim, Satanás está sob este peso de Glória. É como se o diabo estivesse trabalhando conosco como uma jibóia para sugar a vida de nós, o oxigênio, a liberdade. Mas isso é apenas porque ele está sendo espremido para fora de seu lugar.

Se você ver isso, simplificar o complexo com uma imagem pode libertá-lo. Porque quando você vê as coisas piorarem, você irá pensar: "Ah, não estamos ganhando aqui". Por que não? Nossas orações não estão funcionando. Não, talvez estejam, sim! Talvez a ideia de Deus seja boa. Nós vamos quebrar essa coisa. Vamos lidar com alguma disciplina divina e reorganização em meio a isso. Mas lembre-se, eles estão navegando com você.

Observe como isso funciona. O inferno agora está sendo empurrado para baixo. É por isso que diz em Ageu, volte e leia Ageu novamente. “Estou sacudindo os céus e a terra.” Ageu 2:6-7 Se estamos recebendo um Reino que não pode ser abalado, saiba disso, o céu nunca é abalado. Os móveis não se movem no céu. Está tudo trancado. É um lugar inabalável.

Então, se Deus está sacudindo os céus e a terra, isso tem a ver com todos os tronos, domínios, principados e potestades que foram feitos por Jesus para Jesus que se rebelou contra Ele e agora estão tendo sua visitação. E Ele está derrubando tronos. Isso resulta em convulsões políticas e econômicas, reiterações e espasmos por toda a Terra. Jesus descreveu como nação contra nação, reino contra reino e todo esse caos. Mas Ele disse, seu trabalho é não olhar para isso, olhe para cima. Porque se você olhar para isso, você está olhando para o que está acontecendo. Se você olhar para cima, verá o que está por trás disso.

Chave: Quando você vir o caos ao redor, olhe para cima e veja que ele está sendo causado pelo Céu que está descendo e o inferno sendo espremido.

Assim, a redenção está fisicamente mais próxima do que nunca. O inferno, infelizmente, está mais perto do que nunca porque está sendo empurrado para baixo. É por isso que as coisas estão ficando muito mais políticas. É por isso que o mal está ficando muito mais mal. A Bíblia diz que as pessoas enganadas serão enganadas e enganarão outras pessoas e se tornarão ainda mais enganadas. 

Então, você está tentando reverter isso em oração - você não pode reverter em oração o que já foi escrito nas Escrituras para os Últimos Dias. Mas aqui está o que você pode fazer. "Olhe! A escuridão cobre a terra, dessas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória." Isaías 60:2

Então, quanto mais escuro fica nesta arena aqui, mais visível é a Luz de Deus - como um holofote. A escuridão cria um contraste para que a Glória que está sobre o povo de Deus esteja em nítido contraste com o caos que está sobre os sombrios que não têm a esperança que vocês têm. Isso faz sentido? 

Administrando o Reino de Deus na Terra

Aqui está o que Jesus disse a Michael Crott sobre sua visão sobre Malta. Ele disse: “O Senhor me disse, Lance, esse é o meu povo. Eles estão de pé em seu Reino e não estão tremendo.” E eu pensei que não fazia sentido porque realmente não é o reino deles.

Mas agora comecei a pensar nisso. O Senhor lhes disse que eles estão em seu reino. Mas veja, quando você é um administrador da propriedade de outra pessoa, se você é um bom administrador, você a trata como se fosse sua. Você não o trata com menos cuidado, você o trata com mais cuidado porque não é seu, está sendo emprestado a você. Alguém te dá um carro, eles te emprestam. Você quer ter certeza de que não há arranhões ou amassados.

Eles estão governando sobre a esfera que Deus lhes deu no Reino para terem autoridade. Paulo estava governando seu Reino em Malta e estava administrando o Reino de Deus através dele em Malta. Você entende?

Mas a linguagem me parece incomum, porque o que Mike disse foi 'deles' e 'deles' significando que Deus quer que você não seja assim. Ele quer que você identifique o território que Ele lhe designou para que você ocupe até que Ele venha e não deixe que o diabo diminua a herança do que foi dado a Jesus.

Chave: Ocupe o lugar que Deus lhe deu até que Jesus venha – seu bairro, sua cidade, seu estado, sua nação.

Estou convencido de que se tivéssemos essa atitude na América, não estaríamos recuando constantemente nos perguntando se o fim está chegando, a perseguição está aqui e quando é o arrebatamento. Diríamos que esta nação não foi dada ao diabo, nem aos esquerdistas, nem aos progressistas, foi-lhe dada uma experiência divina de liberdade.

Esta deveria ser a nação de Jesus. Não, não vou cedê-la ao diabo. Essa deve ser a atitude dos administradores que, em certo sentido, administram a herança. Eu me importo com o que acontece com esta nação.

Oração de encerramento

Então, Pai, eu te agradeço esta noite pois o Reino dos Céus está se aproximando e Você está nos ajudando a ver com nossos olhos, que a redenção está se aproximando. Você está comprando de volta o nosso tempo. Você está comprando de volta nossas oportunidades perdidas. Você está comprando de volta nossos momentos perdidos, você está comprando de volta nossos filhos rebeldes e está fazendo a casa se unir. Isso inclui nossa casa natural e inclui a linhagem, a casa dos filhos e filhas, que todos estão entrando em uma ordem divina, assim como falamos agora.

Eu oro se você precisa ter essa recalibração divina com sua própria identidade atualizada agora, levante-se. Vou pedir aos Anjos de Deus para marcarem você. Se você precisa ter como eu tive que ter aquele momento em que é hora de você conhecer quem você realmente é e ter sua tarefa bem clara.

Pai, eu Te agradeço agora mesmo, por aqueles que estão de pé na nova temporada da nova designação. Você está dizendo quando você se levanta, Senhor, eu preciso ser atualizado. Preciso de uma revelação atualizada sobre quem sou e o que faço. Não posso ficar vagando por aí procurando minha mãe e meu pai espirituais e uma profecia. Está na hora de me tornar a mãe, o pai e o profeta espirituais que fui ungido para ser. É hora de eu me tornar a rocha que outras pessoas vão em vez de vagar procurando pelo meu pedaço que faltava.

Palavra Profética

Eu Te agradeço, Pai, pela redenção está vindo para Aglow agora mesmo. Uma primícia, diz o Senhor, uma primícia das Filhas de Sião que poderão abanar a cabeça até mesmo para os babilônios nas portas que têm seus próprios planos e propósitos.

Mas Deus diz, eu vou visitá-lo e vou fazer com que você fique de pé. Pois você estará de acordo com a tarefa inacabada sobre este ministério e a tarefa inacabada sobre as nações.

Comece a lutar como uma Eclésia, diz o Senhor, que tem autoridade nas portas.

E não entenda mal o tremor como sendo uma aceleração da coisa errada, mas veja-o como uma resposta às orações divinas. Pois na agitação, estou reorganizando as oportunidades. No tremor, estou tirando os obstáculos do caminho. No tremor, estou tirando as coisas intransponíveis e reorganizando a ordem das coisas. Estou abrindo portões que estavam trancados há muito tempo e estou reposicionando você, diz o Senhor. Estou reposicionando você. Maior autoridade, maior acesso e maior expressão.

O Senhor diz, eu vou fazer de você uma voz. Em uma época em que a mídia está dizendo uma coisa, você vai se tornar a mídia que diz outra, e onde eles podem ter microfones maiores, você terá mais poder. O Senhor diz que eles podem ter um alcance maior, mas você terá um impacto maior porque estou lhe dando línguas de fogo, como antigamente, diz o Senhor. Estou lhes dando línguas de fogo e toneladas de palavras. 

E mesmo assim, suas reuniões de oração serão visitadas novamente com uma nova unção, um óleo fresco e um fogo fresco. E haverá até mesmo esse ajuste que virá, porque o Senhor diz que, ao abraçar a montanha do governo, você luta por seu bairro, suas escolas, suas casas, suas comunidades locais, como você começa a se apropriar do território ao seu redor e da herança que Deus lhe deu.

O Senhor acabou de me mostrar algo. Há uma nova geração de mulheres chegando. É a geração mais jovem. As mães não terminaram até que as filhas se levantassem. E há um monte de - eu estava com Charlie Kirk olhando para 4000 desses jovens cristãos conservadores lá no Gaylord Hotel, e eu olhei para eles e disse, eles precisam de mais Espírito Santo. Eles precisam de mais adoração, mais Jesus, mais línguas, mais profecias, mais pentecostais. Eles precisam ficar ousados e soltos aqui em vez de todos tensos e conservadores.

Charlie tem esse exército lá fora e estou lhe dizendo, eles são construídos para ser a expansão dessa visão. E você não está feito até que eles estejam em seu lugar. Pois as duas gerações se moverão juntas, os velhos, os jovens, os sonhadores de sonhos e os visionários correrão juntos.

O mais velho e o mais novo correrão juntos, diz o Senhor. Não será uma entrega desleixada e uma bagunça no lugar. Serão duas gerações correndo juntas. Em nome de Jesus, Amém.

Linda Jones: Aglow, você tem suas ordens de marcha. Se você está se perguntando o que seu grupo Lua de Aglow deve fazer, você acabou de ouvir. Se você está se perguntando o que sua Área ou suas Regiões deveriam estar fazendo, você acabou de ouvir. Este é o nosso dia. Este é o dia em que a Aglow se torna conhecida de uma forma que nunca fomos antes. Este é o nosso destino. Este é o nosso propósito fundador. É para isso que Deus nos chamou e acredito que vamos começar a ver as jovens entrarem. Nós as temos chamado por um bom tempo, mas este é o dia, este é o dia em que veremos as jovens se tornarem parte deste ministério em todo o mundo. E para os webcasters e outras nações, isso é para sua nação, não apenas para esta nação, porque essas coisas estão acontecendo em todo o mundo. Então levante-se, levante-se. Saiba quem você é. Saiba quem Deus quer que você seja. Quem Ele pretende que você seja e deixe-nos ficar nessa linha que é desenhada na areia porque Ele nos colocou lá. É aí que estamos. Vamos permanecer fortes para o que Deus nos chamou. Você concorda? Amém. Amém. Amém. . Só sinto que precisamos dar um passo à frente
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