
Amante, Guerreiro e Estadista de Cristo: Lance Wallnau - Conferência Aglow 2021– Sessão da manhã de sábado 1 

 

 

 
Amante, Guerreiro e Estadista de Cristo 

Lance Wallnau 
 Conferência Aglow 2021– Sessão da manhã de sábado 

 

Existem três tipos de pessoas no Corpo de Cristo. 

» Amantes 
» Guerreiros  
» Estadistas  

Você tem que saber quais são eles, porque você terá uma inclinação para um grupo ou outro. 

Amante 
Os amantes olham e veem Jesus. Esta é uma organização de 
noivas. Eu os encontro no Corpo de Cristo. É o grupo de 
avivamento. Eles não querem se envolver com nada que 
tenha a ver com a reforma, pois desejam somente amar a 
Jesus. Eles querem ver todos com os olhos da Noiva de Cristo, 
com amor e humildade. Esses são todos atributos precisos de 
Jesus. 

O apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto: “Eu os prometi a 
um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como 
uma virgem pura. O que receio, e quero evitar, é que assim 
como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera 
e pura devoção a Cristo.” Portanto, existe um modelo para a igreja ser a amante devota. A humilde 
serva. A Noiva dedicada e pura, sem confrontos, amável. 

Guerreiros 
Há outro modelo, e esse tem sido mais fraco na igreja. Esse é o modelo de Jesus, o Guerreiro. Isso é 
muito importante para anotarmos, porque no primeiro século, quando Jesus apareceu, eles estavam 
procurando o Leão de Judá. Eles esperavam que Jesus aparecesse dessa forma, porém, Ele veio como 
o Cordeiro de Deus. 

Estamos sempre fora de ritmo com a próxima manifestação de Jesus. Esse é o ponto que eu irei trazer. 
Eles estavam tão fixados na vinda do Messias como um conquistador que não podiam discerni-Lo vindo 
como um Cordeiro sacrificial pelos pecados do mundo. 
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Nosso problema é que estamos tão obcecados por Jesus, o Cordeiro de Deus, que não O imaginamos 
voltando como Juiz e Governante do universo. A próxima manifestação de Jesus não é o Cordeiro. A 
próxima manifestação de Jesus é que Ele está vindo com os Exércitos do Céu. Este é o último capítulo 
da Bíblia. O Espírito e a Noiva dizem: “Vem”. Evidentemente a Noiva está com Jesus e eles parecem um 
exército porque Ele vem com os Exércitos do Céu. 

 Chave: Quando Jesus voltar, Ele não virá como o Cordeiro de Deus. Ele voltará como o Juiz 
e Governante do mundo.  

Jesus é o Amante e o Guerreiro 
Então, Jesus, o Amante, deve ser colocado em equilíbrio com Jesus, o Guerreiro. Não é “um ou outro”, 
é “ambos/e”. Jesus, o Guerreiro, confronta o diabo. Ele derruba as mesas do templo. Ele diz a verdade 
inconveniente na festa que ninguém quer ouvir. Às vezes, Ele insulta o anfitrião! 

Um fariseu o convida para jantar e eles estão olhando para ver o que Ele vai fazer. Jesus aceita o convite 
e senta-se onde O colocam, porém, surge uma mulher que lava os pés dele com suas próprias lágrimas 
e os enxuga com seus cabelos. Estão julgando Ele e ela. Jesus diz o seguinte comentário desconfortável: 
“Ei, quando eu cheguei aqui, você não me beijou. Você não lavou meus pés. Você não fez nada disso, 
mas essa mulher — desde que cheguei, ela faz tudo isso para que seus pecados, que são muitos, sejam 
perdoados. Evidentemente você não tem muitos pecados a serem perdoados, então você não ama 
muito.” Isso é o que ele disse! 

Jesus era uma ameaça política 
Acho que temos uma maneira estranha de reformular a Bíblia em imagens que não são 
necessariamente precisas. Assim, vemos qualquer coisa que tenha a ver com confrontar como se não 
fosse compatível com a disposição de Jesus. Mas, na verdade, eu diria a você exatamente o oposto. Eu 
diria que Jesus pode não ser a pessoa que você convidaria para o seu coquetel, porque ele será 
imprevisível. Ele pode não ser tão passivo e neutro quanto você pensa que é. Há uma razão pela qual 
Ele foi percebido como uma ameaça. Ele foi morto porque era uma ameaça política. 

Que os cristãos não devem se envolver em política é uma das frases mais hilárias que o Céu ouve. Você 
está falando sobre o Rei do universo vindo para reivindicar um domínio que pertence a Ele. E você acha 
que não deveria se envolver com assuntos governamentais? Pense nisso! Assim, Jesus o Guerreiro e 
Jesus o Amante são ambos retratos válidos de Jesus. 

 Chave: A Igreja deve estar envolvida nos assuntos da vida, sempre trazendo princípios 
bíblicos que influenciam todas as esferas da sociedade. 

O apóstolo Paulo estaria preocupado com a igreja sendo apresentada como uma virgem perseguida, 
mas há outras linhas estranhas na Bíblia onde você o vê diante dos fariseus quando está sendo julgado. 
Ele começa a fazer sua defesa e eles batem em seu rosto. Aqui está o homem que escreveu o décimo 
terceiro capítulo de Coríntios sobre o amor que lemos em todos os casamentos, “O amor é paciente, o 
amor é bondoso…”. Paulo se vira e diz: “Deus te ferirá, parede branqueada! Estás aí sentado para me 
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julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir?” (Atos 23:3) Isso não é exatamente dar a outra 
face rabínica. 

Eles disseram: “Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus?” E então o sábio apóstolo olha ao redor 
da sala e diz: “Irmãos, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Pois está escrito 'Não fale mal de uma 
autoridade do teu povo.'” Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, 
bradou no Sinédrio: “Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa de minha 
esperança na ressurreição dos mortos!” Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei que 
eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: "Não encontramos nada 
de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele?” A discussão tornou-se 
tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que 
as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. 

O que estou tentando dizer é que essa é a disposição apostólica que precisamos quando o Leão de Judá 
é a próxima manifestação de Jesus para a terra. Se você estiver procurando pelo Cordeiro, ficará 
confuso, porque Ele está parecendo cada vez mais um Guerreiro nos dias de hoje. Isso faz sentido para 
você? Agora ambos são compatíveis! 

A razão pela qual estou rindo é porque minha esposa é uma amante de Cristo e eu sou um guerreiro. 
Os amantes estão à procura de misericórdia. Os guerreiros procuram um julgamento profético e divino 
e ambos são precisos. 

Eu realmente não acho que ficamos confortáveis com o guerreiro Jesus. Isso faz parte da esquizofrenia 
no corpo de Cristo. No momento em que você tiver que se mover em direção a qualquer forma de 
ativismo, haverá alguém que dirá: “Bem, Jesus realmente faria isso?” Temos que deixar claro em 
nossas cabeças: “Sim, Jesus realmente faria isso”. 

 Chave: Jesus sempre defende a Verdade e nunca recua.  

Martinho Lutero e a Reforma 
Toda a Reforma é a história de Martinho Lutero sozinho contra a Igreja Católica naquele período de 
tempo. Houve outras gerações da Igreja Católica que não foram tão ruins quanto o período medieval 
quando Lutero escreveu. Não é tudo unilateral, mas aqui está a realidade, Lutero se posicionou como 
um indivíduo contra o coletivo. 

Onde estamos agora? É muito importante que você entenda isso, marxismo, socialismo, é o mesmo 
espírito com um novo nome. O catolicismo tem, à sua maneira, estado alinhado erroneamente com o 
Espírito Santo. Significa que o grupo lhe dirá o que você deve pensar, o que você deve fazer e como 
você deve servir a Deus. 

 Chave: Um grupo erroneamente alinhado com o Espírito Santo não dará liberdade aos seus 
membros para seguir a liderança do Espírito Santo. 
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A influência da Reforma sobre os EUA 
Todo o experimento americano vem de Martinho Lutero e da Reforma Protestante. Se você pensar 
bem, é esse elemento que torna os Estados Unidos diferente. 

» São os direitos do indivíduo contra o grupo. 

» São os direitos do povo contra o governo. 

Os fundadores dos EUA foram muito claros quanto a isso, mas foi por causa da influência da Reforma 
na Europa. Veio porque os peregrinos originais que vieram aqui eram um projeto de realocação da 
igreja tentando fugir da perseguição na Europa. Então, está embutido em nosso DNA (na América), 
esse tipo de desejo espiritual de não ser controlado por uma hierarquia. E é aí que vocês (na Aglow) 
estão agora – vocês têm que entrar nesse DNA. 

O que é o conflito cósmico? Porque esses ciclos passam pela história e temos que ter estrutura para 
ver a batalha. Estamos falando de amante, guerreiro e rei (ou amante, guerreiro, estadista) por uma 
razão agora. 

Guerreiros não violarão sua consciência 
Lutero se levantou como um guerreiro e disse: “Não posso retratar o que acredito e como pratico 
minha fé. Porque fazer isso – a menos que você possa me convencer pela razão ou pelas escrituras de 
que estou errado, seria violar minha consciência. É uma coisa muito perigosa andar com Deus e violar 
sua consciência porque isso significaria que você está pecando de propósito, e”, disse Lutero, “não 
pecarei em submissão ao seu decreto”. (Como Ester e Daniel) 

Isto é para onde está indo a América, pessoal. Quer saber o que é desobediência civil? Estamos 
enfrentando uma mídia hostil que é o porta-voz de Baal. Eles são os falsos profetas de Baal. Você 
está vendo a passividade, manipulação, intimidação e dominação de Jezabel e Acabe saindo do reino 
do governo. Quando você vê a mídia e o governo alinhados assim, com grandes negócios por trás, 
como o dinheiro de Herodes, é um cenário bíblico. 

Lutero disse: “Não posso retratar-me. Aqui estou, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude”. 
Quando ele estava lá, ele estava como um reformador, como um mártir, e como um guerreiro que 
não recuou para tentar encontrar um terreno comum com um compromisso que Deus não estava. 
Você tem que saber - quando você vai ser um guerreiro? Quando você vai ser um amante? Se você é 
todo amante, você é meio anti bíblico, porque até Jesus provocou o sistema. 

 Chave: Guerreiros não se comprometem com o mal. 

Você já viu aquela cena em Coração Valente onde Mel Gibson está com toda a pintura de guerra, e ele 
volta para sua equipe, e eles dizem: “O que você vai fazer?” E ele diz: “Eu vou comprar uma briga!” Ele 
sai deliberadamente para provocar uma briga, pois eles tinham que lutar porque os nobres estavam 
corrompidos. Enquanto os nobres estivessem corrompidos, o povo seria oprimido. Ele vai arrumar uma 
briga, colocar os nobres lá fora e fazê-los lutar. Ele vai entrar como um nobre forçando os outros nobres 
a tomar uma posição. Ele era como Trump no movimento populista aparecendo em Washington, 
forçando todos os republicanos que não querem lutar a enfrentar o trabalho que deveriam fazer. 
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Aplausos cautelosos surgem na sala. Ouça, se você não está convencido de que teremos que conversar 
um pouco. Estaremos todos na mesma página em breve. 

Então, o que Jesus faz é ir a Jerusalém para brigar. Se Ele não queria a briga, não precisava ir provocá-
la. Ele entrou em Jerusalém como William Wallace indo ao campo de Sterling para provocar uma briga. 
Ele sabia muito bem que estava indo para o centro nervoso da estrutura religiosa dos fariseus que Ele 
estava ameaçando. Ele estava indo na época que o Piloto deveria estar lá para governar a cidade. Ele 
estava indo na oportunidade máxima para começar a briga com o diabo para que o diabo cometesse o 
erro de engolir o Bombardeiro Suicida do Céu. 

Satanás O levou e ele nunca deveria ter mordido a isca. Jesus se usou como desdobramento. Quando 
Ele se detonou e se permitiu ser levado para o inferno, Satanás percebeu que cometeu um grande erro. 
Não tenho certeza se havia uma maneira de evitá-lo, porque se ele deixasse Jesus vivo, todos os 
homens acreditariam nele. Se ele O matar, ele se matou completamente e desistiu das chaves do Reino 
e do controle até que Jesus decida voltar e assumir o controle. 

A Libertação traz senso de liberdade e alegria 
Entenda uma coisa, lembre-se de quando Jesus estava expulsando demônios – o que, por sinal, é 
característico do próximo movimento de Deus. Vai ser um movimento de alegria. Será um movimento 
de libertação, porque uma das características de alegria e liberdade como em Samaria onde havia 
grande alegria naquela cidade, era que havia um grande movimento de libertação naquela cidade. E 
quando os demônios saem, as pessoas ficam felizes. A razão pela qual a maioria dos progressistas é 
triste é porque eles são possuídos. Acredite em mim! 

Os progressistas são as pessoas mais miseráveis da Terra. Eles não estão felizes com nada. Você pode 
ter a maior prosperidade da terra e eles encontrarão algo para se irritar porque estão sempre 
procurando alguma desigualdade ou iniquidade que eles possam apontar que os irrita. 

Jesus provoca coisas para revelar o que realmente está acontecendo 
Jesus é o Último Guerreiro e Ele está escolhendo uma batalha agora. 

Aqui está o problema, estou correndo por aí tentando ser pacifista, pacificador, amante, embaixador 
porque conheço esse papel. Acreditei que era isso que eu deveria ser. Então me virei e percebi que 
Jesus está correndo por aí colocando fogo nas coisas. Estou tentando apagar todos os incêndios e é Ele 
quem os inicia. 

As pessoas erram o tempo todo com Trump. Eles fizeram isso quando ele surgiu. Eles pensam: “Ah, ele 
é tão… eu gostaria que ele não fizesse isso… quero dizer… eu só gostaria que ele não agisse assim no 
Twitter”. Sério? Você está lidando com principados e potestades que querem esmagar os EUA, destruir 
nossa economia, roubar suas liberdades, estripar nossa presença no Oriente Médio, deixar um estado 
terrorista emergir, deixar a China destruir seu futuro, e você está preocupado porque o cara não, em 
120 palavras ou menos, agrada seu paladar com sua seleção de como ele critica seus inimigos? Esse é 
o seu problema? 
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Nós somos o movimento 
A realidade é que Trump não é nosso movimento. Nós somos o movimento e é muito importante que 
as pessoas entendam isso. Donald Trump pode sumir. Donald Trump pode evaporar. Fomos ‘nós’ que 
tornamos Donald Trump possível, pois ele é a voz de um movimento. Acham que se conseguirem se 
livrar dele, o movimento perdeu a voz. Não, você não pode fazer isso com movimentos! Esse é o 
problema. Esse é o erro que o diabo comete. Você tira um, vai ter outro porque aquele não faz o 
movimento. O movimento os faz. Então, na história, Deus responde a sua oração dando a 
representação apropriada para o movimento em que Deus está. E se eles martirizarem este, Deus 
levantará outro porque o movimento é com o que você está lidando, não com um indivíduo. 
Compreende? 

O movimento populista é muito forte, e o fato é que estamos sendo atacados de muitas maneiras 
diferentes. É difícil de entender. “Bem, o que é a teoria crítica da raça? O que isto significa? O que isso 
significa?" Estamos sendo atingidos por todos esses caminhos diferentes. 

Eu quero simplificar o complexo novamente. Deus é tão divertido. Eu gosto da palavra ‘Jeová Astuto', 
porque você vai se casar com uma pessoa que é um guerreiro quando você é um amante. Você 
descobrirá que, em sua própria maneira de avaliar as circunstâncias, há uma pessoa que está fazendo 
a raiz da “misericórdia” enquanto a outra está fazendo a raiz da “conversa que precisamos ter”. 
Quantos de vocês sabem do que estou falando? Você nem sempre se casa com o que você é. Você se 
casa um pouco do contrário. É aí que está a tensão. 

Então, de qualquer forma, estou fazendo essa reunião do conselho com essas pessoas doadoras que 
amo, mas elas me frustram muito, porque quando chega a hora de tomar grandes decisões e ações 
audaciosas, elas se cancelam. Os apaixonados querem fazer um festival evangelístico como o Jesus 
Rally e os guerreiros querem fazer uma reforma eleitoral. Entre os dois você acaba com um híbrido que 
não faz nada, pois você escolheu o caminho que é o menos ofensivo para os amantes e o mais tolerável 
para os guerreiros. 

Amante e Guerreiro 
Como eu estava facilitando esta reunião, fiquei frustrado. Levantei-me e disse: “Aqui está o que não 
está claro para mim porque Jesus é um amante, Jesus também é um guerreiro. Quando Ele voltar, Ele 
não voltará para descobrir como curar as pessoas que não o aceitaram. Ele está voltando para julgar 
os vivos e os mortos. O amante deu a vida para que você não tivesse que lidar com o Juiz, mas o 
julgamento de Deus é uma característica do amor de Deus. Se Deus não te amasse, Ele não tiraria a 
espada para lidar com as coisas que estão destruindo as pessoas que Ele ama. Assim, o amor requer 
uma espada e a espada requer amor para que seja feito com retidão. Esses dois atributos não são 
opostos. Eles são quem Deus é. E se você tem apenas um Jesus (amante ou guerreiro), está perdendo 
a outra metade. 

Então, quando chega a hora do que fazer, você tem a espada aqui, mas então você tem a terceira 
imagem aqui que é a coroa. A coroa é do estadista. Essas três pessoas estão no corpo de Cristo. 
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A propósito, eles estão em você também porque você tem a unção sacerdotal, você tem a unção 
profética e você tem a unção real. Você é um sacerdote real. Você já combinou esses atributos. E 
quando você está lidando com libertação, quando você está lidando com o diabo, quando você está 
lidando com maldições, e quando você está lidando com o que ele quer roubar em sua vida, ou a vida 
de seu ente querido, você é um guerreiro. E você é ungido para destruir as obras do inferno. Todo 
amante sabe o que é ser um guerreiro porque você vai guerrear pelas coisas que ama.  

Estadista 
Então, o que é o estadista? Esta é a parte mais difícil para as pessoas verem - o governante ou o 
estadista. Você se lembra quando Jesus fala - Ele tem Suas palavras, que de vez em quando voltam para 
mim. “Se você está a caminho de lutar contra 10.000 soldados e tem apenas 1.000, deveria estar 
tentando encontrar termos de paz.” Isso realmente não soa como uma declaração cheia de fé. Você 
deve apenas dizer: "Bem, poucos ou muitos eu posso ganhar." Sim, há um versículo para isso, mas 
então você tem que lidar com toda a mente de Jesus. 

Há outra ocasião em que Jesus diz: “Você não tem a força necessária para essa batalha em particular, 
então, nesse caso, se você estiver a caminho do tribunal, tente fazer as pazes no caminho. É melhor 
para você negociar a solução a caminho do tribunal do que ir ao tribunal e perder o caso”. Ele colocou 
esses ensinamentos lado a lado. Ele está dando boa sabedoria rabínica em fazer uma autoavaliação de 
seus recursos e suas capacidades. Então, se Deus diz que você só tem 1.000 sem Ele, você está perdido. 
Mas vamos em frente, isso é diferente. Agora, você é Gideão. Você tem que ir para a guerra, mas você 
sabe quais são os números. Nesse caso, Deus recebe toda a Glória. Certamente não é o seu valente de 
número 300. É mais como um ato de Deus que você ganhou. Meu ponto é este, a unção de estadista 
é aquela que tem que fazer a análise perspicaz, porque o governante que está se comprometendo 
com a batalha tem que calcular qual é a melhor abordagem para vencer. 

Então, aqui está o que eu encontrei nesta reunião do conselho em particular. Levantei-me e disse: “Não 
estamos progredindo porque temos pessoas que são amantes que estão anulando os guerreiros”. Eu 
disse: “Agora o papel do estadista é alocar recursos e dinheiro. Exemplos: Pode ser Charlie Kirk e 
Candace Owens, e isso aqui é para onde vai o dinheiro agora, porque estamos lidando com jovens em 
campi universitários. Há mais retorno para o dólar em fazer com que nossos jovens encontrem 
conservadores com os quais possam se opor à máquina liberal dos professores e da administração. 
Talvez essa seja a coisa a fazer. Ou, talvez haja algum ministério universitário que está indo muito bem 
onde o Espírito Santo está se movendo em certos campi. Não vai conquistar o corpo estudantil por 
grupos conservadores; vai conquistá-los pelo evangelismo do Espírito Santo. Então, aqui está o 
ministério que sabe dar o soco dessa maneira e há aquele que dá dessa maneira. Também não 
entramos ou entramos os dois, nesse caso. Diante disso, qual queríamos financiar?” Veja como isso 
funciona, o sábio governante. 

Então, se você tiver que ver quais são os atributos. O amante mantém você puro de coração. O 
guerreiro mantém você ousado, mas o estadista mantém você sábio. Assim, você sabe o que deve ser 
quando estiver lidando com um problema. Você pode lidar com isso tentando conquistar a pessoa de 
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forma cativante, que é a estratégia do amante, ou você pode ter que deixá-los saber onde estão os 
limites e quais são as consequências se eles continuarem com esse comportamento. 

 Chave:  O amante mantém você puro de coração. O guerreiro mantém você ousado. O 
estadista mantém você sábio. 

Todo pai faz as duas coisas. Eles querem que a criança saiba que eles os amam quando os disciplinam. 
Porque, se você apenas ama e não disciplina, podemos descobrir que DeMarcus (um jovem que Lance 
tem sido mentor) nunca sai da aula de matemática. Isso faz sentido? Assim, a sabedoria tem que 
escolher os meios apropriados. 

Davi, um protótipo dos três tipos de pessoas no corpo 

O modelo perfeito para o amante, guerreiro e governante é Davi porque ele era o dançarino selvagem 
na linha de conga. Ele estava lá fora com vocês. Ele não se importava se a CNN estava lá o observando. 
Ele só vai ficar mais louco e tirar a roupa e continuar dançando! Esse é um amante selvagem. Sem 
vergonha de Jesus. 

Então, ele também é um guerreiro selvagem. Ele era um guerreiro tão selvagem que, quando chegou 
a hora de construir uma casa de Deus, ele disse: “Deus, eu quero construir uma casa! Sou louco por 
Tua arca e Tua Presença. Eu vou construir uma grande casa para você!” E o Senhor diz: “Uau! Acalme-
se Davi. Eu sei que fiz você matar filisteus e sei que você tinha um trabalho a fazer, mas jovem, você o 
fez com tanto zelo. Você é um homem ensanguentado." 

Esse homem era um guerreiro que ficava louco quando tinha que lutar. Ele adorava como um 
pentecostal com molho picante, mas então foi Deus quem disse: “Será sua casa, seu trono, seu cetro. 
Seu reino é de onde o Messias sairá. O Rei supremo virá de seus lombos.” E assim, Davi se torna o 
protótipo. 

Não é de admirar para nós que Jesus amasse o termo “filho de Davi” porque ele era o guerreiro 
supremo, o maior amante e o governante sábio absoluto. É isso que o mundo anseia. É um anseio por 
uma igreja que será um pouco mais radical em sua devoção, e um pouco mais “eu não me importo com 
o que você pensa” em sua devoção a Jesus. 

Há algo neste movimento vivo que é muito estéril. É muito farisaico e vai recompensar os francos 
porque as pessoas secretamente desejam não se conformar. Eles querem ser aquele Martinho Lutero 
que se opõe ao grupo. Eles querem ser aquele solo que se opõe à máquina que está tentando intimidá-
la. Todo mundo anseia por essa coragem. A igreja vai demonstrar isso e vai exigir que sejamos muito 
astutos, muito astutos, não batendo no ar, mas realmente dando socos no inimigo onde o inimigo 
precisa ser atingido. Isso faz sentido para você? 

 Chave: O mundo anseia por uma Igreja que não se conforma com os caminhos do mundo, 
mas que demonstre vida no Reino  

Então, o que estou dizendo é que apenas acredito que temos complicações que podem ser resolvidas. 
Então, quando você se encontra em todos esses paradigmas, é como uma coisa dominante. Agora eu 
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não estou dizendo que você tem que ser um dominador. Temos que definir o que é Domínio – 
autoridade suprema; soberania. Gênesis 1:26-28 - Então Deus disse: "Façamos o homem à nossa 
imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, 
sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao 
chão". Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. Deus 
os abençoou, e lhes disse: "Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! Dominem 
sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra". 

Situação Mundial Atual 
Não tenho certeza se essas pessoas que estão me acusando sabem do que estão falando. Tudo o que 
sei é que são amantes que não querem criar nenhuma polêmica ou provocação desnecessária com 
seus inimigos. O problema é que seus inimigos estão vindo atrás de você, seja você um amante ou 
não. Se você abrir mão de seus direitos como um americano (na realidade, qualquer nação), você 
honestamente acha que os democratas ou os republicanos do “clube de campo” estarão mais 
preocupados em protegê-lo se você realmente se render mais? Eles já estão rotulando os inocentes 
como culpados. Eles têm o espírito de Nero neles. 

Se você, por quaisquer razões científicas que tenha, digamos que você faça o israelense porque sou 
meio judeu. Eu tenho Ashkenazi na minha linhagem e tenho família em Israel. Para mim, a ciência é 
uma extensão de Deus, a menos que seja falsamente chamada de ciência, que é como Paulo a chamou. 
O que significa que você não cita ciência e depois me dá ficção. Se você vai citar a ciência, esteja pronto 
para defender sua ciência porque Deus é o Deus da ciência. Ele é o Deus da matemática. Ele é o Deus 
dos números e o Deus da economia. Ele é o Deus dos governos! Deus tem soluções para todos os 
domínios da vida! Não tenho medo do conhecimento. Deus é o Deus do conhecimento. 

Então, à medida que avançamos, e na batalha em que estamos, temos que reconhecer que se você for 
bonzinho não vai vencer nenhuma batalha. Na verdade, eles vão comer o seu almoço. Então, se você 
é o “não vacinado” hoje - em Israel saiu um estudo dizendo que depois que este é o lugar mais vacinado, 
essas pessoas cultuam o altar da ciência. Como você sabe, os judeus ortodoxos têm suas coisas e a 
maior parte de Israel é secular. É minha família lá embaixo, mas eles são, eles são secularistas furiosos, 
então eles adoram o deus do conhecimento. Assim, o cientista israelense é quase uma categoria 
exaltada por si só, como um sumo sacerdote. E os cientistas dizem: “90% de todos em Israel são 
vacinados, uma vez vacinados, duas vezes vacinados, três vezes e selados”. Então, eles tiveram esse 
problema de grande contaminação com o COVID. Eles estão tentando descobrir bem, “o que 
aconteceu? Fizemos a ciência de forma tão disciplinada. Quero dizer, somos tão conscientes do 
COVID.” 

Bem, o que eles descobriram foi que as pessoas que já tinham COVID de alguma forma – antes de 
tomarem todas as vacinas – tinham 13% a 20% mais resistência ao COVID porque têm anticorpos 
naturais. Isto é da comunidade científica em Israel. Então isso basicamente significa que devemos 
observar quais são os reais fatores de risco para as pessoas que já têm os anticorpos que estão 
recebendo uma vacina, porque isso pode estar atrapalhando o que elas já têm. Você pensaria que seria 
uma pergunta importante quando 80 milhões de americanos já tinham COVID e tinham os anticorpos. 
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Por que você os está forçando a tomar uma vacina quando eles são os que têm maior imunidade 
natural? 

Só estou trazendo isso à tona porque temos o hábito de presumir que outra pessoa está pensando 
nessas coisas até você perceber o quão óbvias são suas soluções. O que seria ruim se eles vivessem 
com suas próprias soluções e depois nos dissessem como funciona, mas eles insistem que você faça a 
solução deles. Agora você tem que participar de sua loucura. Agora você tem que puxar o seu momento 
Martinho Lutero. “Espere um segundo! Aqui estou, e a menos que Deus me mostre e a menos que você 
possa me convencer com um argumento, ou eu possa ver que você está na Palavra de Deus, eu acredito 
que não é sábio para mim me submeter a você.” Na verdade, se eu pensar bem nisso, posso até ter 
uma convicção moral de não fazer isso, e nesse caso você me forçou a comprometer minha fé, e é por 
isso que agora a única isenção é religiosa, porque é aí que vai. Eles vão começar a rotular as pessoas 
religiosas como o problema. 

Então agora, essa administração genial diz que “os que não foram vacinados (nem mesmo 
categorizando quem já tinha os anticorpos – eles já estão deturpando isso), vocês são a razão pela qual 
a economia vai falhar”. Não, não será a ignorância deles, a dívida adicional de US$ 3,5 trilhões, o 
financiamento de pessoas para não trabalhar, a destruição de uma em cada três pequenas empresas. 
Ninguém está trazendo isso à tona nos programas de mídia de notícias dos falsos profetas de Baal. 
Mas, eles vão começar a rotular os cristãos como a razão pela qual Roma está queimando. Bem, em 
outra época, talvez, mas ainda não. Não é isso que vai acontecer. Porque, você só pode fazer de conta 
que 80 milhões de pessoas não existem por tanto tempo até que apareçam. 

Agora, acredite ou não, tudo isso é uma mensagem edificante da palavra de Deus, porque o que estou 
tentando lhe dizer é que esta é a disposição de Jesus para a igreja agora. É um pouco mais combativo 
do que estamos acostumados e vai expulsar todas as pessoas que são amantes inadequados. Os 
amantes inadequados continuarão cedendo, cedendo e cedendo até que tomem sua propriedade, 
sua liberdade e seu discurso. Então eles vão acabar com o seu direito de participar de uma reunião 
como esta. Porque essa é a natureza do diabo. 

Deus, pela Misericórdia de Deus, nos deu fundadores que podiam prever a carne, ver como a natureza 
simples gosta de se comportar, eles criaram freios e contrapesos. A esquerda quer eliminar todos esses 
cheques para que não haja saldo. De modo que são suas crenças, teorias e idéias onipresentes que 
dominam a Terra; que é o espírito do Anticristo. O problema com o Anticristo é Jesus Cristo. 

Aglow - Um Grande Movimento 
Você faz parte de um grande movimento. O que eu amo sobre isso é que, exatamente na época em 
que você deveria ter idade suficiente para se aposentar e ir para um campo de golfe, é quando Deus 
diz: “Você está se preparando o tempo todo para o grande jogo!” Você sabe como é frustrante para o 
diabo ter pessoas mais velhas o superando? É uma frustração ENORME. É verdade, totalmente 
verdade. Se fosse um movimento atraente, jovem e viril com cabelos compridos balançando com o 
mundo nos invejando... mas, não! Somos nós, as pessoas lá fora! Esses demônios não nos suportam 
porque nós os lembramos de algo! Nós nos recordamos do fato de que “Pois quando sou fraco, sou 
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forte”. (2 Cor 12:10) E, “Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, 
interiormente estamos sendo renovados dia após dia.” (2 Coríntios 4:16) 

Então, eu quero que você pegue isso, Jesus, o Cordeiro de Deus aparece e eles estão procurando por 
um leão. E agora, o Leão de Judá está aparecendo e todos estão tendo ataques de nervos por causa 
dos cordeiros dominadores que estão irritados. 

Você deve ter em mente Dutch falando sobre aquele sonho do meio leão meio ovelha - que as ovelhas 
estão tendo um processo de nascimento porque há uma crise. Eles estão em crise porque deveriam 
estar se transformando em uma manada de leões. Eles não deveriam ser um rebanho de ovelhas 
vulneráveis agora. 

Davi, um tipo diferente de ovelha 
Davi era um tipo diferente de ovelha. Ele dizia: “O Senhor é meu Pastor”. Ele entendeu que o Senhor é 
seu Pastor. Ele adorou o Senhor. Ele era dedicado ao senhorio. Mas então, ele pegou sua pequena 
funda, foi até um gigante e o matou. Então ele corta a cabeça do gigante com sua própria espada e 
perambula com a cabeça na mão como um troféu de boliche ao meio-dia. Ele está andando com a 
cabeça de Golias como, “Ei, veja isso! O que você acha?" Ele está um pouco confuso andando por aí 
com a cabeça desse cara. Davi é um tipo diferente de ovelha. Ele não é uma ovelha dócil ou uma ovelha 
romântica. Ele é uma ovelha assassina. E é isso que você é – uma ovelha assassina. Nem todas as 
ovelhas são as mesmas ovelhas. Basta perguntar à família de Golias. 

 Chave: A Aglow é um tipo diferente de ovelha – uma ovelha assassina! (Aglow é uma 
organização que mata gigantes.) 

O Reino Está Caindo 
Ok, então deixe-me mostrar mais uma foto. Eu lhe dei aquela imagem ontem à noite, é muito 
importante que você a tenha. É o fato de que o Reino está descendo e o inferno está sendo empurrado 
para fora de sua posição. Como Satanás está sendo lançado na terra - tudo isso vai ter um apelo 
teológico radical e muitas pessoas que vão discordar disso, especialmente pessoas que não gostam dos 
conflitos - o Reino está chegando. Jesus diz que o Reino dos Céus está próximo, olhe para cima. Por 
que ele diz olhar para cima? Porque se você não olhar para cima, você vai 
olhar para o que está por vir na terra. 

O que está vindo na terra? Este reino aqui – vou colocar um forcado nele. 
Satanás está descendo. A razão pela qual Satanás está descendo é porque 
ele está sofrendo muita pressão trabalhando em casa. As grandes armas 
estão se movendo! Então, Jesus diz: “Olhe para cima!” Ele diz olhe para este 
lado porque você tem que olhar. Se você não olhar para o que está por 
trás do tremor, então você estará olhando para o tremor. É por isso que 
eu quero fazer a análise das notícias do jeito que eu faço, porque eu quero 
que vocês vejam o que está acontecendo, o que está sendo abalado, o que 
está se manifestando. 
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 Chave: Se você não olhar para o que está por trás do tremor, então você estará olhando 
para o tremor. 

Jesus entra na sinagoga e todos estão tendo um belo dia normal. Um culto religioso agradável e 
entediante. Jesus entra um pouco tenso - o novo rabino está lá. Tem esse tipo de olhar curioso sobre 
Ele. Assim que Jesus começa a ensinar e falar, os demônios começam a se manifestar. “Eu sei quem 
você é - o Santo de Deus!” E eles querem culpar Jesus por perturbar sua sinagoga. Os demônios 
estavam na sinagoga o tempo todo. Tudo o que Jesus fez foi trazer à tona o que estava dormindo ali. 

Propósito de um despertar 
Isso é o que um despertar faz. Um despertar faz com que os demônios que estavam lá se manifestem 
e então eles querem culpar quem gera o despertar. Você entende do que estou falando? Eles vão nos 
culpar pelo problema que eles estão manifestando na sinagoga de nossas cidades e ruas. Porque Jesus 
está aparecendo 

 Chave: Um Despertar faz com que os demônios que estavam lá sempre se manifestem. 

Um tempo designado está chegando 
De qualquer forma, o demônio diz algo muito interessante. É a única vez que você vai olhar para essa 
expressão, mas é só um pouco. "Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar 
antes do devido tempo" (Mt. 8:29) Ah! Uma admissão interessante e desleixada das fileiras do inferno! 
E eu creio que a Palavra de Deus é exata. “Você veio para nos atormentar” O que isso diz a você? Duas 
coisas. Um – todos eles sabem que o tormento está chegando. Eles sabem que desobedeceram e eles 
estão com grandes problemas com o Inferno. Em segundo lugar, todos eles sabem que há um tempo 
para isso. Eles sabem que está chegando e sabem que há um tempo. E Jesus apareceu lá 2.000 anos 
atrás. 

 Chave: Os demônios sabem que o tormento está chegando e sabem que há um tempo 
determinado. 

Bem, se você quiser fazer a análise bíblica disto, 2.000 anos como de Adão a Abraão, 2.000 anos de 
Abraão a Jesus. Então você tem 2.000 anos de Jesus até hoje. Ele veio no quarto dia, mas eles o 
esperavam no final da semana. Eles O esperam agora. Mas, Ele apareceu 2.000 anos antes do previsto. 
Eles estavam sempre na ponta dos pés. Eles não são tão inteligentes. E estão lá embaixo nas fileiras 
mais baixas no reino da sinagoga como apenas demônios ocupando corpos lá em cima em um reino 
mais alto. Eles tinham um pouco mais de inteligência. Mas todos eles sabem que vão para o lago de 
fogo. E todos eles sabem que há um tempo definido para esse processo no tribunal. É por isso que eles 
estão tão loucos agora em adiá-lo porque está se aproximando. 

Você quer saber por que há tanta loucura acontecendo no mundo? É porque o inferno sabe que a hora 
está chegando. E eles podem dizer porque o Céu agora está pressionando eles. O Reino dos Céus está 
vindo para a terra. Jesus disse, olhe para cima quando você vir essas coisas acontecendo porque o 
Reino está se aproximando, e você olhe para cima porque a escuridão vai cobrir. Por que as trevas 
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densas cobririam a terra? Porque eles estão caindo cada vez mais nas estruturas governamentais da 
terra. No entanto, “sobre ti brilhará a minha luz e a glória do Senhor será vista sobre ti”. Isaías 60. 

 Chave: O Reino dos Céus está vindo para a terra. 

O céu está perto 
Por que a Glória? Porque o Céu está mais perto do que nunca. Mas por qual razão as grandes batalhas 
com o medo, a ansiedade e a depressão? E qual o motivo de você ter que se edificar agora na santíssima 
fé orando no Espírito Santo? Porque, você tem mais do inferno empurrando suas áreas não redimidas. 
É por isso que você tem que olhar para cima. Sua redenção está se aproximando, então você tem que 
começar a se apropriar de tudo que Jesus morreu para lhe dar. Se você tem medo, ele vai usar 
asteroides à medida que o diabo se aproxima. Se você tem medo e é manipulado, isso começa a se 
manifestar em você. Tudo o que te aciona, cada questão que te atinge, você precisa parar e dizer: 
“Bem, eu não sei de onde isso veio. Eu preciso destruir esse pequeno gatilho.” “Eu tenho que…” . Então 
esse interruptor quando se apaga, não funciona. Você me entende? 

 Chave: Devemos nos apropriar de tudo que Jesus morreu para nos dar, para que não 
tenhamos áreas não redimidas escondidas em nossas vidas. 

A Unção de libertação está chegando 
Essa é a unção de libertação que está vindo. Há uma grande onda de libertação de Deus vindo para a 
igreja. Será um mover glorioso de Deus porque haverão muitas pessoas dançando livres e felizes, 
libertas de demônios. 

Estou quase terminando. Vamos apenas para esta reflexão final. Esta unção de libertação está 
chegando. 

Orando no Espírito 
Fiquei tão feliz em ouvir hoje os primeiros 10 minutos do começo com aquela oração no Espírito Santo, 
porque aqui está o acordo. É tão engraçado. Eu estava com Annabelle e estávamos em um clube de 
prestígio. Meus pais costumavam ir para a Union League na Filadélfia. O pai dela é médico. Meu pai é 
advogado. Nós nos conhecemos, mas éramos como as crianças que foram salvas na família e tiveram 
que salvar todos os outros. A Union League era o lugar de prestígio para onde nossos pais iam.  

Estamos na Union League, mas estou sempre tentando descobrir quando virar pentecostal a todo 
vapor e quando ser mais ovelha ninja. Porque, sabemos que quando você está na Casa Branca e na sala 
dos CEOs, você tem que pensar “Bem, como vou me mudar para cá?” 

Então, de qualquer forma, e estamos eu e Annabelle com Nancy Hansen, ela está nos hospedando para 
um evento e há muitas mulheres. Elas estão vindo para uma reunião de oração na Filadélfia. Era um 
jantar e nós estávamos lá. Alguns médicos estão no local. E Nancy diz: “Vamos ter uma palavra de 
oração”. Certo, muito bom. Bem, minha esposa – ainda há um lado hippie nela. Então, estamos orando 
e estamos de mãos dadas e ela começa a orar em línguas. Abro os olhos e penso: “Meu Deus!” Então, 
eu aperto a mão dela para apenas acionar os gatilhos pentecostais dela. Ela acha que eu a estou 
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encorajando! Então agora, ela aumenta o volume! E fico surpreso. Então, eu aperto a mão dela duas 
vezes mais forte e ela vai ainda mais alto! Estou na reunião de oração e pergunto: “O que você está 
fazendo?” E ela diz “O quê? Achei que você estava me encorajando.” E fico como, não, eu não estou 
encorajando. Estou manifestando algo na reunião de oração. 

Glória e Atividade dos Anjos 
Eis o que eu quero que você saiba. Isso é tão importante de se conseguir. Vocês todos devem entender. 
Parte da Glória, parte do reino para a Glória é a atividade dos anjos. Os anjos estão chegando e trarão 
à tona o que está escondido na sinagoga. Eles vão trazer à tona o que está funcionando em sua 
linhagem e, em vez de surtar com isso e ter um ataque de pânico, recuar e ficar curioso. E olhe para 
ele e fale: “O que é isso?” Pode ser que o Senhor diga: “Eu quero que você lide com isso para que você 
não seja afetado por isso”. Para que você caminhe em paz e ousadia - lembre-se de que o mundo é 
louco. Pare de se desculpar! 

 Chave: Coisas escondidas em nós virão à tona. Deixe Deus nos libertar. 

Por muito tempo, eu estava tentando ganhar o respeito de estranhos. Eu penso “Esqueça, eles estão 
agindo de forma tão imatura. Eu não me importo mais." Suas idéias são tão malucas que eu poderia 
simplesmente sair do armário (como um cristão radical). Todo mundo fez. 

Línguas Amantes 
Então, aqui está o que eu encontrei. Isso é importante de se ter - Você precisa orar. Você tem suas 
línguas de amor. Veja, as línguas dos amantes de Cristo são como as línguas mediterrâneas, belas 
línguas. É como uma língua de romance – eu gosto. É como um poeta italiano. É lindo. Mas, eu quero 
que você comece a exercitar suas línguas de guerra. 

Línguas Guerreiras 
Agora, as línguas de guerra soam como tropas de assalto alemãs. E te digo que isso é real. Você tem 
suas línguas de amante e suas línguas de guerreiro. Irei lhe falar isso muito sinceramente. É um pouco 
da minha teologia dos anjos, porém realmente acredito que há toda uma classificação de anjos que 
respondem aos momentos de intimidade de adoração reveladores. É como se eles fossem os anjos 
adoradores da intimidade. Mas então, existem os anjos da guerra. Eles gostam ir lidar com as coisas e 
um guerreiro não fica feliz apenas assistindo. Eles gostam de entrar na batalha. E assim, você tem que 
deixá-los ir para a guerra. E você também tem que andar um pouco, porque quando você está 
proferindo línguas de guerra, você tem que caminhar. Você deve andar por aí, porque há movimento 
no exército do Céu em marcha. Você tem que andar por aí e fazer um karatê na atmosfera de vez em 
quando. 

Eu estou falando sério sobre isso! Quando fui para a escola militar. Meu pai para me afastar das garotas 
e do teatro me mandou para uma academia militar. Porque eu amo teatro e amo garotas. E meu pai 
disse: “Ele não será nada se eu não o afastar da mãe, das meninas e do teatro”. Então, entrei na terapia 
de choque de uma instituição militar. Eu não tive escolha. Ele era um veterano da Segunda Guerra 
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Mundial e disse que precisava me fortalecer um pouco. Tudo bem, então eu tenho meu batismo de 
fogo. 

A Transformação custa algo 
Vou lhe dizer algo sobre os militares que é ótimo. Eles sabem mais sobre como transformar as pessoas. 
Vamos colocar da seguinte forma. Você pode passar três anos na igreja e realmente não mudar. Mas 
se você ficar três anos na Ilha de Paris, vai ter um olhar diferente. 

A primeira coisa que eles fazem é começar a gritar com você por causa de tudo. Você supera sua 
hipersensibilidade, eles estão brigando com você e você não pode vencer as discussões. Eles ficam lá e 
gritam com você: “Você me ama, Wallnau!?” O que eu devo falar? Se eu disser sim, ele vai me chamar 
de homossexual. O que naquela época não era bom. Se eu disser não, ele vai me perguntar por que eu 
não o amo. Você não pode ganhar nessa conversa! Se você não diz nada, então você está sendo 
insubordinado. “Eu te fiz uma pergunta!?” Você não pode vencer! Você percebe que esse cara está 
tendo um dia ruim e todos os dias da minha vida serão assim. 

Mas você tem que ficar de uma certa maneira com o peito para cima e as mãos na costura da calça 
com a cabeça em um ângulo de 45 graus e você tem que falar alto com eles. "Sim senhor! Não senhor!" 
Eles não querem que você diga: “Como você está?” como Gomer Pyle. 

Mas então percebi que o Senhor me disse: “Meu povo quer transformação, mas não está disposto a 
ir para o meu acampamento. Eles estão pedindo orações respondidas, mas não estão dispostos a 
pagar o preço para que a oração seja respondida.” Minha mente volta para os militares, então 10 
minutos por dia você precisa ter certos dias em que você está orando em línguas de guerra fortes. Você 
tem que ser capaz de andar por aí. Você tem que se mover - o corpo em movimento. É uma boa 
aeróbica. Queime gordura, espanque demônios. 

 Chave: A transformação custa algo. 

Agora, aqui está o que aprendi. Eu vou jogar essa teologia lá fora. 

Perguntei ao Senhor: “Às vezes, quando estou orando, nem sempre sinto vontade de orar forte em 
línguas, mas há algo que acontece quando o faço”. O Senhor disse: “Isso é certo, porque o que você 
está fazendo é envolver essa parte guerreira de você para lidar com essa área de sua vida que precisa 
dessa força militar nela”. Então, você não está ficando fraco e recuando. Seu homem espiritual tem 
que ser forte. 

Línguas e anjos 
Às vezes eu ando com as pessoas. Eu treino pessoas e escuto como elas oram. Eu disse a eles para 
orarem com força e eles não conseguem nem orar com força. Bem, se o seu espírito não tem voz, 
como você acha que vai ter voz? Então, isso é forte. Perguntei ao Senhor enquanto lia 1 Coríntios 13, 
“Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor…” E o Senhor disse: “Pare, 
pare, pare, volte”. “Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos.” E o Senhor respondeu: “Agora 
pare bem aí. Você não deveria estar interagindo com anjos. Você interage Comigo e os anjos estavam 
em missão.” Você pode amarrar e você pode afrouxar, mas nós ficamos tranquilos em interagir com os 
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anjos, porque uma vez que você começa a entrar na angeologia, nove em cada dez pentecostais 
enlouquecem. 

 Chave: Bem, se o seu espírito não tem voz, como você acha que vai ter voz? 

Então, Deus diz: “Para seu próprio bem, você terá vislumbres de coisas, mas não fique tão preocupado 
com os anjos que você está focado neles e não em Mim”. Assim, com os anjos, você sabe que os tem 
com você e, às vezes, tem total consciência deles. Mas aqui está o que o Senhor me disse: “Quando 
você está orando, há momentos em que você está orando nas línguas dos anjos. Você está orando 
conforme o Espírito Santo o guia e são os anjos que estão recebendo as instruções diretamente de 
Mim através de sua boca“. Agora há teologia para isso. Não podemos ensinar isso em todos os lugares, 
mas aqui na Aglow podemos lidar com isso. 

 Chave: Quando você está orando no Espírito, há momentos em que você está orando nas 
línguas dos anjos e eles estão recebendo instruções diretamente de Deus através de sua 
boca. 

Há momentos em que Deus diz: “Vou falar através de você para aquela montanha para fazê-la se 
mover”. Depois, há momentos em que você não conhece a natureza da montanha com a qual deve 
lidar porque tem limitações em sua compreensão. Chama-se enfermidade da carne. É por isso que você 
tem uma linguagem de oração em primeiro lugar, para navegar em torno da ignorância do que você 
não conhece. A solução de Deus para isso nem sempre será uma palavra de conhecimento ou algum 
tipo de sabedoria. Será orar em línguas. Então, você obedecerá e manterá as coisas simples. Mas então, 
pelo que você sabe, você está dando uma expressão autorizada àquele anjo que está  

 Chave: Orar no Espírito o ajuda a navegar por coisas que você não conhece. 

Agora, eu prometo a você, se esta organização levar essa mensagem a sério e começar a orar, o que 
vai acontecer é que sua fé vai para outro nível e em vez de apenas orar sílabas, você saberá que a 
partir de agora, quando você for para aquela zona militar para todos, você poderá estar falando na 
língua dos anjos. Você pode até estar repreendendo esse espírito. Você pode estar se dirigindo a esse 
espírito da mesma forma que o expulsaria de uma pessoa. Você está acertando no reino espiritual e 
está dizendo pela autoridade quais são as regras para isso. 

A Casa de Deus é uma Casa de Oração 
O grande tremor que está sobre nós na terra agora é um tremor de tronos, domínios, principados e 
potestades. Jesus anseia por uma igreja que possa administrar as nações. “Minha casa deveria ser 
chamada de Casa de Oração para todas as Nações.” De alguma forma, reduzimos isso a uma espécie 
de doce apelo com a vovó orando pelas almas perdidas. 

 Chave: Jesus anseia por uma Igreja que possa administrar as nações 

Eu a vejo de maneira bem diferente, eu a vejo como uma estação de administração decretando, 
exercendo autoridade governamental para o que é permitido e o que não é permitido nas nações da 
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Terra. E onde há tronos e principados rebeldes em ação, ali, Deus derrubará, derrubará, derrubará, 
até que Ele venha, cujo direito é governar. E essa será a sucessão de convulsões nas nações da história 
até Jesus, Ele mesmo retornar como o Juiz que coloca Sua casa em ordem com um exorcismo global de 
cada demônio. 

 Chave: Grupos Aglow são estações de administração que estão exercendo autoridade 
governamental nas nações. 

A Libertação está chegando 
Antes que isso aconteça, haverá uma libertação para Sua casa e a casa começará a andar em sua 
glória administrativa. Os anjos estarão muito ativos conosco nos próximos dias, e as pessoas chegarão 
ao conhecimento de Deus porque entraremos em uma atmosfera onde os demônios estavam presos 
antes de chegarem lá. Eles estão andando do lado de fora da cobertura protetora do mal em que 
estavam andando e estão entrando em uma atmosfera que é selada pelos anjos para conversões. É por 
isso que quando eles vierem ao nosso meio, eles serão salvos. 

Uma Colheita está chegando 
Vamos começar a ter esses grandes comícios. Nós vamos ter comícios e vai ser uma loucura. Os 
demônios virão acorrentados e virão a Jesus. Isso é o que está por vir. UM GRANDE movimento. O 
Salmo 2 é muito apropriado. 

Eu estava perguntando ao Senhor, eu sabia que isso aconteceria se Donald Trump estivesse no cargo, 
eu sabia que a Al Qaeda iria correr para a cabine e assumiria o avião. Eu escrevi sobre isso. Eu disse que 
seria como se a esquerda fosse agir como a Al Qaeda. Eles vão levar estiletes com as cédulas. Eles vão 
invadir. Eles vão convencê-lo a se sentar, colocar o cinto de segurança, tudo está acontecendo de 
acordo com o planejado. Foi uma eleição justa e depois vão estragar o avião. Espero que eles não 
possam bater conosco a bordo. Mas é assim que é ruim. É assim que eu vejo. Parece apocalíptico, mas 
estou mais perto da verdade do que muitas pessoas bebendo Kool-Aid. (‘Beber o Kool-Aid’ é uma frase 
que significa concordar com o que está sendo dito sem considerar se é verdade ou não.) 

Agora a batalha vai do nível nacional para o estadual. É para lá que vai. 

 Esferas de influência que moldam a cultura 

 

Apresentei a mensagem das sete montanhas, Johnny Enlow e vários outros pregaram sobre ela. Aqui 
está a revelação: Existem certas esferas que moldam a mente da cultura. Há o reino onde a igreja está 
ativa. Existe a família. Como a igreja e a família, a sinagoga e o lar, os judeus puderam existir na Europa 
dispersos por 2.000 anos por todo o mundo e voltar intactos à sua pátria. Por quê? Por causa da família, 
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por causa da sinagoga e por causa da tradição! E nós somos do mesmo jeito, nós saímos disso, então 
contanto que você tenha uma igreja forte e uma família forte você pode resistir a qualquer doença 
em sua cultura. É por isso que eles precisam chegar à sua igreja e família, eis o que começa a acontecer: 
Quando o governo fica muito grande, ele quer colocar seus braços feios em torno de todas as sete 
montanhas, então isso se chama socialismo, marxismo ou ditadura totalitária. 

Entenda como isso é simples, existem sete reinos que compõem uma vida livre e equilibrada. O diabo 
quer tomar conta de todos eles e fazer você fazer o que ele quer que você faça. E é isso que está 
acontecendo agora neste romance com o socialismo. É sobre a montanha do governo indo de sua 
órbita onde é responsável e controlado para ser uma autoridade onipresente sobre todos. É para lá 
que ele está tentando nos levar. 

Educação, governo, mídia, artes, e então aqui os negócios da sétima montanha ou economia. Eu tenho 
em mente que a mídia e as artes estão quase convergindo uma para a outra porque metade do tempo 
que estou assistindo a mídia não é nada além de ficção de qualquer maneira. A partir de agora, estou 
dizendo que aqui é a diferença entre mídia e artes – artes, entretenimento, esportes e várias coisas 
assim – as artes são uma suspensão da realidade. É o Sábado das Sete Montanhas. É o lugar onde a 
recreação acontece. A mídia é onde a verdade sobre a natureza do que está acontecendo deve ser 
dita. Portanto, há uma distinção entre os dois. Um é fundamentado na informação sobre o que está 
acontecendo enquanto o outro é uma suspensão da realidade. Isso é o que a montanha da arte 
deveria ser. 

Mas, essas sete montanhas, veja onde estão, em nível nacional, de Harvard até Princeton e a Yale, tudo 
ficou tão estúpida! Eles acabaram de escolher um ateu no comando do gabinete de capelania em 
Harvard. Quando você é tão tolo, não merece mais ser respeitado. É como colocar o Capitão Crunch 
no comando de seus exércitos! Tudo bem, então você tem seu governo e seus tribunais, sua lei, sua 
mídia, suas artes, seus negócios e educação. E ouça, o grande mal que temos é que essa montanha da 
educação está alimentando principalmente todo o resto porque eles estão doutrinando os filhos e 
filhas e é culpa dos pais. Os pais se preocupam mais com o diploma de prestígio de seus filhos, do que 
se preocupam de ter seus cérebros bagunçados pelos pedófilos intelectuais marxistas que estão 
moldando suas cabeças em algum tipo de visão de mundo estranha que odeia o próprio país que lhes 
deu sua liberdade. 

Portões de Influência 
Há apenas um portão no topo de cada uma dessas montanhas. Você tem que ver isso. No topo de cada 
uma dessas montanhas, há portões de influência, porque no topo de cada uma dessas estruturas 
verticais existe uma hierarquia. A hierarquia sempre tem porteiros. Os porteiros são as elites no 
sistema universitário, no sistema de entretenimento de Hollywood, na indústria da música de Nashville. 
Tudo se resume a menos pessoas, e seu objetivo é proteger seu território de elite. Principalmente estes 
são os porteiros. Satanás está muito interessado neles. É por isso que a igreja tem que pensar mais. É 
triste que não tenhamos pensado no domínio de forma mais agressiva. Porque, enquanto você pensar 
que não deve ter nenhuma influência neste mundo, não treinamos nossos filhos como os judeus – 
para se tornarem médicos, advogados e produtores – porque os estamos treinando para ir para fora, 
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preparar-se para o arrebatamento e evitar o anticristo. Em vez de ir por todo o mundo e fazer 
discípulos de nações, estamos tentando inocentá-los de serem confundidos pela nação. Não funciona 
bem, não é? Você não desenvolve imunidade de rebanho se escondendo. 

Aqui está o que eu quero que você ouça, Deus está vindo. Este modelo aqui (página 11) está invadindo 
os portões agora. Isso significa sistemas econômicos, sistemas políticos, até mesmo mídia – Deus vai 
começar a derrubar, derrubar e derrubar. O céu está chegando. Fica o alerta para nós. Se a casa for 
limpa por um mover de Deus, 9 em cada 10 pentecostais, carismáticos e evangélicos consideram uma 
resposta de oração se estiver acontecendo por algumas semanas esse movimento selvagem de Jesus. 
Todos os amantes ficariam tipo, “Veja, eu te disse, eu te disse!” até a poeira baixar. Quando o vento 
para de soprar, Jesus diz: “Se a casa foi varrida, mas não ocupada, sete vezes mais espíritos maus 
entrarão”. 

Em outras palavras, você não quer um reavivamento sem reforma, porque a reforma, lembre-se disso, 
a reforma lida com as portas. É de cima para baixo. O Avivamento é interpessoal. É de baixo para cima. 
Quando um avivamento segue o caminho errado e não encontra uma reforma que traz sob a 
autoridade de um novo sistema de crenças, então a casa é varrida e reocupada por demônios ainda 
mais cruéis. Isso faz sentido? 

 Chave: Um reavivamento deve incluir reforma, pois a reforma vai lidar com os portões de 
influência dentro da nação. 

Portanto, não estamos apenas procurando nosso movimento romântico de retorno a Jesus, uma 
selvagem oração de 40 dias e cruzada de jejum e, em seguida, um movimento arrebatador de Jesus. Se 
não ocuparmos a academia, se não começarmos a ocupar o governo, a lei e os tribunais, se não 
começarmos a ocupar o setor de entretenimento ou o setor empresarial, bem, então vai ser ocupado 
por esses demônios que Jesus disse que serão mais ímpios do que os primeiros a serem expulsos. Para 
você teria sido melhor deixar o status quo, então esvaziar o sistema e ter o nacional-socialismo de 
Hitler entrando e assumindo suas instituições. Veja como isso funciona? 

Estamos à procura de uma reforma que se mova no espírito de avivamento. Onde a reforma e um 
avivamento atinjam, você tem nossa definição de despertar. Lembre-se disso, porque vocês estão 
usando o despertar aqui como linguagem. Entenda a diferença. Uma reforma é institucional. Não é 
pessoal. É apenas um negócio. Um reavivamento é totalmente pessoal, porque é a sua interação uns 
com os outros como pessoas revividas. Quando as pessoas avivadas assumem a batalha das 
instituições reformadoras, você tem um grande despertar. É isso que estamos procurando. Não 
estamos apenas procurando por um movimento arrebatador de Deus e depois de volta ao status quo, 
que é pior do que era antes. Estamos em busca de uma reestruturação. Isso significa que nossas ideias 
vão se tornar controversas, e temos que nos sentir confortáveis com isso. Temos que defender a 
proposta bíblica de como o mundo funciona. Entende? 

E para todos aqueles que estavam chegando à minha esposa pedindo aquele versículo: “O que você 
quer que eu lhe faça ?" Isso é Lucas 18:41. “O que você quer que lhe faça?” Esse é o versículo que o 
Senhor me deu. Eu disse a Ele: “Bem, eu só quero servi-lo, agradá-lo, ser muito feliz por ti e ser uma 
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alegria para o seu coração”. Ele disse: “Dê-me uma resposta melhor do que essa. Pense nisso." Eu disse: 
“Desculpe, Senhor. Eu era um pouco religioso. Sinto falta do Rush. Desejo ser um pentecostal como 
Rush Limbaugh (apresentador de um programa de rádio que faleceu em 2021), quero poder falar com 
o mundo da Igreja e dar-lhes informações sobre o que está acontecendo com uma perspectiva de 
esperança e realidade.” Acho que o Senhor vai ouvir isso e vamos começar um novo show. 

Você vê este gráfico aqui? (página 17) Estas são as sete montanhas. Essas sete montanhas em nível 
nacional, você tem influência indireta. Quanta influência teremos sobre a Casa Branca ou a Suprema 
Corte? Nós vamos ter alguma. Onde você tem o maior poder é perto de onde você mora. Você tem 
poder geográfico. Isso significa aquelas sete montanhas – esqueça ir atrás de Harvard, vá atrás de sua 
própria faculdade comunitária. Você tem que ir aos conselhos escolares do jardim de infância. 

 Chave: Onde você mora – em sua comunidade – é onde você terá o maior poder de 
influência. 

Então, você olha para essas sete montanhas como uma tabela. Você deve fazer uma lista quando 
estiver fazendo suas orações de guerra sobre quem são os influenciadores que Deus coloca em seu 
coração. Quem é o maior influenciador na mídia ou quem é o grande, a personalidade do âncora ou 
quem nos esportes é o grande dono da franquia? O que estou dizendo é que você não precisa fazer 
uma auditoria das sete montanhas no natural. Permita que o Espírito Santo lhe mostre por sua própria 
curiosidade natural quem Ele vai mover. Porque poderia ser como Jerry Jones (dono do time de futebol 
Dallas Cowboy) na minha cidade de Dallas. Eu o encontro de vez em quando porque vamos a alguns 
dos mesmos lugares, mas é sua esposa e seus filhos. 

Descobri que a família de Annabelle e minha família não eram o Dr. Naples ou o Sr. Wallnau. Foram os 
filhos deles que Deus pegou. Uma vez que você entra na casa, você está lá. Vocês são santos na casa 
de César. Então, você está orando para que Deus abençoe a casa e invada a casa dos porteiros. Eu 
quero uma invasão dos influenciadores. Eu quero uma invasão dos porteiros, e quero quebrar essas 
sete montanhas localmente porque tenho negócios na minha própria comunidade. 

 Chave: Deixe o Espírito Santo lhe mostrar onde direcionar sua influência e oração 
localmente. 

Para onde essa batalha vai, você verá um avivamento regional acontecer em alguns estados, mas não 
em outros, porque será uma visitação territorial antes de ser nacional. Haverá certos pontos quentes, 
certas cidades, certos condados onde Deus vai empurrar os principados para trás e dizer: “Estou aqui!” 
E, bum! Vai ser o gabinete do prefeito. Vai ser o departamento do xerife. Serão os varejistas e os líderes 
empresariais. Vai ser o sistema escolar local e “BAM! BAM!” a mídia de notícias cairá sobre Ele com 
todas as suas presas para transformá-lo em algum tipo de revolta escandalosa dos pentecostais 
“Talibã”. Estaremos prontos para satiriza-los de volta e fazê-los parecer estúpidos. 

“Onde está seu versículo para isso, pregador? Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim eles 
resistem à verdade.” (Ex 7:1-8:19) Esse era Moisés na corte de Faraó sendo combatido por governar 
pessoas que se moviam sob feitiçaria. Eles se opuseram a ele nos tribunais do governo, no tribunal de 
Faraó, mas Arão jogou aquele cajado, engoliu todos os outros cajados e todos foram silenciados ali 
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mesmo em público. Desde que eles escolheram a luta com o que Deus queria fazer, Deus devorou sua 
vara de autoridade. E então, para garantir que os pentecostais temerosos saibam qual era o ponto de 
vista de Deus, o próximo versículo diz: “Assim também a loucura daqueles que estão andando como 
Janes e Jambres pode ser conhecida publicamente e demonstrada da mesma forma. Em outras 
palavras, Deus vai fazer isso de novo na história. Ele vai lidar com as forças que estão militando contra 
seus movimentos. Entende? 

Zona de Convergência de Pico para o Avanço do Reino. 
Aqui está o que eu quero falar com você. Recalibre, faça um alinhamento, volte para o começo. Sua 
capacidade máxima de ministério vem de sua capacidade pessoal. Se sua saúde, suas finanças e seus 
relacionamentos são uma área que o inimigo pode atacar, ele os atingirá para tirá-lo da convergência 
com sua unção. 

 Chave: Se sua saúde, finanças, relacionamentos são áreas que o inimigo pode atacar, ele irá 
atacá-los para tirá-lo da convergência com sua unção. 

Há uma coisa chamada convergência. Convergência é quando você está entrando em seu cumprimento 
profético para o que você foi preparado profeticamente por toda a sua vida. Quando você está em 
convergência, isso normalmente acontece no Hemisfério Ocidental, geralmente após os 50 anos e 
continua até os 75. Você está na zona de pico de convergência. 

O que é estranho nisso é que na época em que as pessoas estão se aposentando, tentando decidir o 
que vão fazer com suas vidas, elas estão realmente no lugar onde são mais úteis para o avanço do 
Reino. Fiz um estudo a partir de Bobby Clinton. Ele é o único homem que realmente fez uma análise 
desse assunto do ponto de vista acadêmico. Ele ficou 20 anos avaliando quem entrou em convergência 
e quem não entrou. Ele descobriu que cerca de 15% dos cristãos entraram no lugar onde eles realmente 
cumpriram profeticamente o que Deus os chamou para fazer. 

Eu foco nesse treinamento quais são as coisas que ajudam a fazer a convergência e quais são as 
armadilhas a serem evitadas porque você está na zona de convergência agora.  

Profecía de 1967 de Kenneth Hagin 
Uma palavra final para você, uma profecia. A palavra de Graham Cooke foi um grande conforto para 
mim. 

Eu tenho uma profecia de 1967, mais ou menos na época em que vocês começaram. Kenneth Hagin 
tinha uma profecia muito interessante que não parecia nada com os anos 1960, mas ele estava vendo 
algo no futuro. 

“A mão do Senhor se moveu sobre mim e o Senhor disse: 'Suba mais alto, mais alto, e eu vi os Estados 
Unidos em 1967. E uma mão escura subiu do oceano no leste, do Oceano Atlântico. Ao chegar, a mão 
se elevou no ar e se tornou uma nuvem escura e encheu toda a atmosfera. Ele varreu o interior como 
uma tempestade do mar e eu disse: ‘Senhor! Oh senhor! Oh Senhor, qual é o significado disso?'” 

 E Ele falou comigo: “Filho, essa é a escuridão do comunismo ateu que está varrendo a nação, mesmo 
nas mentes de homens em altos cargos e políticos com grande poder. E esta nação não se tornará mais 
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forte e não terá mais liberdade do que você tem agora (pense nisso, estamos sempre olhando para o 
futuro, mas o fato é que estamos apenas assistindo a uma erosão gradual dessas coisas). Você não terá 
mais prosperidade, mais a liberdade que tem agora. De fato, as liberdades que você conheceu serão 
tomadas e tiradas de você.” 

Olhei novamente e pude ver no mapa uma mancha como se um tinteiro tivesse derramado e se 
espalhado. Eu estava observando os estados do sul e do leste e perguntei: “Senhor, o que isso 
significa?” E ele disse, “Ódio de inspiração comunista entre as raças”. Você vê, (desculpe, Black Lives 
Matter foi concebido por uma equipe marxista), “O ódio de inspiração comunista entre as raças causará 
uma turbulência maior do que sua nação viu até agora. E não é a vontade de Deus, mas os corações 
dos homens que são perversos. Sem o amor de Deus, eles procuram seguir seu próprio caminho, e 
assim será pior do que você viu”. 

Eu clamei: “Senhor, Senhor, há um remédio?” O Senhor disse: “Homens maus e sedutores irão de mal 
a pior. Serão enganados e enganarão a muitos”. Respondi: “Senhor, não há nada para esperar?”  

E então eu olhei e o Senhor disse, “Não esqueça seu texto,” (porque Kenneth Hagin era um homem de 
fé. Deus estava dando a ele uma palavra de fé, uma mensagem sobre fé. “Não esqueça seu texto” 
significa que você é um mensageiro da palavra da fé.) “Não se esqueça do que você é ungido para dar. 
Não olhe para as coisas que você vê. Mas olhe para as coisas que não são vistas.” 

E olhei novamente no Espírito e pude ver algo, vi caindo sobre naquele mapa uma bola de fogo do 
Céu. Quanto mais perto da terra, se aproximava (esta é a sua bola de fogo - Lance aponta para a nuvem 
da coroa em seu desenho), mais perto ele ficava (Lance move a mão para baixo no diagrama em direção 
à parte da terra do desenho ) e o fogo começou a cair. Eu a vi caindo como uma bola de fogo do céu, 
ficou cada vez maior e quando veio à terra se dividiu em pequenas bolas de fogo e faíscas de fogo. 
(Comparem com os sonhos que Dutch apresentou nas próximas 2 noites sobre fogo). 

Começou a cair sobre os homens e eu vi um exército se levantando e parecia que suas mãos eram 
fogo. Isso tem que ser sinais e maravilhas. Isso será prosperidade sobrenatural: “Tudo o que você 
colocar sua mão prosperará”. E então caiu sobre (pessoas) e eu vi línguas e cabeças de fogo. (Será uma 
visão sobrenatural, revelação, os dons do Espírito vão passar como asteroides. Profecia, línguas, 
interpretação de línguas, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, preparem-se.) 

E eu vi e a princípio pensei: “Meu Deus, toda a cabeça está pegando fogo, mas depois olhei mais de 
perto e era a língua de fogo. (É por isso que estou dizendo para recuperarem suas línguas guerreiras.) 
Línguas em chamas! Para os anjos de fogo que estão sendo enviados. 

Eu disse: “Senhor, o que isso significa?” Aqui está a parte que eu quero que você, Aglow, pegue “Antes 
que o pior venha e os dias de escuridão venham, lá irão aqueles que carregarão a plenitude da Minha 
Verdade e o fogo. E não é apenas para os estados desta nação, mas será para muitos outros lugares, 
outras nações, pois há uma obra que deve ser feita espiritualmente antes que o Senhor venha! 

Agora prepare seu coração porque o tempo está próximo, o começo é agora (1967 quando Aglow 
começou) e você verá e saberá que a mão do Senhor está sobre você. Muitos outros serão usados 
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nestes últimos dias, e a obra progredirá.” Eu disse: “Senhor! Obrigado, obrigado. Obrigado pois tenho 
uma parte disso. Eu tenho um pequeno pedaço.” E o Senhor disse: “Sua tenda será ampliada”. 

Palavra para a Aglow 
Aqui está a palavra para a Aglow: “Você terá um ministério ampliado e ministrará a muitos, pois você 
ministrou a poucos em comparação com o que estou prestes a fazer a seguir. Portanto, volte para a 
terra e seja fiel, dê o que eu lhe digo para dar, pois você foi um pouco relutante e insegura em tempos 
passados para dizer essas coisas.” 

Interessante, não é? Muito do problema que temos é que temos uma covardia que não é intencional. 
Ela é construída sobre a falta de confiança. Não queremos cometer erros, e isso é parte do problema. 
O leão e o cordeiro estão quase reunidos. Não temos um leão adulto agora. O cordeiro ainda não está 
gritando. 

Agora, diga com ousadia, fale a verdade porque agora é o dia e assim será porque a palavra do Senhor 
saiu de mim afirmando que a visão profética será restaurada sob a igreja. A unção profética e o 
discernimento profético serão restaurados à igreja, assim como nos dias antigos sob a antiga aliança, 
o profeta podia ver por visão e profetizar e assim a visão profética deveria ser restaurada à igreja. 
Esta é a hora, este é o tempo, este é o lugar. 

Então, aqui está a minha palavra para você. Por que você não se levanta por um segundo? Vamos orar 
fortes no Espírito e irei encerrar. 

» Acredito que há uma unção no final que é maior do que no começo. 

» Eu acredito que a última glória é maior que a primeira. 

» Eu acredito que Deus se deleita em fazer isso, mesmo com aqueles de nós que são as partes mais 
antigas do corpo, porque Ele está declarando. Ele está fazendo uma declaração e a declaração é 
que o Ancião de dias ainda está vindo com o orvalho de Sua juventude. 

» Há um movimento juvenil. Vai estourar na América. 

 Não vai ser porque é tão estereotipado e bem executado. 

 Vai ser porque é o Pentecostes puro de Jesus. 

 É um Jesus confiante e seguro. É um Movimento de Jesus confiante e seguro. Sem medo 
de expulsar demônios orando em novas línguas, orando em frente às colunas do Espírito 
Santo e túneis de fogo. 

Vamos orar por apenas um minuto aqui em línguas fortes, pois eu quero liberar esse manto de guerra 
novamente sobre você e informar aos anjos que você está pronto para a batalha. Porque acredito 
que localmente você verá as portas abertas. Se nossa transmissão for bem-sucedida, teremos pelo 
menos uma estratégia para todas essas montanhas, e uma delas se chama precinctstrategy.com . Você 
quer conferir precinctstrategy.com porque são 80.000 portas abertas para comitês locais em nível local 
que os cristãos não conhecem. Mas, é aí que está o poder local no Partido Republicano, eles precisam 
ser invadidos. 
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Pai, eu Te agradeço em Nome de Jesus pela Aglow International. Eu Te agradeço pelo poder do Espírito 
Santo. Eu Te agradeço por línguas de fogo. Eu Te agradeço pela revelação do Espírito de Deus. Acredito 
que há uma nova unção, uma nova libertação, um novo poder que quebrará o compromisso que o 
inimigo deseja e o anulará. 

Orando em línguas. 

Agora, se você não tem uma dessas linguagens de oração, você pode aprender apenas estando perto 
de pessoas que a têm. Peça-lhes que coloquem as mãos em você e ativem-a. A questão é que você só 
precisa estar falando com autoridade para o seu espírito. Se você estivesse apenas parado lá 
resmungando, isso não seria uma oração de guerra. Você pode querer receber oração para liberar a 
plenitude. Por que você quer dirigir com o pé no freio? Você quer pisar fundo no acelerador. 

Aqui está como vamos concluir. Há uma unidade do Espírito que está descendo agora. 

O poder da unidade de um remanescente 

No filme Gladiador, quando assisti pela primeira vez no ano 2000, sempre que essa cena começa, esse 
sujeito, Maximus, está no meio da arena em Roma. Ele tem 10-15 companheiros gladiadores se 
olhando para ver com quem eles vão lutar. Ele ouve uma história contada na arena: “Senhoras e 
senhores, trago para vocês uma reconstituição da 2ª queda do poderoso Cartridge. Então Maximus 
percebe que vai desempenhar o papel da horda bárbara em Hannibal e passando por esses portões 
virão as carruagens de Scipio. Ele se vira para os 12 homens com ele e diz: “O que quer que passe por 
esses portões, temos uma chance melhor de sobrevivência se trabalharmos juntos”. Eles concordam. 

 Chave: O que quer que o inferno nos envie, temos uma chance melhor de permanecer na 
vitória se trabalharmos juntos. 

Os portões se abrem e as carruagens vão voando e eles começam a circulá-los e Maximus diz a eles: 
“Venham juntos! Venham juntos. Mais perto! Mais perto!" Todos eles se movem um em direção ao 
outro com seus escudos e então ele diz: “Travem seus escudos!”. Os escudos todos travam. 

A multidão está toda assistindo isso porque tipicamente 12-13 guerreiros solitários não sabem como 
se mover juntos em unidade. Eles eram todos ex-militares, então sabiam como se comportar em 
batalha. 

Como Um 
As carruagens vêm correndo em direção a eles para quebrá-los e esmagá-los como uma bola de boliche 
sobre os pinos. Maximus diz: “Espere! Segure! Segure! Segure!" Então, quando a carruagem chega até 
eles, ele diz: “Como um só!” Todos gritam: “Como um!” Eles se inclinam em seus escudos e isso repele 
a carruagem. Enquanto a carruagem salta da parede de aço de seus escudos, ele lhes diz: “Muito bem!” 

Agora as carruagens voltam pela segunda vez para separá-los. Desta vez, ele dá uma ordem de 
comando diferente. Ele lhes diz: “Espere! Segure!" Eles estão com os escudos levantados. Desta vez o 
comando não é pela unidade, é pela ofensa. 
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Maximus diz: “Diamante!” E todos eles se inclinam e inclinam seus escudos como uma rampa e a 
carruagem sobe nos escudos e vira no ar. Nesse momento, Maximus diz: “Coluna única. Coluna única.” 
Ele então sobe em um dos cavalos e avança sobre os condutores das carroças, arrancando suas 
cabeças. 

O que é estranho é que isso é exatamente o que profetizaram para os últimos dias, que o Senhor tiraria 
a carruagem e seus cavaleiros. (Êx 15:21) 

Quando acabou, toda a multidão que a princípio pensou que eles eram os vilões, está realmente 
torcendo por eles por causa da exibição de glória que foi trazida da unidade do remanescente. 

 Chave: Haverá uma exibição gloriosa quando o remanescente se unir. 

A palavra chave é diamante. Essa palavra diamante em grego significa literalmente “as muitas facetas 
do Corpo de Cristo”. Deus vai colocar em exibição diante dos anjos e principados a gloriosa Igreja nos 
últimos dias. 

Começa como um. Com a mão direita no ar, ao contar até três, vamos baixar a mão e com toda a 
autoridade do guerreiro que está dentro de você, vamos gritar: “COMO UM!” 

1, 2, 3…. COMO UM! 
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	Toda a Reforma é a história de Martinho Lutero sozinho contra a Igreja Católica naquele período de tempo. Houve outras gerações da Igreja Católica que não foram tão ruins quanto o período medieval quando Lutero escreveu. Não é tudo unilateral, mas aqui está a realidade, Lutero se posicionou como um indivíduo contra o coletivo.
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	Entenda uma coisa, lembre-se de quando Jesus estava expulsando demônios – o que, por sinal, é característico do próximo movimento de Deus. Vai ser um movimento de alegria. Será um movimento de libertação, porque uma das características de alegria e liberdade como em Samaria onde havia grande alegria naquela cidade, era que havia um grande movimento de libertação naquela cidade. E quando os demônios saem, as pessoas ficam felizes. A razão pela qual a maioria dos progressistas é triste é porque eles são possuídos. Acredite em mim!
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	Jesus provoca coisas para revelar o que realmente está acontecendo
	Jesus é o Último Guerreiro e Ele está escolhendo uma batalha agora.
	Aqui está o problema, estou correndo por aí tentando ser pacifista, pacificador, amante, embaixador porque conheço esse papel. Acreditei que era isso que eu deveria ser. Então me virei e percebi que Jesus está correndo por aí colocando fogo nas coisas. Estou tentando apagar todos os incêndios e é Ele quem os inicia.
	As pessoas erram o tempo todo com Trump. Eles fizeram isso quando ele surgiu. Eles pensam: “Ah, ele é tão… eu gostaria que ele não fizesse isso… quero dizer… eu só gostaria que ele não agisse assim no Twitter”. Sério? Você está lidando com principados e potestades que querem esmagar os EUA, destruir nossa economia, roubar suas liberdades, estripar nossa presença no Oriente Médio, deixar um estado terrorista emergir, deixar a China destruir seu futuro, e você está preocupado porque o cara não, em 120 palavras ou menos, agrada seu paladar com sua seleção de como ele critica seus inimigos? Esse é o seu problema?
	Nós somos o movimento
	A realidade é que Trump não é nosso movimento. Nós somos o movimento e é muito importante que as pessoas entendam isso. Donald Trump pode sumir. Donald Trump pode evaporar. Fomos ‘nós’ que tornamos Donald Trump possível, pois ele é a voz de um movimento. Acham que se conseguirem se livrar dele, o movimento perdeu a voz. Não, você não pode fazer isso com movimentos! Esse é o problema. Esse é o erro que o diabo comete. Você tira um, vai ter outro porque aquele não faz o movimento. O movimento os faz. Então, na história, Deus responde a sua oração dando a representação apropriada para o movimento em que Deus está. E se eles martirizarem este, Deus levantará outro porque o movimento é com o que você está lidando, não com um indivíduo. Compreende?
	O movimento populista é muito forte, e o fato é que estamos sendo atacados de muitas maneiras diferentes. É difícil de entender. “Bem, o que é a teoria crítica da raça? O que isto significa? O que isso significa?" Estamos sendo atingidos por todos esses caminhos diferentes.
	Eu quero simplificar o complexo novamente. Deus é tão divertido. Eu gosto da palavra ‘Jeová Astuto', porque você vai se casar com uma pessoa que é um guerreiro quando você é um amante. Você descobrirá que, em sua própria maneira de avaliar as circunstâncias, há uma pessoa que está fazendo a raiz da “misericórdia” enquanto a outra está fazendo a raiz da “conversa que precisamos ter”. Quantos de vocês sabem do que estou falando? Você nem sempre se casa com o que você é. Você se casa um pouco do contrário. É aí que está a tensão.
	Então, de qualquer forma, estou fazendo essa reunião do conselho com essas pessoas doadoras que amo, mas elas me frustram muito, porque quando chega a hora de tomar grandes decisões e ações audaciosas, elas se cancelam. Os apaixonados querem fazer um festival evangelístico como o Jesus Rally e os guerreiros querem fazer uma reforma eleitoral. Entre os dois você acaba com um híbrido que não faz nada, pois você escolheu o caminho que é o menos ofensivo para os amantes e o mais tolerável para os guerreiros.
	Amante e Guerreiro
	Como eu estava facilitando esta reunião, fiquei frustrado. Levantei-me e disse: “Aqui está o que não está claro para mim porque Jesus é um amante, Jesus também é um guerreiro. Quando Ele voltar, Ele não voltará para descobrir como curar as pessoas que não o aceitaram. Ele está voltando para julgar os vivos e os mortos. O amante deu a vida para que você não tivesse que lidar com o Juiz, mas o julgamento de Deus é uma característica do amor de Deus. Se Deus não te amasse, Ele não tiraria a espada para lidar com as coisas que estão destruindo as pessoas que Ele ama. Assim, o amor requer uma espada e a espada requer amor para que seja feito com retidão. Esses dois atributos não são opostos. Eles são quem Deus é. E se você tem apenas um Jesus (amante ou guerreiro), está perdendo a outra metade.
	Então, quando chega a hora do que fazer, você tem a espada aqui, mas então você tem a terceira imagem aqui que é a coroa. A coroa é do estadista. Essas três pessoas estão no corpo de Cristo.
	A propósito, eles estão em você também porque você tem a unção sacerdotal, você tem a unção profética e você tem a unção real. Você é um sacerdote real. Você já combinou esses atributos. E quando você está lidando com libertação, quando você está lidando com o diabo, quando você está lidando com maldições, e quando você está lidando com o que ele quer roubar em sua vida, ou a vida de seu ente querido, você é um guerreiro. E você é ungido para destruir as obras do inferno. Todo amante sabe o que é ser um guerreiro porque você vai guerrear pelas coisas que ama. 
	Estadista
	Então, o que é o estadista? Esta é a parte mais difícil para as pessoas verem - o governante ou o estadista. Você se lembra quando Jesus fala - Ele tem Suas palavras, que de vez em quando voltam para mim. “Se você está a caminho de lutar contra 10.000 soldados e tem apenas 1.000, deveria estar tentando encontrar termos de paz.” Isso realmente não soa como uma declaração cheia de fé. Você deve apenas dizer: "Bem, poucos ou muitos eu posso ganhar." Sim, há um versículo para isso, mas então você tem que lidar com toda a mente de Jesus.
	Há outra ocasião em que Jesus diz: “Você não tem a força necessária para essa batalha em particular, então, nesse caso, se você estiver a caminho do tribunal, tente fazer as pazes no caminho. É melhor para você negociar a solução a caminho do tribunal do que ir ao tribunal e perder o caso”. Ele colocou esses ensinamentos lado a lado. Ele está dando boa sabedoria rabínica em fazer uma autoavaliação de seus recursos e suas capacidades. Então, se Deus diz que você só tem 1.000 sem Ele, você está perdido. Mas vamos em frente, isso é diferente. Agora, você é Gideão. Você tem que ir para a guerra, mas você sabe quais são os números. Nesse caso, Deus recebe toda a Glória. Certamente não é o seu valente de número 300. É mais como um ato de Deus que você ganhou. Meu ponto é este, a unção de estadista é aquela que tem que fazer a análise perspicaz, porque o governante que está se comprometendo com a batalha tem que calcular qual é a melhor abordagem para vencer.
	Então, aqui está o que eu encontrei nesta reunião do conselho em particular. Levantei-me e disse: “Não estamos progredindo porque temos pessoas que são amantes que estão anulando os guerreiros”. Eu disse: “Agora o papel do estadista é alocar recursos e dinheiro. Exemplos: Pode ser Charlie Kirk e Candace Owens, e isso aqui é para onde vai o dinheiro agora, porque estamos lidando com jovens em campi universitários. Há mais retorno para o dólar em fazer com que nossos jovens encontrem conservadores com os quais possam se opor à máquina liberal dos professores e da administração. Talvez essa seja a coisa a fazer. Ou, talvez haja algum ministério universitário que está indo muito bem onde o Espírito Santo está se movendo em certos campi. Não vai conquistar o corpo estudantil por grupos conservadores; vai conquistá-los pelo evangelismo do Espírito Santo. Então, aqui está o ministério que sabe dar o soco dessa maneira e há aquele que dá dessa maneira. Também não entramos ou entramos os dois, nesse caso. Diante disso, qual queríamos financiar?” Veja como isso funciona, o sábio governante.
	Então, se você tiver que ver quais são os atributos. O amante mantém você puro de coração. O guerreiro mantém você ousado, mas o estadista mantém você sábio. Assim, você sabe o que deve ser quando estiver lidando com um problema. Você pode lidar com isso tentando conquistar a pessoa de forma cativante, que é a estratégia do amante, ou você pode ter que deixá-los saber onde estão os limites e quais são as consequências se eles continuarem com esse comportamento.
	 Chave:  O amante mantém você puro de coração. O guerreiro mantém você ousado. O estadista mantém você sábio.
	Todo pai faz as duas coisas. Eles querem que a criança saiba que eles os amam quando os disciplinam. Porque, se você apenas ama e não disciplina, podemos descobrir que DeMarcus (um jovem que Lance tem sido mentor) nunca sai da aula de matemática. Isso faz sentido? Assim, a sabedoria tem que escolher os meios apropriados.
	Davi, um protótipo dos três tipos de pessoas no corpo
	O modelo perfeito para o amante, guerreiro e governante é Davi porque ele era o dançarino selvagem na linha de conga. Ele estava lá fora com vocês. Ele não se importava se a CNN estava lá o observando. Ele só vai ficar mais louco e tirar a roupa e continuar dançando! Esse é um amante selvagem. Sem vergonha de Jesus.
	Então, ele também é um guerreiro selvagem. Ele era um guerreiro tão selvagem que, quando chegou a hora de construir uma casa de Deus, ele disse: “Deus, eu quero construir uma casa! Sou louco por Tua arca e Tua Presença. Eu vou construir uma grande casa para você!” E o Senhor diz: “Uau! Acalme-se Davi. Eu sei que fiz você matar filisteus e sei que você tinha um trabalho a fazer, mas jovem, você o fez com tanto zelo. Você é um homem ensanguentado."
	Esse homem era um guerreiro que ficava louco quando tinha que lutar. Ele adorava como um pentecostal com molho picante, mas então foi Deus quem disse: “Será sua casa, seu trono, seu cetro. Seu reino é de onde o Messias sairá. O Rei supremo virá de seus lombos.” E assim, Davi se torna o protótipo.
	Não é de admirar para nós que Jesus amasse o termo “filho de Davi” porque ele era o guerreiro supremo, o maior amante e o governante sábio absoluto. É isso que o mundo anseia. É um anseio por uma igreja que será um pouco mais radical em sua devoção, e um pouco mais “eu não me importo com o que você pensa” em sua devoção a Jesus.
	Há algo neste movimento vivo que é muito estéril. É muito farisaico e vai recompensar os francos porque as pessoas secretamente desejam não se conformar. Eles querem ser aquele Martinho Lutero que se opõe ao grupo. Eles querem ser aquele solo que se opõe à máquina que está tentando intimidá-la. Todo mundo anseia por essa coragem. A igreja vai demonstrar isso e vai exigir que sejamos muito astutos, muito astutos, não batendo no ar, mas realmente dando socos no inimigo onde o inimigo precisa ser atingido. Isso faz sentido para você?
	 Chave: O mundo anseia por uma Igreja que não se conforma com os caminhos do mundo, mas que demonstre vida no Reino 
	Então, o que estou dizendo é que apenas acredito que temos complicações que podem ser resolvidas. Então, quando você se encontra em todos esses paradigmas, é como uma coisa dominante. Agora eu não estou dizendo que você tem que ser um dominador. Temos que definir o que é Domínio – autoridade suprema; soberania. Gênesis 1:26-28 - Então Deus disse: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão". Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. Deus os abençoou, e lhes disse: "Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra".
	Situação Mundial Atual
	Não tenho certeza se essas pessoas que estão me acusando sabem do que estão falando. Tudo o que sei é que são amantes que não querem criar nenhuma polêmica ou provocação desnecessária com seus inimigos. O problema é que seus inimigos estão vindo atrás de você, seja você um amante ou não. Se você abrir mão de seus direitos como um americano (na realidade, qualquer nação), você honestamente acha que os democratas ou os republicanos do “clube de campo” estarão mais preocupados em protegê-lo se você realmente se render mais? Eles já estão rotulando os inocentes como culpados. Eles têm o espírito de Nero neles.
	Se você, por quaisquer razões científicas que tenha, digamos que você faça o israelense porque sou meio judeu. Eu tenho Ashkenazi na minha linhagem e tenho família em Israel. Para mim, a ciência é uma extensão de Deus, a menos que seja falsamente chamada de ciência, que é como Paulo a chamou. O que significa que você não cita ciência e depois me dá ficção. Se você vai citar a ciência, esteja pronto para defender sua ciência porque Deus é o Deus da ciência. Ele é o Deus da matemática. Ele é o Deus dos números e o Deus da economia. Ele é o Deus dos governos! Deus tem soluções para todos os domínios da vida! Não tenho medo do conhecimento. Deus é o Deus do conhecimento.
	Então, à medida que avançamos, e na batalha em que estamos, temos que reconhecer que se você for bonzinho não vai vencer nenhuma batalha. Na verdade, eles vão comer o seu almoço. Então, se você é o “não vacinado” hoje - em Israel saiu um estudo dizendo que depois que este é o lugar mais vacinado, essas pessoas cultuam o altar da ciência. Como você sabe, os judeus ortodoxos têm suas coisas e a maior parte de Israel é secular. É minha família lá embaixo, mas eles são, eles são secularistas furiosos, então eles adoram o deus do conhecimento. Assim, o cientista israelense é quase uma categoria exaltada por si só, como um sumo sacerdote. E os cientistas dizem: “90% de todos em Israel são vacinados, uma vez vacinados, duas vezes vacinados, três vezes e selados”. Então, eles tiveram esse problema de grande contaminação com o COVID. Eles estão tentando descobrir bem, “o que aconteceu? Fizemos a ciência de forma tão disciplinada. Quero dizer, somos tão conscientes do COVID.”
	Bem, o que eles descobriram foi que as pessoas que já tinham COVID de alguma forma – antes de tomarem todas as vacinas – tinham 13% a 20% mais resistência ao COVID porque têm anticorpos naturais. Isto é da comunidade científica em Israel. Então isso basicamente significa que devemos observar quais são os reais fatores de risco para as pessoas que já têm os anticorpos que estão recebendo uma vacina, porque isso pode estar atrapalhando o que elas já têm. Você pensaria que seria uma pergunta importante quando 80 milhões de americanos já tinham COVID e tinham os anticorpos. Por que você os está forçando a tomar uma vacina quando eles são os que têm maior imunidade natural?
	Só estou trazendo isso à tona porque temos o hábito de presumir que outra pessoa está pensando nessas coisas até você perceber o quão óbvias são suas soluções. O que seria ruim se eles vivessem com suas próprias soluções e depois nos dissessem como funciona, mas eles insistem que você faça a solução deles. Agora você tem que participar de sua loucura. Agora você tem que puxar o seu momento Martinho Lutero. “Espere um segundo! Aqui estou, e a menos que Deus me mostre e a menos que você possa me convencer com um argumento, ou eu possa ver que você está na Palavra de Deus, eu acredito que não é sábio para mim me submeter a você.” Na verdade, se eu pensar bem nisso, posso até ter uma convicção moral de não fazer isso, e nesse caso você me forçou a comprometer minha fé, e é por isso que agora a única isenção é religiosa, porque é aí que vai. Eles vão começar a rotular as pessoas religiosas como o problema.
	Então agora, essa administração genial diz que “os que não foram vacinados (nem mesmo categorizando quem já tinha os anticorpos – eles já estão deturpando isso), vocês são a razão pela qual a economia vai falhar”. Não, não será a ignorância deles, a dívida adicional de US$ 3,5 trilhões, o financiamento de pessoas para não trabalhar, a destruição de uma em cada três pequenas empresas. Ninguém está trazendo isso à tona nos programas de mídia de notícias dos falsos profetas de Baal. Mas, eles vão começar a rotular os cristãos como a razão pela qual Roma está queimando. Bem, em outra época, talvez, mas ainda não. Não é isso que vai acontecer. Porque, você só pode fazer de conta que 80 milhões de pessoas não existem por tanto tempo até que apareçam.
	Agora, acredite ou não, tudo isso é uma mensagem edificante da palavra de Deus, porque o que estou tentando lhe dizer é que esta é a disposição de Jesus para a igreja agora. É um pouco mais combativo do que estamos acostumados e vai expulsar todas as pessoas que são amantes inadequados. Os amantes inadequados continuarão cedendo, cedendo e cedendo até que tomem sua propriedade, sua liberdade e seu discurso. Então eles vão acabar com o seu direito de participar de uma reunião como esta. Porque essa é a natureza do diabo.
	Deus, pela Misericórdia de Deus, nos deu fundadores que podiam prever a carne, ver como a natureza simples gosta de se comportar, eles criaram freios e contrapesos. A esquerda quer eliminar todos esses cheques para que não haja saldo. De modo que são suas crenças, teorias e idéias onipresentes que dominam a Terra; que é o espírito do Anticristo. O problema com o Anticristo é Jesus Cristo.
	Aglow - Um Grande Movimento
	Você faz parte de um grande movimento. O que eu amo sobre isso é que, exatamente na época em que você deveria ter idade suficiente para se aposentar e ir para um campo de golfe, é quando Deus diz: “Você está se preparando o tempo todo para o grande jogo!” Você sabe como é frustrante para o diabo ter pessoas mais velhas o superando? É uma frustração ENORME. É verdade, totalmente verdade. Se fosse um movimento atraente, jovem e viril com cabelos compridos balançando com o mundo nos invejando... mas, não! Somos nós, as pessoas lá fora! Esses demônios não nos suportam porque nós os lembramos de algo! Nós nos recordamos do fato de que “Pois quando sou fraco, sou forte”. (2 Cor 12:10) E, “Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia.” (2 Coríntios 4:16)
	Então, eu quero que você pegue isso, Jesus, o Cordeiro de Deus aparece e eles estão procurando por um leão. E agora, o Leão de Judá está aparecendo e todos estão tendo ataques de nervos por causa dos cordeiros dominadores que estão irritados.
	Você deve ter em mente Dutch falando sobre aquele sonho do meio leão meio ovelha - que as ovelhas estão tendo um processo de nascimento porque há uma crise. Eles estão em crise porque deveriam estar se transformando em uma manada de leões. Eles não deveriam ser um rebanho de ovelhas vulneráveis agora.
	Davi, um tipo diferente de ovelha
	Davi era um tipo diferente de ovelha. Ele dizia: “O Senhor é meu Pastor”. Ele entendeu que o Senhor é seu Pastor. Ele adorou o Senhor. Ele era dedicado ao senhorio. Mas então, ele pegou sua pequena funda, foi até um gigante e o matou. Então ele corta a cabeça do gigante com sua própria espada e perambula com a cabeça na mão como um troféu de boliche ao meio-dia. Ele está andando com a cabeça de Golias como, “Ei, veja isso! O que você acha?" Ele está um pouco confuso andando por aí com a cabeça desse cara. Davi é um tipo diferente de ovelha. Ele não é uma ovelha dócil ou uma ovelha romântica. Ele é uma ovelha assassina. E é isso que você é – uma ovelha assassina. Nem todas as ovelhas são as mesmas ovelhas. Basta perguntar à família de Golias.
	 Chave: A Aglow é um tipo diferente de ovelha – uma ovelha assassina! (Aglow é uma organização que mata gigantes.)
	O Reino Está Caindo
	Ok, então deixe-me mostrar mais uma foto. Eu lhe dei aquela imagem ontem à noite, é muito importante que você a tenha. É o fato de que o Reino está descendo e o inferno está sendo empurrado para fora de sua posição. Como Satanás está sendo lançado na terra - tudo isso vai ter um apelo teológico radical e muitas pessoas que vão discordar disso, especialmente pessoas que não gostam dos conflitos - o Reino está chegando. Jesus diz que o Reino dos Céus está próximo, olhe para cima. Por que ele diz olhar para cima? Porque se você não olhar para cima, você vai olhar para o que está por vir na terra.
	O que está vindo na terra? Este reino aqui – vou colocar um forcado nele. Satanás está descendo. A razão pela qual Satanás está descendo é porque ele está sofrendo muita pressão trabalhando em casa. As grandes armas estão se movendo! Então, Jesus diz: “Olhe para cima!” Ele diz olhe para este lado porque você tem que olhar. Se você não olhar para o que está por trás do tremor, então você estará olhando para o tremor. É por isso que eu quero fazer a análise das notícias do jeito que eu faço, porque eu quero que vocês vejam o que está acontecendo, o que está sendo abalado, o que está se manifestando.
	 Chave: Se você não olhar para o que está por trás do tremor, então você estará olhando para o tremor.
	Jesus entra na sinagoga e todos estão tendo um belo dia normal. Um culto religioso agradável e entediante. Jesus entra um pouco tenso - o novo rabino está lá. Tem esse tipo de olhar curioso sobre Ele. Assim que Jesus começa a ensinar e falar, os demônios começam a se manifestar. “Eu sei quem você é - o Santo de Deus!” E eles querem culpar Jesus por perturbar sua sinagoga. Os demônios estavam na sinagoga o tempo todo. Tudo o que Jesus fez foi trazer à tona o que estava dormindo ali.
	Propósito de um despertar
	Isso é o que um despertar faz. Um despertar faz com que os demônios que estavam lá se manifestem e então eles querem culpar quem gera o despertar. Você entende do que estou falando? Eles vão nos culpar pelo problema que eles estão manifestando na sinagoga de nossas cidades e ruas. Porque Jesus está aparecendo
	 Chave: Um Despertar faz com que os demônios que estavam lá sempre se manifestem.
	Um tempo designado está chegando
	De qualquer forma, o demônio diz algo muito interessante. É a única vez que você vai olhar para essa expressão, mas é só um pouco. "Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo" (Mt. 8:29) Ah! Uma admissão interessante e desleixada das fileiras do inferno! E eu creio que a Palavra de Deus é exata. “Você veio para nos atormentar” O que isso diz a você? Duas coisas. Um – todos eles sabem que o tormento está chegando. Eles sabem que desobedeceram e eles estão com grandes problemas com o Inferno. Em segundo lugar, todos eles sabem que há um tempo para isso. Eles sabem que está chegando e sabem que há um tempo. E Jesus apareceu lá 2.000 anos atrás.
	 Chave: Os demônios sabem que o tormento está chegando e sabem que há um tempo determinado.
	Bem, se você quiser fazer a análise bíblica disto, 2.000 anos como de Adão a Abraão, 2.000 anos de Abraão a Jesus. Então você tem 2.000 anos de Jesus até hoje. Ele veio no quarto dia, mas eles o esperavam no final da semana. Eles O esperam agora. Mas, Ele apareceu 2.000 anos antes do previsto. Eles estavam sempre na ponta dos pés. Eles não são tão inteligentes. E estão lá embaixo nas fileiras mais baixas no reino da sinagoga como apenas demônios ocupando corpos lá em cima em um reino mais alto. Eles tinham um pouco mais de inteligência. Mas todos eles sabem que vão para o lago de fogo. E todos eles sabem que há um tempo definido para esse processo no tribunal. É por isso que eles estão tão loucos agora em adiá-lo porque está se aproximando.
	Você quer saber por que há tanta loucura acontecendo no mundo? É porque o inferno sabe que a hora está chegando. E eles podem dizer porque o Céu agora está pressionando eles. O Reino dos Céus está vindo para a terra. Jesus disse, olhe para cima quando você vir essas coisas acontecendo porque o Reino está se aproximando, e você olhe para cima porque a escuridão vai cobrir. Por que as trevas densas cobririam a terra? Porque eles estão caindo cada vez mais nas estruturas governamentais da terra. No entanto, “sobre ti brilhará a minha luz e a glória do Senhor será vista sobre ti”. Isaías 60.
	 Chave: O Reino dos Céus está vindo para a terra.
	O céu está perto
	Por que a Glória? Porque o Céu está mais perto do que nunca. Mas por qual razão as grandes batalhas com o medo, a ansiedade e a depressão? E qual o motivo de você ter que se edificar agora na santíssima fé orando no Espírito Santo? Porque, você tem mais do inferno empurrando suas áreas não redimidas. É por isso que você tem que olhar para cima. Sua redenção está se aproximando, então você tem que começar a se apropriar de tudo que Jesus morreu para lhe dar. Se você tem medo, ele vai usar asteroides à medida que o diabo se aproxima. Se você tem medo e é manipulado, isso começa a se manifestar em você. Tudo o que te aciona, cada questão que te atinge, você precisa parar e dizer: “Bem, eu não sei de onde isso veio. Eu preciso destruir esse pequeno gatilho.” “Eu tenho que…” . Então esse interruptor quando se apaga, não funciona. Você me entende?
	 Chave: Devemos nos apropriar de tudo que Jesus morreu para nos dar, para que não tenhamos áreas não redimidas escondidas em nossas vidas.
	A Unção de libertação está chegando
	Essa é a unção de libertação que está vindo. Há uma grande onda de libertação de Deus vindo para a igreja. Será um mover glorioso de Deus porque haverão muitas pessoas dançando livres e felizes, libertas de demônios.
	Estou quase terminando. Vamos apenas para esta reflexão final. Esta unção de libertação está chegando.
	Orando no Espírito
	Fiquei tão feliz em ouvir hoje os primeiros 10 minutos do começo com aquela oração no Espírito Santo, porque aqui está o acordo. É tão engraçado. Eu estava com Annabelle e estávamos em um clube de prestígio. Meus pais costumavam ir para a Union League na Filadélfia. O pai dela é médico. Meu pai é advogado. Nós nos conhecemos, mas éramos como as crianças que foram salvas na família e tiveram que salvar todos os outros. A Union League era o lugar de prestígio para onde nossos pais iam. 
	Estamos na Union League, mas estou sempre tentando descobrir quando virar pentecostal a todo vapor e quando ser mais ovelha ninja. Porque, sabemos que quando você está na Casa Branca e na sala dos CEOs, você tem que pensar “Bem, como vou me mudar para cá?”
	Então, de qualquer forma, e estamos eu e Annabelle com Nancy Hansen, ela está nos hospedando para um evento e há muitas mulheres. Elas estão vindo para uma reunião de oração na Filadélfia. Era um jantar e nós estávamos lá. Alguns médicos estão no local. E Nancy diz: “Vamos ter uma palavra de oração”. Certo, muito bom. Bem, minha esposa – ainda há um lado hippie nela. Então, estamos orando e estamos de mãos dadas e ela começa a orar em línguas. Abro os olhos e penso: “Meu Deus!” Então, eu aperto a mão dela para apenas acionar os gatilhos pentecostais dela. Ela acha que eu a estou encorajando! Então agora, ela aumenta o volume! E fico surpreso. Então, eu aperto a mão dela duas vezes mais forte e ela vai ainda mais alto! Estou na reunião de oração e pergunto: “O que você está fazendo?” E ela diz “O quê? Achei que você estava me encorajando.” E fico como, não, eu não estou encorajando. Estou manifestando algo na reunião de oração.
	Glória e Atividade dos Anjos
	Eis o que eu quero que você saiba. Isso é tão importante de se conseguir. Vocês todos devem entender. Parte da Glória, parte do reino para a Glória é a atividade dos anjos. Os anjos estão chegando e trarão à tona o que está escondido na sinagoga. Eles vão trazer à tona o que está funcionando em sua linhagem e, em vez de surtar com isso e ter um ataque de pânico, recuar e ficar curioso. E olhe para ele e fale: “O que é isso?” Pode ser que o Senhor diga: “Eu quero que você lide com isso para que você não seja afetado por isso”. Para que você caminhe em paz e ousadia - lembre-se de que o mundo é louco. Pare de se desculpar!
	 Chave: Coisas escondidas em nós virão à tona. Deixe Deus nos libertar.
	Por muito tempo, eu estava tentando ganhar o respeito de estranhos. Eu penso “Esqueça, eles estão agindo de forma tão imatura. Eu não me importo mais." Suas idéias são tão malucas que eu poderia simplesmente sair do armário (como um cristão radical). Todo mundo fez.
	Línguas Amantes
	Então, aqui está o que eu encontrei. Isso é importante de se ter - Você precisa orar. Você tem suas línguas de amor. Veja, as línguas dos amantes de Cristo são como as línguas mediterrâneas, belas línguas. É como uma língua de romance – eu gosto. É como um poeta italiano. É lindo. Mas, eu quero que você comece a exercitar suas línguas de guerra.
	Línguas Guerreiras
	Agora, as línguas de guerra soam como tropas de assalto alemãs. E te digo que isso é real. Você tem suas línguas de amante e suas línguas de guerreiro. Irei lhe falar isso muito sinceramente. É um pouco da minha teologia dos anjos, porém realmente acredito que há toda uma classificação de anjos que respondem aos momentos de intimidade de adoração reveladores. É como se eles fossem os anjos adoradores da intimidade. Mas então, existem os anjos da guerra. Eles gostam ir lidar com as coisas e um guerreiro não fica feliz apenas assistindo. Eles gostam de entrar na batalha. E assim, você tem que deixá-los ir para a guerra. E você também tem que andar um pouco, porque quando você está proferindo línguas de guerra, você tem que caminhar. Você deve andar por aí, porque há movimento no exército do Céu em marcha. Você tem que andar por aí e fazer um karatê na atmosfera de vez em quando.
	Eu estou falando sério sobre isso! Quando fui para a escola militar. Meu pai para me afastar das garotas e do teatro me mandou para uma academia militar. Porque eu amo teatro e amo garotas. E meu pai disse: “Ele não será nada se eu não o afastar da mãe, das meninas e do teatro”. Então, entrei na terapia de choque de uma instituição militar. Eu não tive escolha. Ele era um veterano da Segunda Guerra Mundial e disse que precisava me fortalecer um pouco. Tudo bem, então eu tenho meu batismo de fogo.
	A Transformação custa algo
	Vou lhe dizer algo sobre os militares que é ótimo. Eles sabem mais sobre como transformar as pessoas. Vamos colocar da seguinte forma. Você pode passar três anos na igreja e realmente não mudar. Mas se você ficar três anos na Ilha de Paris, vai ter um olhar diferente.
	A primeira coisa que eles fazem é começar a gritar com você por causa de tudo. Você supera sua hipersensibilidade, eles estão brigando com você e você não pode vencer as discussões. Eles ficam lá e gritam com você: “Você me ama, Wallnau!?” O que eu devo falar? Se eu disser sim, ele vai me chamar de homossexual. O que naquela época não era bom. Se eu disser não, ele vai me perguntar por que eu não o amo. Você não pode ganhar nessa conversa! Se você não diz nada, então você está sendo insubordinado. “Eu te fiz uma pergunta!?” Você não pode vencer! Você percebe que esse cara está tendo um dia ruim e todos os dias da minha vida serão assim.
	Mas você tem que ficar de uma certa maneira com o peito para cima e as mãos na costura da calça com a cabeça em um ângulo de 45 graus e você tem que falar alto com eles. "Sim senhor! Não senhor!" Eles não querem que você diga: “Como você está?” como Gomer Pyle.
	Mas então percebi que o Senhor me disse: “Meu povo quer transformação, mas não está disposto a ir para o meu acampamento. Eles estão pedindo orações respondidas, mas não estão dispostos a pagar o preço para que a oração seja respondida.” Minha mente volta para os militares, então 10 minutos por dia você precisa ter certos dias em que você está orando em línguas de guerra fortes. Você tem que ser capaz de andar por aí. Você tem que se mover - o corpo em movimento. É uma boa aeróbica. Queime gordura, espanque demônios.
	 Chave: A transformação custa algo.
	Agora, aqui está o que aprendi. Eu vou jogar essa teologia lá fora.
	Perguntei ao Senhor: “Às vezes, quando estou orando, nem sempre sinto vontade de orar forte em línguas, mas há algo que acontece quando o faço”. O Senhor disse: “Isso é certo, porque o que você está fazendo é envolver essa parte guerreira de você para lidar com essa área de sua vida que precisa dessa força militar nela”. Então, você não está ficando fraco e recuando. Seu homem espiritual tem que ser forte.
	Línguas e anjos
	Às vezes eu ando com as pessoas. Eu treino pessoas e escuto como elas oram. Eu disse a eles para orarem com força e eles não conseguem nem orar com força. Bem, se o seu espírito não tem voz, como você acha que vai ter voz? Então, isso é forte. Perguntei ao Senhor enquanto lia 1 Coríntios 13, “Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor…” E o Senhor disse: “Pare, pare, pare, volte”. “Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos.” E o Senhor respondeu: “Agora pare bem aí. Você não deveria estar interagindo com anjos. Você interage Comigo e os anjos estavam em missão.” Você pode amarrar e você pode afrouxar, mas nós ficamos tranquilos em interagir com os anjos, porque uma vez que você começa a entrar na angeologia, nove em cada dez pentecostais enlouquecem.
	 Chave: Bem, se o seu espírito não tem voz, como você acha que vai ter voz?
	Então, Deus diz: “Para seu próprio bem, você terá vislumbres de coisas, mas não fique tão preocupado com os anjos que você está focado neles e não em Mim”. Assim, com os anjos, você sabe que os tem com você e, às vezes, tem total consciência deles. Mas aqui está o que o Senhor me disse: “Quando você está orando, há momentos em que você está orando nas línguas dos anjos. Você está orando conforme o Espírito Santo o guia e são os anjos que estão recebendo as instruções diretamente de Mim através de sua boca“. Agora há teologia para isso. Não podemos ensinar isso em todos os lugares, mas aqui na Aglow podemos lidar com isso.
	 Chave: Quando você está orando no Espírito, há momentos em que você está orando nas línguas dos anjos e eles estão recebendo instruções diretamente de Deus através de sua boca.
	Há momentos em que Deus diz: “Vou falar através de você para aquela montanha para fazê-la se mover”. Depois, há momentos em que você não conhece a natureza da montanha com a qual deve lidar porque tem limitações em sua compreensão. Chama-se enfermidade da carne. É por isso que você tem uma linguagem de oração em primeiro lugar, para navegar em torno da ignorância do que você não conhece. A solução de Deus para isso nem sempre será uma palavra de conhecimento ou algum tipo de sabedoria. Será orar em línguas. Então, você obedecerá e manterá as coisas simples. Mas então, pelo que você sabe, você está dando uma expressão autorizada àquele anjo que está 
	 Chave: Orar no Espírito o ajuda a navegar por coisas que você não conhece.
	Agora, eu prometo a você, se esta organização levar essa mensagem a sério e começar a orar, o que vai acontecer é que sua fé vai para outro nível e em vez de apenas orar sílabas, você saberá que a partir de agora, quando você for para aquela zona militar para todos, você poderá estar falando na língua dos anjos. Você pode até estar repreendendo esse espírito. Você pode estar se dirigindo a esse espírito da mesma forma que o expulsaria de uma pessoa. Você está acertando no reino espiritual e está dizendo pela autoridade quais são as regras para isso.
	A Casa de Deus é uma Casa de Oração
	O grande tremor que está sobre nós na terra agora é um tremor de tronos, domínios, principados e potestades. Jesus anseia por uma igreja que possa administrar as nações. “Minha casa deveria ser chamada de Casa de Oração para todas as Nações.” De alguma forma, reduzimos isso a uma espécie de doce apelo com a vovó orando pelas almas perdidas.
	 Chave: Jesus anseia por uma Igreja que possa administrar as nações
	Eu a vejo de maneira bem diferente, eu a vejo como uma estação de administração decretando, exercendo autoridade governamental para o que é permitido e o que não é permitido nas nações da Terra. E onde há tronos e principados rebeldes em ação, ali, Deus derrubará, derrubará, derrubará, até que Ele venha, cujo direito é governar. E essa será a sucessão de convulsões nas nações da história até Jesus, Ele mesmo retornar como o Juiz que coloca Sua casa em ordem com um exorcismo global de cada demônio.
	 Chave: Grupos Aglow são estações de administração que estão exercendo autoridade governamental nas nações.
	A Libertação está chegando
	Antes que isso aconteça, haverá uma libertação para Sua casa e a casa começará a andar em sua glória administrativa. Os anjos estarão muito ativos conosco nos próximos dias, e as pessoas chegarão ao conhecimento de Deus porque entraremos em uma atmosfera onde os demônios estavam presos antes de chegarem lá. Eles estão andando do lado de fora da cobertura protetora do mal em que estavam andando e estão entrando em uma atmosfera que é selada pelos anjos para conversões. É por isso que quando eles vierem ao nosso meio, eles serão salvos.
	Uma Colheita está chegando
	Vamos começar a ter esses grandes comícios. Nós vamos ter comícios e vai ser uma loucura. Os demônios virão acorrentados e virão a Jesus. Isso é o que está por vir. UM GRANDE movimento. O Salmo 2 é muito apropriado.
	Eu estava perguntando ao Senhor, eu sabia que isso aconteceria se Donald Trump estivesse no cargo, eu sabia que a Al Qaeda iria correr para a cabine e assumiria o avião. Eu escrevi sobre isso. Eu disse que seria como se a esquerda fosse agir como a Al Qaeda. Eles vão levar estiletes com as cédulas. Eles vão invadir. Eles vão convencê-lo a se sentar, colocar o cinto de segurança, tudo está acontecendo de acordo com o planejado. Foi uma eleição justa e depois vão estragar o avião. Espero que eles não possam bater conosco a bordo. Mas é assim que é ruim. É assim que eu vejo. Parece apocalíptico, mas estou mais perto da verdade do que muitas pessoas bebendo Kool-Aid. (‘Beber o Kool-Aid’ é uma frase que significa concordar com o que está sendo dito sem considerar se é verdade ou não.)
	Agora a batalha vai do nível nacional para o estadual. É para lá que vai.
	 Esferas de influência que moldam a cultura
	/
	Apresentei a mensagem das sete montanhas, Johnny Enlow e vários outros pregaram sobre ela. Aqui está a revelação: Existem certas esferas que moldam a mente da cultura. Há o reino onde a igreja está ativa. Existe a família. Como a igreja e a família, a sinagoga e o lar, os judeus puderam existir na Europa dispersos por 2.000 anos por todo o mundo e voltar intactos à sua pátria. Por quê? Por causa da família, por causa da sinagoga e por causa da tradição! E nós somos do mesmo jeito, nós saímos disso, então contanto que você tenha uma igreja forte e uma família forte você pode resistir a qualquer doença em sua cultura. É por isso que eles precisam chegar à sua igreja e família, eis o que começa a acontecer: Quando o governo fica muito grande, ele quer colocar seus braços feios em torno de todas as sete montanhas, então isso se chama socialismo, marxismo ou ditadura totalitária.
	Entenda como isso é simples, existem sete reinos que compõem uma vida livre e equilibrada. O diabo quer tomar conta de todos eles e fazer você fazer o que ele quer que você faça. E é isso que está acontecendo agora neste romance com o socialismo. É sobre a montanha do governo indo de sua órbita onde é responsável e controlado para ser uma autoridade onipresente sobre todos. É para lá que ele está tentando nos levar.
	Educação, governo, mídia, artes, e então aqui os negócios da sétima montanha ou economia. Eu tenho em mente que a mídia e as artes estão quase convergindo uma para a outra porque metade do tempo que estou assistindo a mídia não é nada além de ficção de qualquer maneira. A partir de agora, estou dizendo que aqui é a diferença entre mídia e artes – artes, entretenimento, esportes e várias coisas assim – as artes são uma suspensão da realidade. É o Sábado das Sete Montanhas. É o lugar onde a recreação acontece. A mídia é onde a verdade sobre a natureza do que está acontecendo deve ser dita. Portanto, há uma distinção entre os dois. Um é fundamentado na informação sobre o que está acontecendo enquanto o outro é uma suspensão da realidade. Isso é o que a montanha da arte deveria ser.
	Mas, essas sete montanhas, veja onde estão, em nível nacional, de Harvard até Princeton e a Yale, tudo ficou tão estúpida! Eles acabaram de escolher um ateu no comando do gabinete de capelania em Harvard. Quando você é tão tolo, não merece mais ser respeitado. É como colocar o Capitão Crunch no comando de seus exércitos! Tudo bem, então você tem seu governo e seus tribunais, sua lei, sua mídia, suas artes, seus negócios e educação. E ouça, o grande mal que temos é que essa montanha da educação está alimentando principalmente todo o resto porque eles estão doutrinando os filhos e filhas e é culpa dos pais. Os pais se preocupam mais com o diploma de prestígio de seus filhos, do que se preocupam de ter seus cérebros bagunçados pelos pedófilos intelectuais marxistas que estão moldando suas cabeças em algum tipo de visão de mundo estranha que odeia o próprio país que lhes deu sua liberdade.
	Portões de Influência
	Há apenas um portão no topo de cada uma dessas montanhas. Você tem que ver isso. No topo de cada uma dessas montanhas, há portões de influência, porque no topo de cada uma dessas estruturas verticais existe uma hierarquia. A hierarquia sempre tem porteiros. Os porteiros são as elites no sistema universitário, no sistema de entretenimento de Hollywood, na indústria da música de Nashville. Tudo se resume a menos pessoas, e seu objetivo é proteger seu território de elite. Principalmente estes são os porteiros. Satanás está muito interessado neles. É por isso que a igreja tem que pensar mais. É triste que não tenhamos pensado no domínio de forma mais agressiva. Porque, enquanto você pensar que não deve ter nenhuma influência neste mundo, não treinamos nossos filhos como os judeus – para se tornarem médicos, advogados e produtores – porque os estamos treinando para ir para fora, preparar-se para o arrebatamento e evitar o anticristo. Em vez de ir por todo o mundo e fazer discípulos de nações, estamos tentando inocentá-los de serem confundidos pela nação. Não funciona bem, não é? Você não desenvolve imunidade de rebanho se escondendo.
	Aqui está o que eu quero que você ouça, Deus está vindo. Este modelo aqui (página 11) está invadindo os portões agora. Isso significa sistemas econômicos, sistemas políticos, até mesmo mídia – Deus vai começar a derrubar, derrubar e derrubar. O céu está chegando. Fica o alerta para nós. Se a casa for limpa por um mover de Deus, 9 em cada 10 pentecostais, carismáticos e evangélicos consideram uma resposta de oração se estiver acontecendo por algumas semanas esse movimento selvagem de Jesus. Todos os amantes ficariam tipo, “Veja, eu te disse, eu te disse!” até a poeira baixar. Quando o vento para de soprar, Jesus diz: “Se a casa foi varrida, mas não ocupada, sete vezes mais espíritos maus entrarão”.
	Em outras palavras, você não quer um reavivamento sem reforma, porque a reforma, lembre-se disso, a reforma lida com as portas. É de cima para baixo. O Avivamento é interpessoal. É de baixo para cima. Quando um avivamento segue o caminho errado e não encontra uma reforma que traz sob a autoridade de um novo sistema de crenças, então a casa é varrida e reocupada por demônios ainda mais cruéis. Isso faz sentido?
	 Chave: Um reavivamento deve incluir reforma, pois a reforma vai lidar com os portões de influência dentro da nação.
	Portanto, não estamos apenas procurando nosso movimento romântico de retorno a Jesus, uma selvagem oração de 40 dias e cruzada de jejum e, em seguida, um movimento arrebatador de Jesus. Se não ocuparmos a academia, se não começarmos a ocupar o governo, a lei e os tribunais, se não começarmos a ocupar o setor de entretenimento ou o setor empresarial, bem, então vai ser ocupado por esses demônios que Jesus disse que serão mais ímpios do que os primeiros a serem expulsos. Para você teria sido melhor deixar o status quo, então esvaziar o sistema e ter o nacional-socialismo de Hitler entrando e assumindo suas instituições. Veja como isso funciona?
	Estamos à procura de uma reforma que se mova no espírito de avivamento. Onde a reforma e um avivamento atinjam, você tem nossa definição de despertar. Lembre-se disso, porque vocês estão usando o despertar aqui como linguagem. Entenda a diferença. Uma reforma é institucional. Não é pessoal. É apenas um negócio. Um reavivamento é totalmente pessoal, porque é a sua interação uns com os outros como pessoas revividas. Quando as pessoas avivadas assumem a batalha das instituições reformadoras, você tem um grande despertar. É isso que estamos procurando. Não estamos apenas procurando por um movimento arrebatador de Deus e depois de volta ao status quo, que é pior do que era antes. Estamos em busca de uma reestruturação. Isso significa que nossas ideias vão se tornar controversas, e temos que nos sentir confortáveis com isso. Temos que defender a proposta bíblica de como o mundo funciona. Entende?
	E para todos aqueles que estavam chegando à minha esposa pedindo aquele versículo: “O que você quer que eu lhe faça ?" Isso é Lucas 18:41. “O que você quer que lhe faça?” Esse é o versículo que o Senhor me deu. Eu disse a Ele: “Bem, eu só quero servi-lo, agradá-lo, ser muito feliz por ti e ser uma alegria para o seu coração”. Ele disse: “Dê-me uma resposta melhor do que essa. Pense nisso." Eu disse: “Desculpe, Senhor. Eu era um pouco religioso. Sinto falta do Rush. Desejo ser um pentecostal como Rush Limbaugh (apresentador de um programa de rádio que faleceu em 2021), quero poder falar com o mundo da Igreja e dar-lhes informações sobre o que está acontecendo com uma perspectiva de esperança e realidade.” Acho que o Senhor vai ouvir isso e vamos começar um novo show.
	Você vê este gráfico aqui? (página 17) Estas são as sete montanhas. Essas sete montanhas em nível nacional, você tem influência indireta. Quanta influência teremos sobre a Casa Branca ou a Suprema Corte? Nós vamos ter alguma. Onde você tem o maior poder é perto de onde você mora. Você tem poder geográfico. Isso significa aquelas sete montanhas – esqueça ir atrás de Harvard, vá atrás de sua própria faculdade comunitária. Você tem que ir aos conselhos escolares do jardim de infância.
	 Chave: Onde você mora – em sua comunidade – é onde você terá o maior poder de influência.
	Então, você olha para essas sete montanhas como uma tabela. Você deve fazer uma lista quando estiver fazendo suas orações de guerra sobre quem são os influenciadores que Deus coloca em seu coração. Quem é o maior influenciador na mídia ou quem é o grande, a personalidade do âncora ou quem nos esportes é o grande dono da franquia? O que estou dizendo é que você não precisa fazer uma auditoria das sete montanhas no natural. Permita que o Espírito Santo lhe mostre por sua própria curiosidade natural quem Ele vai mover. Porque poderia ser como Jerry Jones (dono do time de futebol Dallas Cowboy) na minha cidade de Dallas. Eu o encontro de vez em quando porque vamos a alguns dos mesmos lugares, mas é sua esposa e seus filhos.
	Descobri que a família de Annabelle e minha família não eram o Dr. Naples ou o Sr. Wallnau. Foram os filhos deles que Deus pegou. Uma vez que você entra na casa, você está lá. Vocês são santos na casa de César. Então, você está orando para que Deus abençoe a casa e invada a casa dos porteiros. Eu quero uma invasão dos influenciadores. Eu quero uma invasão dos porteiros, e quero quebrar essas sete montanhas localmente porque tenho negócios na minha própria comunidade.
	 Chave: Deixe o Espírito Santo lhe mostrar onde direcionar sua influência e oração localmente.
	Para onde essa batalha vai, você verá um avivamento regional acontecer em alguns estados, mas não em outros, porque será uma visitação territorial antes de ser nacional. Haverá certos pontos quentes, certas cidades, certos condados onde Deus vai empurrar os principados para trás e dizer: “Estou aqui!” E, bum! Vai ser o gabinete do prefeito. Vai ser o departamento do xerife. Serão os varejistas e os líderes empresariais. Vai ser o sistema escolar local e “BAM! BAM!” a mídia de notícias cairá sobre Ele com todas as suas presas para transformá-lo em algum tipo de revolta escandalosa dos pentecostais “Talibã”. Estaremos prontos para satiriza-los de volta e fazê-los parecer estúpidos.
	“Onde está seu versículo para isso, pregador? Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim eles resistem à verdade.” (Ex 7:1-8:19) Esse era Moisés na corte de Faraó sendo combatido por governar pessoas que se moviam sob feitiçaria. Eles se opuseram a ele nos tribunais do governo, no tribunal de Faraó, mas Arão jogou aquele cajado, engoliu todos os outros cajados e todos foram silenciados ali mesmo em público. Desde que eles escolheram a luta com o que Deus queria fazer, Deus devorou sua vara de autoridade. E então, para garantir que os pentecostais temerosos saibam qual era o ponto de vista de Deus, o próximo versículo diz: “Assim também a loucura daqueles que estão andando como Janes e Jambres pode ser conhecida publicamente e demonstrada da mesma forma. Em outras palavras, Deus vai fazer isso de novo na história. Ele vai lidar com as forças que estão militando contra seus movimentos. Entende?
	Zona de Convergência de Pico para o Avanço do Reino.
	Aqui está o que eu quero falar com você. Recalibre, faça um alinhamento, volte para o começo. Sua capacidade máxima de ministério vem de sua capacidade pessoal. Se sua saúde, suas finanças e seus relacionamentos são uma área que o inimigo pode atacar, ele os atingirá para tirá-lo da convergência com sua unção.
	 Chave: Se sua saúde, finanças, relacionamentos são áreas que o inimigo pode atacar, ele irá atacá-los para tirá-lo da convergência com sua unção.
	Há uma coisa chamada convergência. Convergência é quando você está entrando em seu cumprimento profético para o que você foi preparado profeticamente por toda a sua vida. Quando você está em convergência, isso normalmente acontece no Hemisfério Ocidental, geralmente após os 50 anos e continua até os 75. Você está na zona de pico de convergência.
	O que é estranho nisso é que na época em que as pessoas estão se aposentando, tentando decidir o que vão fazer com suas vidas, elas estão realmente no lugar onde são mais úteis para o avanço do Reino. Fiz um estudo a partir de Bobby Clinton. Ele é o único homem que realmente fez uma análise desse assunto do ponto de vista acadêmico. Ele ficou 20 anos avaliando quem entrou em convergência e quem não entrou. Ele descobriu que cerca de 15% dos cristãos entraram no lugar onde eles realmente cumpriram profeticamente o que Deus os chamou para fazer.
	Eu foco nesse treinamento quais são as coisas que ajudam a fazer a convergência e quais são as armadilhas a serem evitadas porque você está na zona de convergência agora. 
	Profecía de 1967 de Kenneth Hagin
	Uma palavra final para você, uma profecia. A palavra de Graham Cooke foi um grande conforto para mim.
	Eu tenho uma profecia de 1967, mais ou menos na época em que vocês começaram. Kenneth Hagin tinha uma profecia muito interessante que não parecia nada com os anos 1960, mas ele estava vendo algo no futuro.
	“A mão do Senhor se moveu sobre mim e o Senhor disse: 'Suba mais alto, mais alto, e eu vi os Estados Unidos em 1967. E uma mão escura subiu do oceano no leste, do Oceano Atlântico. Ao chegar, a mão se elevou no ar e se tornou uma nuvem escura e encheu toda a atmosfera. Ele varreu o interior como uma tempestade do mar e eu disse: ‘Senhor! Oh senhor! Oh Senhor, qual é o significado disso?'”
	 E Ele falou comigo: “Filho, essa é a escuridão do comunismo ateu que está varrendo a nação, mesmo nas mentes de homens em altos cargos e políticos com grande poder. E esta nação não se tornará mais forte e não terá mais liberdade do que você tem agora (pense nisso, estamos sempre olhando para o futuro, mas o fato é que estamos apenas assistindo a uma erosão gradual dessas coisas). Você não terá mais prosperidade, mais a liberdade que tem agora. De fato, as liberdades que você conheceu serão tomadas e tiradas de você.”
	Olhei novamente e pude ver no mapa uma mancha como se um tinteiro tivesse derramado e se espalhado. Eu estava observando os estados do sul e do leste e perguntei: “Senhor, o que isso significa?” E ele disse, “Ódio de inspiração comunista entre as raças”. Você vê, (desculpe, Black Lives Matter foi concebido por uma equipe marxista), “O ódio de inspiração comunista entre as raças causará uma turbulência maior do que sua nação viu até agora. E não é a vontade de Deus, mas os corações dos homens que são perversos. Sem o amor de Deus, eles procuram seguir seu próprio caminho, e assim será pior do que você viu”.
	Eu clamei: “Senhor, Senhor, há um remédio?” O Senhor disse: “Homens maus e sedutores irão de mal a pior. Serão enganados e enganarão a muitos”. Respondi: “Senhor, não há nada para esperar?” 
	E então eu olhei e o Senhor disse, “Não esqueça seu texto,” (porque Kenneth Hagin era um homem de fé. Deus estava dando a ele uma palavra de fé, uma mensagem sobre fé. “Não esqueça seu texto” significa que você é um mensageiro da palavra da fé.) “Não se esqueça do que você é ungido para dar. Não olhe para as coisas que você vê. Mas olhe para as coisas que não são vistas.”
	E olhei novamente no Espírito e pude ver algo, vi caindo sobre naquele mapa uma bola de fogo do Céu. Quanto mais perto da terra, se aproximava (esta é a sua bola de fogo - Lance aponta para a nuvem da coroa em seu desenho), mais perto ele ficava (Lance move a mão para baixo no diagrama em direção à parte da terra do desenho ) e o fogo começou a cair. Eu a vi caindo como uma bola de fogo do céu, ficou cada vez maior e quando veio à terra se dividiu em pequenas bolas de fogo e faíscas de fogo. (Comparem com os sonhos que Dutch apresentou nas próximas 2 noites sobre fogo).
	Começou a cair sobre os homens e eu vi um exército se levantando e parecia que suas mãos eram fogo. Isso tem que ser sinais e maravilhas. Isso será prosperidade sobrenatural: “Tudo o que você colocar sua mão prosperará”. E então caiu sobre (pessoas) e eu vi línguas e cabeças de fogo. (Será uma visão sobrenatural, revelação, os dons do Espírito vão passar como asteroides. Profecia, línguas, interpretação de línguas, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, preparem-se.)
	E eu vi e a princípio pensei: “Meu Deus, toda a cabeça está pegando fogo, mas depois olhei mais de perto e era a língua de fogo. (É por isso que estou dizendo para recuperarem suas línguas guerreiras.) Línguas em chamas! Para os anjos de fogo que estão sendo enviados.
	Eu disse: “Senhor, o que isso significa?” Aqui está a parte que eu quero que você, Aglow, pegue “Antes que o pior venha e os dias de escuridão venham, lá irão aqueles que carregarão a plenitude da Minha Verdade e o fogo. E não é apenas para os estados desta nação, mas será para muitos outros lugares, outras nações, pois há uma obra que deve ser feita espiritualmente antes que o Senhor venha!
	Agora prepare seu coração porque o tempo está próximo, o começo é agora (1967 quando Aglow começou) e você verá e saberá que a mão do Senhor está sobre você. Muitos outros serão usados nestes últimos dias, e a obra progredirá.” Eu disse: “Senhor! Obrigado, obrigado. Obrigado pois tenho uma parte disso. Eu tenho um pequeno pedaço.” E o Senhor disse: “Sua tenda será ampliada”.
	Palavra para a Aglow
	Aqui está a palavra para a Aglow: “Você terá um ministério ampliado e ministrará a muitos, pois você ministrou a poucos em comparação com o que estou prestes a fazer a seguir. Portanto, volte para a terra e seja fiel, dê o que eu lhe digo para dar, pois você foi um pouco relutante e insegura em tempos passados para dizer essas coisas.”
	Interessante, não é? Muito do problema que temos é que temos uma covardia que não é intencional. Ela é construída sobre a falta de confiança. Não queremos cometer erros, e isso é parte do problema. O leão e o cordeiro estão quase reunidos. Não temos um leão adulto agora. O cordeiro ainda não está gritando.
	Agora, diga com ousadia, fale a verdade porque agora é o dia e assim será porque a palavra do Senhor saiu de mim afirmando que a visão profética será restaurada sob a igreja. A unção profética e o discernimento profético serão restaurados à igreja, assim como nos dias antigos sob a antiga aliança, o profeta podia ver por visão e profetizar e assim a visão profética deveria ser restaurada à igreja. Esta é a hora, este é o tempo, este é o lugar.
	Então, aqui está a minha palavra para você. Por que você não se levanta por um segundo? Vamos orar fortes no Espírito e irei encerrar.
	» Acredito que há uma unção no final que é maior do que no começo.
	» Eu acredito que a última glória é maior que a primeira.
	» Eu acredito que Deus se deleita em fazer isso, mesmo com aqueles de nós que são as partes mais antigas do corpo, porque Ele está declarando. Ele está fazendo uma declaração e a declaração é que o Ancião de dias ainda está vindo com o orvalho de Sua juventude.
	» Há um movimento juvenil. Vai estourar na América.
	 Não vai ser porque é tão estereotipado e bem executado.
	 Vai ser porque é o Pentecostes puro de Jesus.
	 É um Jesus confiante e seguro. É um Movimento de Jesus confiante e seguro. Sem medo de expulsar demônios orando em novas línguas, orando em frente às colunas do Espírito Santo e túneis de fogo.
	Vamos orar por apenas um minuto aqui em línguas fortes, pois eu quero liberar esse manto de guerra novamente sobre você e informar aos anjos que você está pronto para a batalha. Porque acredito que localmente você verá as portas abertas. Se nossa transmissão for bem-sucedida, teremos pelo menos uma estratégia para todas essas montanhas, e uma delas se chama precinctstrategy.com . Você quer conferir precinctstrategy.com porque são 80.000 portas abertas para comitês locais em nível local que os cristãos não conhecem. Mas, é aí que está o poder local no Partido Republicano, eles precisam ser invadidos.
	Pai, eu Te agradeço em Nome de Jesus pela Aglow International. Eu Te agradeço pelo poder do Espírito Santo. Eu Te agradeço por línguas de fogo. Eu Te agradeço pela revelação do Espírito de Deus. Acredito que há uma nova unção, uma nova libertação, um novo poder que quebrará o compromisso que o inimigo deseja e o anulará.
	Orando em línguas.
	Agora, se você não tem uma dessas linguagens de oração, você pode aprender apenas estando perto de pessoas que a têm. Peça-lhes que coloquem as mãos em você e ativem-a. A questão é que você só precisa estar falando com autoridade para o seu espírito. Se você estivesse apenas parado lá resmungando, isso não seria uma oração de guerra. Você pode querer receber oração para liberar a plenitude. Por que você quer dirigir com o pé no freio? Você quer pisar fundo no acelerador.
	Aqui está como vamos concluir. Há uma unidade do Espírito que está descendo agora.
	O poder da unidade de um remanescente
	No filme Gladiador, quando assisti pela primeira vez no ano 2000, sempre que essa cena começa, esse sujeito, Maximus, está no meio da arena em Roma. Ele tem 10-15 companheiros gladiadores se olhando para ver com quem eles vão lutar. Ele ouve uma história contada na arena: “Senhoras e senhores, trago para vocês uma reconstituição da 2ª queda do poderoso Cartridge. Então Maximus percebe que vai desempenhar o papel da horda bárbara em Hannibal e passando por esses portões virão as carruagens de Scipio. Ele se vira para os 12 homens com ele e diz: “O que quer que passe por esses portões, temos uma chance melhor de sobrevivência se trabalharmos juntos”. Eles concordam.
	 Chave: O que quer que o inferno nos envie, temos uma chance melhor de permanecer na vitória se trabalharmos juntos.
	Os portões se abrem e as carruagens vão voando e eles começam a circulá-los e Maximus diz a eles: “Venham juntos! Venham juntos. Mais perto! Mais perto!" Todos eles se movem um em direção ao outro com seus escudos e então ele diz: “Travem seus escudos!”. Os escudos todos travam.
	A multidão está toda assistindo isso porque tipicamente 12-13 guerreiros solitários não sabem como se mover juntos em unidade. Eles eram todos ex-militares, então sabiam como se comportar em batalha.
	Como Um
	As carruagens vêm correndo em direção a eles para quebrá-los e esmagá-los como uma bola de boliche sobre os pinos. Maximus diz: “Espere! Segure! Segure! Segure!" Então, quando a carruagem chega até eles, ele diz: “Como um só!” Todos gritam: “Como um!” Eles se inclinam em seus escudos e isso repele a carruagem. Enquanto a carruagem salta da parede de aço de seus escudos, ele lhes diz: “Muito bem!”
	Agora as carruagens voltam pela segunda vez para separá-los. Desta vez, ele dá uma ordem de comando diferente. Ele lhes diz: “Espere! Segure!" Eles estão com os escudos levantados. Desta vez o comando não é pela unidade, é pela ofensa.
	Maximus diz: “Diamante!” E todos eles se inclinam e inclinam seus escudos como uma rampa e a carruagem sobe nos escudos e vira no ar. Nesse momento, Maximus diz: “Coluna única. Coluna única.” Ele então sobe em um dos cavalos e avança sobre os condutores das carroças, arrancando suas cabeças.
	O que é estranho é que isso é exatamente o que profetizaram para os últimos dias, que o Senhor tiraria a carruagem e seus cavaleiros. (Êx 15:21)
	Quando acabou, toda a multidão que a princípio pensou que eles eram os vilões, está realmente torcendo por eles por causa da exibição de glória que foi trazida da unidade do remanescente.
	 Chave: Haverá uma exibição gloriosa quando o remanescente se unir.
	A palavra chave é diamante. Essa palavra diamante em grego significa literalmente “as muitas facetas do Corpo de Cristo”. Deus vai colocar em exibição diante dos anjos e principados a gloriosa Igreja nos últimos dias.
	Começa como um. Com a mão direita no ar, ao contar até três, vamos baixar a mão e com toda a autoridade do guerreiro que está dentro de você, vamos gritar: “COMO UM!”
	1, 2, 3…. COMO UM!








Amante, Guerreiro e Estadista de Cristo

Lance Wallnau

 Conferência Aglow 2021– Sessão da manhã de sábado



Existem três tipos de pessoas no Corpo de Cristo.

· Amantes

· Guerreiros 

· Estadistas 

Você tem que saber quais são eles, porque você terá uma inclinação para um grupo ou outro.

Amante

Os amantes olham e veem Jesus. Esta é uma organização de noivas. Eu os encontro no Corpo de Cristo. É o grupo de avivamento. Eles não querem se envolver com nada que tenha a ver com a reforma, pois desejam somente amar a Jesus. Eles querem ver todos com os olhos da Noiva de Cristo, com amor e humildade. Esses são todos atributos precisos de Jesus.

O apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto: “Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio, e quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo.” Portanto, existe um modelo para a igreja ser a amante devota. A humilde serva. A Noiva dedicada e pura, sem confrontos, amável.

Guerreiros

Há outro modelo, e esse tem sido mais fraco na igreja. Esse é o modelo de Jesus, o Guerreiro. Isso é muito importante para anotarmos, porque no primeiro século, quando Jesus apareceu, eles estavam procurando o Leão de Judá. Eles esperavam que Jesus aparecesse dessa forma, porém, Ele veio como o Cordeiro de Deus.

Estamos sempre fora de ritmo com a próxima manifestação de Jesus. Esse é o ponto que eu irei trazer. Eles estavam tão fixados na vinda do Messias como um conquistador que não podiam discerni-Lo vindo como um Cordeiro sacrificial pelos pecados do mundo.

Nosso problema é que estamos tão obcecados por Jesus, o Cordeiro de Deus, que não O imaginamos voltando como Juiz e Governante do universo. A próxima manifestação de Jesus não é o Cordeiro. A próxima manifestação de Jesus é que Ele está vindo com os Exércitos do Céu. Este é o último capítulo da Bíblia. O Espírito e a Noiva dizem: “Vem”. Evidentemente a Noiva está com Jesus e eles parecem um exército porque Ele vem com os Exércitos do Céu.

Chave: Quando Jesus voltar, Ele não virá como o Cordeiro de Deus. Ele voltará como o Juiz e Governante do mundo. 

Jesus é o Amante e o Guerreiro

Então, Jesus, o Amante, deve ser colocado em equilíbrio com Jesus, o Guerreiro. Não é “um ou outro”, é “ambos/e”. Jesus, o Guerreiro, confronta o diabo. Ele derruba as mesas do templo. Ele diz a verdade inconveniente na festa que ninguém quer ouvir. Às vezes, Ele insulta o anfitrião!

Um fariseu o convida para jantar e eles estão olhando para ver o que Ele vai fazer. Jesus aceita o convite e senta-se onde O colocam, porém, surge uma mulher que lava os pés dele com suas próprias lágrimas e os enxuga com seus cabelos. Estão julgando Ele e ela. Jesus diz o seguinte comentário desconfortável: “Ei, quando eu cheguei aqui, você não me beijou. Você não lavou meus pés. Você não fez nada disso, mas essa mulher — desde que cheguei, ela faz tudo isso para que seus pecados, que são muitos, sejam perdoados. Evidentemente você não tem muitos pecados a serem perdoados, então você não ama muito.” Isso é o que ele disse!

Jesus era uma ameaça política

Acho que temos uma maneira estranha de reformular a Bíblia em imagens que não são necessariamente precisas. Assim, vemos qualquer coisa que tenha a ver com confrontar como se não fosse compatível com a disposição de Jesus. Mas, na verdade, eu diria a você exatamente o oposto. Eu diria que Jesus pode não ser a pessoa que você convidaria para o seu coquetel, porque ele será imprevisível. Ele pode não ser tão passivo e neutro quanto você pensa que é. Há uma razão pela qual Ele foi percebido como uma ameaça. Ele foi morto porque era uma ameaça política.

Que os cristãos não devem se envolver em política é uma das frases mais hilárias que o Céu ouve. Você está falando sobre o Rei do universo vindo para reivindicar um domínio que pertence a Ele. E você acha que não deveria se envolver com assuntos governamentais? Pense nisso! Assim, Jesus o Guerreiro e Jesus o Amante são ambos retratos válidos de Jesus.

Chave: A Igreja deve estar envolvida nos assuntos da vida, sempre trazendo princípios bíblicos que influenciam todas as esferas da sociedade.

O apóstolo Paulo estaria preocupado com a igreja sendo apresentada como uma virgem perseguida, mas há outras linhas estranhas na Bíblia onde você o vê diante dos fariseus quando está sendo julgado. Ele começa a fazer sua defesa e eles batem em seu rosto. Aqui está o homem que escreveu o décimo terceiro capítulo de Coríntios sobre o amor que lemos em todos os casamentos, “O amor é paciente, o amor é bondoso…”. Paulo se vira e diz: “Deus te ferirá, parede branqueada! Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir?” (Atos 23:3) Isso não é exatamente dar a outra face rabínica.

Eles disseram: “Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus?” E então o sábio apóstolo olha ao redor da sala e diz: “Irmãos, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Pois está escrito 'Não fale mal de uma autoridade do teu povo.'” Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no Sinédrio: “Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos!” Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: "Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele?” A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza.

O que estou tentando dizer é que essa é a disposição apostólica que precisamos quando o Leão de Judá é a próxima manifestação de Jesus para a terra. Se você estiver procurando pelo Cordeiro, ficará confuso, porque Ele está parecendo cada vez mais um Guerreiro nos dias de hoje. Isso faz sentido para você? Agora ambos são compatíveis!

A razão pela qual estou rindo é porque minha esposa é uma amante de Cristo e eu sou um guerreiro. Os amantes estão à procura de misericórdia. Os guerreiros procuram um julgamento profético e divino e ambos são precisos.

Eu realmente não acho que ficamos confortáveis com o guerreiro Jesus. Isso faz parte da esquizofrenia no corpo de Cristo. No momento em que você tiver que se mover em direção a qualquer forma de ativismo, haverá alguém que dirá: “Bem, Jesus realmente faria isso?” Temos que deixar claro em nossas cabeças: “Sim, Jesus realmente faria isso”.

Chave: Jesus sempre defende a Verdade e nunca recua. 

Martinho Lutero e a Reforma

Toda a Reforma é a história de Martinho Lutero sozinho contra a Igreja Católica naquele período de tempo. Houve outras gerações da Igreja Católica que não foram tão ruins quanto o período medieval quando Lutero escreveu. Não é tudo unilateral, mas aqui está a realidade, Lutero se posicionou como um indivíduo contra o coletivo.

Onde estamos agora? É muito importante que você entenda isso, marxismo, socialismo, é o mesmo espírito com um novo nome. O catolicismo tem, à sua maneira, estado alinhado erroneamente com o Espírito Santo. Significa que o grupo lhe dirá o que você deve pensar, o que você deve fazer e como você deve servir a Deus.

Chave: Um grupo erroneamente alinhado com o Espírito Santo não dará liberdade aos seus membros para seguir a liderança do Espírito Santo.




A influência da Reforma sobre os EUA

Todo o experimento americano vem de Martinho Lutero e da Reforma Protestante. Se você pensar bem, é esse elemento que torna os Estados Unidos diferente.

· São os direitos do indivíduo contra o grupo.

· São os direitos do povo contra o governo.

Os fundadores dos EUA foram muito claros quanto a isso, mas foi por causa da influência da Reforma na Europa. Veio porque os peregrinos originais que vieram aqui eram um projeto de realocação da igreja tentando fugir da perseguição na Europa. Então, está embutido em nosso DNA (na América), esse tipo de desejo espiritual de não ser controlado por uma hierarquia. E é aí que vocês (na Aglow) estão agora – vocês têm que entrar nesse DNA.

O que é o conflito cósmico? Porque esses ciclos passam pela história e temos que ter estrutura para ver a batalha. Estamos falando de amante, guerreiro e rei (ou amante, guerreiro, estadista) por uma razão agora.

Guerreiros não violarão sua consciência

Lutero se levantou como um guerreiro e disse: “Não posso retratar o que acredito e como pratico minha fé. Porque fazer isso – a menos que você possa me convencer pela razão ou pelas escrituras de que estou errado, seria violar minha consciência. É uma coisa muito perigosa andar com Deus e violar sua consciência porque isso significaria que você está pecando de propósito, e”, disse Lutero, “não pecarei em submissão ao seu decreto”. (Como Ester e Daniel)

Isto é para onde está indo a América, pessoal. Quer saber o que é desobediência civil? Estamos enfrentando uma mídia hostil que é o porta-voz de Baal. Eles são os falsos profetas de Baal. Você está vendo a passividade, manipulação, intimidação e dominação de Jezabel e Acabe saindo do reino do governo. Quando você vê a mídia e o governo alinhados assim, com grandes negócios por trás, como o dinheiro de Herodes, é um cenário bíblico.

Lutero disse: “Não posso retratar-me. Aqui estou, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude”. Quando ele estava lá, ele estava como um reformador, como um mártir, e como um guerreiro que não recuou para tentar encontrar um terreno comum com um compromisso que Deus não estava. Você tem que saber - quando você vai ser um guerreiro? Quando você vai ser um amante? Se você é todo amante, você é meio anti bíblico, porque até Jesus provocou o sistema.

Chave: Guerreiros não se comprometem com o mal.

Você já viu aquela cena em Coração Valente onde Mel Gibson está com toda a pintura de guerra, e ele volta para sua equipe, e eles dizem: “O que você vai fazer?” E ele diz: “Eu vou comprar uma briga!” Ele sai deliberadamente para provocar uma briga, pois eles tinham que lutar porque os nobres estavam corrompidos. Enquanto os nobres estivessem corrompidos, o povo seria oprimido. Ele vai arrumar uma briga, colocar os nobres lá fora e fazê-los lutar. Ele vai entrar como um nobre forçando os outros nobres a tomar uma posição. Ele era como Trump no movimento populista aparecendo em Washington, forçando todos os republicanos que não querem lutar a enfrentar o trabalho que deveriam fazer.

Aplausos cautelosos surgem na sala. Ouça, se você não está convencido de que teremos que conversar um pouco. Estaremos todos na mesma página em breve.

Então, o que Jesus faz é ir a Jerusalém para brigar. Se Ele não queria a briga, não precisava ir provocá-la. Ele entrou em Jerusalém como William Wallace indo ao campo de Sterling para provocar uma briga. Ele sabia muito bem que estava indo para o centro nervoso da estrutura religiosa dos fariseus que Ele estava ameaçando. Ele estava indo na época que o Piloto deveria estar lá para governar a cidade. Ele estava indo na oportunidade máxima para começar a briga com o diabo para que o diabo cometesse o erro de engolir o Bombardeiro Suicida do Céu.

Satanás O levou e ele nunca deveria ter mordido a isca. Jesus se usou como desdobramento. Quando Ele se detonou e se permitiu ser levado para o inferno, Satanás percebeu que cometeu um grande erro. Não tenho certeza se havia uma maneira de evitá-lo, porque se ele deixasse Jesus vivo, todos os homens acreditariam nele. Se ele O matar, ele se matou completamente e desistiu das chaves do Reino e do controle até que Jesus decida voltar e assumir o controle.

A Libertação traz senso de liberdade e alegria

Entenda uma coisa, lembre-se de quando Jesus estava expulsando demônios – o que, por sinal, é característico do próximo movimento de Deus. Vai ser um movimento de alegria. Será um movimento de libertação, porque uma das características de alegria e liberdade como em Samaria onde havia grande alegria naquela cidade, era que havia um grande movimento de libertação naquela cidade. E quando os demônios saem, as pessoas ficam felizes. A razão pela qual a maioria dos progressistas é triste é porque eles são possuídos. Acredite em mim!

Os progressistas são as pessoas mais miseráveis da Terra. Eles não estão felizes com nada. Você pode ter a maior prosperidade da terra e eles encontrarão algo para se irritar porque estão sempre procurando alguma desigualdade ou iniquidade que eles possam apontar que os irrita.

Jesus provoca coisas para revelar o que realmente está acontecendo

Jesus é o Último Guerreiro e Ele está escolhendo uma batalha agora.

Aqui está o problema, estou correndo por aí tentando ser pacifista, pacificador, amante, embaixador porque conheço esse papel. Acreditei que era isso que eu deveria ser. Então me virei e percebi que Jesus está correndo por aí colocando fogo nas coisas. Estou tentando apagar todos os incêndios e é Ele quem os inicia.

As pessoas erram o tempo todo com Trump. Eles fizeram isso quando ele surgiu. Eles pensam: “Ah, ele é tão… eu gostaria que ele não fizesse isso… quero dizer… eu só gostaria que ele não agisse assim no Twitter”. Sério? Você está lidando com principados e potestades que querem esmagar os EUA, destruir nossa economia, roubar suas liberdades, estripar nossa presença no Oriente Médio, deixar um estado terrorista emergir, deixar a China destruir seu futuro, e você está preocupado porque o cara não, em 120 palavras ou menos, agrada seu paladar com sua seleção de como ele critica seus inimigos? Esse é o seu problema?




Nós somos o movimento

A realidade é que Trump não é nosso movimento. Nós somos o movimento e é muito importante que as pessoas entendam isso. Donald Trump pode sumir. Donald Trump pode evaporar. Fomos ‘nós’ que tornamos Donald Trump possível, pois ele é a voz de um movimento. Acham que se conseguirem se livrar dele, o movimento perdeu a voz. Não, você não pode fazer isso com movimentos! Esse é o problema. Esse é o erro que o diabo comete. Você tira um, vai ter outro porque aquele não faz o movimento. O movimento os faz. Então, na história, Deus responde a sua oração dando a representação apropriada para o movimento em que Deus está. E se eles martirizarem este, Deus levantará outro porque o movimento é com o que você está lidando, não com um indivíduo. Compreende?

O movimento populista é muito forte, e o fato é que estamos sendo atacados de muitas maneiras diferentes. É difícil de entender. “Bem, o que é a teoria crítica da raça? O que isto significa? O que isso significa?" Estamos sendo atingidos por todos esses caminhos diferentes.

Eu quero simplificar o complexo novamente. Deus é tão divertido. Eu gosto da palavra ‘Jeová Astuto', porque você vai se casar com uma pessoa que é um guerreiro quando você é um amante. Você descobrirá que, em sua própria maneira de avaliar as circunstâncias, há uma pessoa que está fazendo a raiz da “misericórdia” enquanto a outra está fazendo a raiz da “conversa que precisamos ter”. Quantos de vocês sabem do que estou falando? Você nem sempre se casa com o que você é. Você se casa um pouco do contrário. É aí que está a tensão.

Então, de qualquer forma, estou fazendo essa reunião do conselho com essas pessoas doadoras que amo, mas elas me frustram muito, porque quando chega a hora de tomar grandes decisões e ações audaciosas, elas se cancelam. Os apaixonados querem fazer um festival evangelístico como o Jesus Rally e os guerreiros querem fazer uma reforma eleitoral. Entre os dois você acaba com um híbrido que não faz nada, pois você escolheu o caminho que é o menos ofensivo para os amantes e o mais tolerável para os guerreiros.

Amante e Guerreiro

Como eu estava facilitando esta reunião, fiquei frustrado. Levantei-me e disse: “Aqui está o que não está claro para mim porque Jesus é um amante, Jesus também é um guerreiro. Quando Ele voltar, Ele não voltará para descobrir como curar as pessoas que não o aceitaram. Ele está voltando para julgar os vivos e os mortos. O amante deu a vida para que você não tivesse que lidar com o Juiz, mas o julgamento de Deus é uma característica do amor de Deus. Se Deus não te amasse, Ele não tiraria a espada para lidar com as coisas que estão destruindo as pessoas que Ele ama. Assim, o amor requer uma espada e a espada requer amor para que seja feito com retidão. Esses dois atributos não são opostos. Eles são quem Deus é. E se você tem apenas um Jesus (amante ou guerreiro), está perdendo a outra metade.

Então, quando chega a hora do que fazer, você tem a espada aqui, mas então você tem a terceira imagem aqui que é a coroa. A coroa é do estadista. Essas três pessoas estão no corpo de Cristo.

A propósito, eles estão em você também porque você tem a unção sacerdotal, você tem a unção profética e você tem a unção real. Você é um sacerdote real. Você já combinou esses atributos. E quando você está lidando com libertação, quando você está lidando com o diabo, quando você está lidando com maldições, e quando você está lidando com o que ele quer roubar em sua vida, ou a vida de seu ente querido, você é um guerreiro. E você é ungido para destruir as obras do inferno. Todo amante sabe o que é ser um guerreiro porque você vai guerrear pelas coisas que ama. 

Estadista

Então, o que é o estadista? Esta é a parte mais difícil para as pessoas verem - o governante ou o estadista. Você se lembra quando Jesus fala - Ele tem Suas palavras, que de vez em quando voltam para mim. “Se você está a caminho de lutar contra 10.000 soldados e tem apenas 1.000, deveria estar tentando encontrar termos de paz.” Isso realmente não soa como uma declaração cheia de fé. Você deve apenas dizer: "Bem, poucos ou muitos eu posso ganhar." Sim, há um versículo para isso, mas então você tem que lidar com toda a mente de Jesus.

Há outra ocasião em que Jesus diz: “Você não tem a força necessária para essa batalha em particular, então, nesse caso, se você estiver a caminho do tribunal, tente fazer as pazes no caminho. É melhor para você negociar a solução a caminho do tribunal do que ir ao tribunal e perder o caso”. Ele colocou esses ensinamentos lado a lado. Ele está dando boa sabedoria rabínica em fazer uma autoavaliação de seus recursos e suas capacidades. Então, se Deus diz que você só tem 1.000 sem Ele, você está perdido. Mas vamos em frente, isso é diferente. Agora, você é Gideão. Você tem que ir para a guerra, mas você sabe quais são os números. Nesse caso, Deus recebe toda a Glória. Certamente não é o seu valente de número 300. É mais como um ato de Deus que você ganhou. Meu ponto é este, a unção de estadista é aquela que tem que fazer a análise perspicaz, porque o governante que está se comprometendo com a batalha tem que calcular qual é a melhor abordagem para vencer.

Então, aqui está o que eu encontrei nesta reunião do conselho em particular. Levantei-me e disse: “Não estamos progredindo porque temos pessoas que são amantes que estão anulando os guerreiros”. Eu disse: “Agora o papel do estadista é alocar recursos e dinheiro. Exemplos: Pode ser Charlie Kirk e Candace Owens, e isso aqui é para onde vai o dinheiro agora, porque estamos lidando com jovens em campi universitários. Há mais retorno para o dólar em fazer com que nossos jovens encontrem conservadores com os quais possam se opor à máquina liberal dos professores e da administração. Talvez essa seja a coisa a fazer. Ou, talvez haja algum ministério universitário que está indo muito bem onde o Espírito Santo está se movendo em certos campi. Não vai conquistar o corpo estudantil por grupos conservadores; vai conquistá-los pelo evangelismo do Espírito Santo. Então, aqui está o ministério que sabe dar o soco dessa maneira e há aquele que dá dessa maneira. Também não entramos ou entramos os dois, nesse caso. Diante disso, qual queríamos financiar?” Veja como isso funciona, o sábio governante.

Então, se você tiver que ver quais são os atributos. O amante mantém você puro de coração. O guerreiro mantém você ousado, mas o estadista mantém você sábio. Assim, você sabe o que deve ser quando estiver lidando com um problema. Você pode lidar com isso tentando conquistar a pessoa de forma cativante, que é a estratégia do amante, ou você pode ter que deixá-los saber onde estão os limites e quais são as consequências se eles continuarem com esse comportamento.

Chave:  O amante mantém você puro de coração. O guerreiro mantém você ousado. O estadista mantém você sábio.

Todo pai faz as duas coisas. Eles querem que a criança saiba que eles os amam quando os disciplinam. Porque, se você apenas ama e não disciplina, podemos descobrir que DeMarcus (um jovem que Lance tem sido mentor) nunca sai da aula de matemática. Isso faz sentido? Assim, a sabedoria tem que escolher os meios apropriados.

Davi, um protótipo dos três tipos de pessoas no corpo

O modelo perfeito para o amante, guerreiro e governante é Davi porque ele era o dançarino selvagem na linha de conga. Ele estava lá fora com vocês. Ele não se importava se a CNN estava lá o observando. Ele só vai ficar mais louco e tirar a roupa e continuar dançando! Esse é um amante selvagem. Sem vergonha de Jesus.

Então, ele também é um guerreiro selvagem. Ele era um guerreiro tão selvagem que, quando chegou a hora de construir uma casa de Deus, ele disse: “Deus, eu quero construir uma casa! Sou louco por Tua arca e Tua Presença. Eu vou construir uma grande casa para você!” E o Senhor diz: “Uau! Acalme-se Davi. Eu sei que fiz você matar filisteus e sei que você tinha um trabalho a fazer, mas jovem, você o fez com tanto zelo. Você é um homem ensanguentado."

Esse homem era um guerreiro que ficava louco quando tinha que lutar. Ele adorava como um pentecostal com molho picante, mas então foi Deus quem disse: “Será sua casa, seu trono, seu cetro. Seu reino é de onde o Messias sairá. O Rei supremo virá de seus lombos.” E assim, Davi se torna o protótipo.

Não é de admirar para nós que Jesus amasse o termo “filho de Davi” porque ele era o guerreiro supremo, o maior amante e o governante sábio absoluto. É isso que o mundo anseia. É um anseio por uma igreja que será um pouco mais radical em sua devoção, e um pouco mais “eu não me importo com o que você pensa” em sua devoção a Jesus.

Há algo neste movimento vivo que é muito estéril. É muito farisaico e vai recompensar os francos porque as pessoas secretamente desejam não se conformar. Eles querem ser aquele Martinho Lutero que se opõe ao grupo. Eles querem ser aquele solo que se opõe à máquina que está tentando intimidá-la. Todo mundo anseia por essa coragem. A igreja vai demonstrar isso e vai exigir que sejamos muito astutos, muito astutos, não batendo no ar, mas realmente dando socos no inimigo onde o inimigo precisa ser atingido. Isso faz sentido para você?

Chave: O mundo anseia por uma Igreja que não se conforma com os caminhos do mundo, mas que demonstre vida no Reino 

Então, o que estou dizendo é que apenas acredito que temos complicações que podem ser resolvidas. Então, quando você se encontra em todos esses paradigmas, é como uma coisa dominante. Agora eu não estou dizendo que você tem que ser um dominador. Temos que definir o que é Domínio – autoridade suprema; soberania. Gênesis 1:26-28 - Então Deus disse: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão". Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. Deus os abençoou, e lhes disse: "Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra".

Situação Mundial Atual

Não tenho certeza se essas pessoas que estão me acusando sabem do que estão falando. Tudo o que sei é que são amantes que não querem criar nenhuma polêmica ou provocação desnecessária com seus inimigos. O problema é que seus inimigos estão vindo atrás de você, seja você um amante ou não. Se você abrir mão de seus direitos como um americano (na realidade, qualquer nação), você honestamente acha que os democratas ou os republicanos do “clube de campo” estarão mais preocupados em protegê-lo se você realmente se render mais? Eles já estão rotulando os inocentes como culpados. Eles têm o espírito de Nero neles.

Se você, por quaisquer razões científicas que tenha, digamos que você faça o israelense porque sou meio judeu. Eu tenho Ashkenazi na minha linhagem e tenho família em Israel. Para mim, a ciência é uma extensão de Deus, a menos que seja falsamente chamada de ciência, que é como Paulo a chamou. O que significa que você não cita ciência e depois me dá ficção. Se você vai citar a ciência, esteja pronto para defender sua ciência porque Deus é o Deus da ciência. Ele é o Deus da matemática. Ele é o Deus dos números e o Deus da economia. Ele é o Deus dos governos! Deus tem soluções para todos os domínios da vida! Não tenho medo do conhecimento. Deus é o Deus do conhecimento.

Então, à medida que avançamos, e na batalha em que estamos, temos que reconhecer que se você for bonzinho não vai vencer nenhuma batalha. Na verdade, eles vão comer o seu almoço. Então, se você é o “não vacinado” hoje - em Israel saiu um estudo dizendo que depois que este é o lugar mais vacinado, essas pessoas cultuam o altar da ciência. Como você sabe, os judeus ortodoxos têm suas coisas e a maior parte de Israel é secular. É minha família lá embaixo, mas eles são, eles são secularistas furiosos, então eles adoram o deus do conhecimento. Assim, o cientista israelense é quase uma categoria exaltada por si só, como um sumo sacerdote. E os cientistas dizem: “90% de todos em Israel são vacinados, uma vez vacinados, duas vezes vacinados, três vezes e selados”. Então, eles tiveram esse problema de grande contaminação com o COVID. Eles estão tentando descobrir bem, “o que aconteceu? Fizemos a ciência de forma tão disciplinada. Quero dizer, somos tão conscientes do COVID.”

Bem, o que eles descobriram foi que as pessoas que já tinham COVID de alguma forma – antes de tomarem todas as vacinas – tinham 13% a 20% mais resistência ao COVID porque têm anticorpos naturais. Isto é da comunidade científica em Israel. Então isso basicamente significa que devemos observar quais são os reais fatores de risco para as pessoas que já têm os anticorpos que estão recebendo uma vacina, porque isso pode estar atrapalhando o que elas já têm. Você pensaria que seria uma pergunta importante quando 80 milhões de americanos já tinham COVID e tinham os anticorpos. Por que você os está forçando a tomar uma vacina quando eles são os que têm maior imunidade natural?

Só estou trazendo isso à tona porque temos o hábito de presumir que outra pessoa está pensando nessas coisas até você perceber o quão óbvias são suas soluções. O que seria ruim se eles vivessem com suas próprias soluções e depois nos dissessem como funciona, mas eles insistem que você faça a solução deles. Agora você tem que participar de sua loucura. Agora você tem que puxar o seu momento Martinho Lutero. “Espere um segundo! Aqui estou, e a menos que Deus me mostre e a menos que você possa me convencer com um argumento, ou eu possa ver que você está na Palavra de Deus, eu acredito que não é sábio para mim me submeter a você.” Na verdade, se eu pensar bem nisso, posso até ter uma convicção moral de não fazer isso, e nesse caso você me forçou a comprometer minha fé, e é por isso que agora a única isenção é religiosa, porque é aí que vai. Eles vão começar a rotular as pessoas religiosas como o problema.

Então agora, essa administração genial diz que “os que não foram vacinados (nem mesmo categorizando quem já tinha os anticorpos – eles já estão deturpando isso), vocês são a razão pela qual a economia vai falhar”. Não, não será a ignorância deles, a dívida adicional de US$ 3,5 trilhões, o financiamento de pessoas para não trabalhar, a destruição de uma em cada três pequenas empresas. Ninguém está trazendo isso à tona nos programas de mídia de notícias dos falsos profetas de Baal. Mas, eles vão começar a rotular os cristãos como a razão pela qual Roma está queimando. Bem, em outra época, talvez, mas ainda não. Não é isso que vai acontecer. Porque, você só pode fazer de conta que 80 milhões de pessoas não existem por tanto tempo até que apareçam.

Agora, acredite ou não, tudo isso é uma mensagem edificante da palavra de Deus, porque o que estou tentando lhe dizer é que esta é a disposição de Jesus para a igreja agora. É um pouco mais combativo do que estamos acostumados e vai expulsar todas as pessoas que são amantes inadequados. Os amantes inadequados continuarão cedendo, cedendo e cedendo até que tomem sua propriedade, sua liberdade e seu discurso. Então eles vão acabar com o seu direito de participar de uma reunião como esta. Porque essa é a natureza do diabo.

Deus, pela Misericórdia de Deus, nos deu fundadores que podiam prever a carne, ver como a natureza simples gosta de se comportar, eles criaram freios e contrapesos. A esquerda quer eliminar todos esses cheques para que não haja saldo. De modo que são suas crenças, teorias e idéias onipresentes que dominam a Terra; que é o espírito do Anticristo. O problema com o Anticristo é Jesus Cristo.

Aglow - Um Grande Movimento

Você faz parte de um grande movimento. O que eu amo sobre isso é que, exatamente na época em que você deveria ter idade suficiente para se aposentar e ir para um campo de golfe, é quando Deus diz: “Você está se preparando o tempo todo para o grande jogo!” Você sabe como é frustrante para o diabo ter pessoas mais velhas o superando? É uma frustração ENORME. É verdade, totalmente verdade. Se fosse um movimento atraente, jovem e viril com cabelos compridos balançando com o mundo nos invejando... mas, não! Somos nós, as pessoas lá fora! Esses demônios não nos suportam porque nós os lembramos de algo! Nós nos recordamos do fato de que “Pois quando sou fraco, sou forte”. (2 Cor 12:10) E, “Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia.” (2 Coríntios 4:16)

Então, eu quero que você pegue isso, Jesus, o Cordeiro de Deus aparece e eles estão procurando por um leão. E agora, o Leão de Judá está aparecendo e todos estão tendo ataques de nervos por causa dos cordeiros dominadores que estão irritados.

Você deve ter em mente Dutch falando sobre aquele sonho do meio leão meio ovelha - que as ovelhas estão tendo um processo de nascimento porque há uma crise. Eles estão em crise porque deveriam estar se transformando em uma manada de leões. Eles não deveriam ser um rebanho de ovelhas vulneráveis agora.

Davi, um tipo diferente de ovelha

Davi era um tipo diferente de ovelha. Ele dizia: “O Senhor é meu Pastor”. Ele entendeu que o Senhor é seu Pastor. Ele adorou o Senhor. Ele era dedicado ao senhorio. Mas então, ele pegou sua pequena funda, foi até um gigante e o matou. Então ele corta a cabeça do gigante com sua própria espada e perambula com a cabeça na mão como um troféu de boliche ao meio-dia. Ele está andando com a cabeça de Golias como, “Ei, veja isso! O que você acha?" Ele está um pouco confuso andando por aí com a cabeça desse cara. Davi é um tipo diferente de ovelha. Ele não é uma ovelha dócil ou uma ovelha romântica. Ele é uma ovelha assassina. E é isso que você é – uma ovelha assassina. Nem todas as ovelhas são as mesmas ovelhas. Basta perguntar à família de Golias.

Chave: A Aglow é um tipo diferente de ovelha – uma ovelha assassina! (Aglow é uma organização que mata gigantes.)

O Reino Está Caindo

Ok, então deixe-me mostrar mais uma foto. Eu lhe dei aquela imagem ontem à noite, é muito importante que você a tenha. É o fato de que o Reino está descendo e o inferno está sendo empurrado para fora de sua posição. Como Satanás está sendo lançado na terra - tudo isso vai ter um apelo teológico radical e muitas pessoas que vão discordar disso, especialmente pessoas que não gostam dos conflitos - o Reino está chegando. Jesus diz que o Reino dos Céus está próximo, olhe para cima. Por que ele diz olhar para cima? Porque se você não olhar para cima, você vai olhar para o que está por vir na terra.

O que está vindo na terra? Este reino aqui – vou colocar um forcado nele. Satanás está descendo. A razão pela qual Satanás está descendo é porque ele está sofrendo muita pressão trabalhando em casa. As grandes armas estão se movendo! Então, Jesus diz: “Olhe para cima!” Ele diz olhe para este lado porque você tem que olhar. Se você não olhar para o que está por trás do tremor, então você estará olhando para o tremor. É por isso que eu quero fazer a análise das notícias do jeito que eu faço, porque eu quero que vocês vejam o que está acontecendo, o que está sendo abalado, o que está se manifestando.

Chave: Se você não olhar para o que está por trás do tremor, então você estará olhando para o tremor.

Jesus entra na sinagoga e todos estão tendo um belo dia normal. Um culto religioso agradável e entediante. Jesus entra um pouco tenso - o novo rabino está lá. Tem esse tipo de olhar curioso sobre Ele. Assim que Jesus começa a ensinar e falar, os demônios começam a se manifestar. “Eu sei quem você é - o Santo de Deus!” E eles querem culpar Jesus por perturbar sua sinagoga. Os demônios estavam na sinagoga o tempo todo. Tudo o que Jesus fez foi trazer à tona o que estava dormindo ali.

Propósito de um despertar

Isso é o que um despertar faz. Um despertar faz com que os demônios que estavam lá se manifestem e então eles querem culpar quem gera o despertar. Você entende do que estou falando? Eles vão nos culpar pelo problema que eles estão manifestando na sinagoga de nossas cidades e ruas. Porque Jesus está aparecendo

Chave: Um Despertar faz com que os demônios que estavam lá sempre se manifestem.

Um tempo designado está chegando

De qualquer forma, o demônio diz algo muito interessante. É a única vez que você vai olhar para essa expressão, mas é só um pouco. "Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo" (Mt. 8:29) Ah! Uma admissão interessante e desleixada das fileiras do inferno! E eu creio que a Palavra de Deus é exata. “Você veio para nos atormentar” O que isso diz a você? Duas coisas. Um – todos eles sabem que o tormento está chegando. Eles sabem que desobedeceram e eles estão com grandes problemas com o Inferno. Em segundo lugar, todos eles sabem que há um tempo para isso. Eles sabem que está chegando e sabem que há um tempo. E Jesus apareceu lá 2.000 anos atrás.

Chave: Os demônios sabem que o tormento está chegando e sabem que há um tempo determinado.

Bem, se você quiser fazer a análise bíblica disto, 2.000 anos como de Adão a Abraão, 2.000 anos de Abraão a Jesus. Então você tem 2.000 anos de Jesus até hoje. Ele veio no quarto dia, mas eles o esperavam no final da semana. Eles O esperam agora. Mas, Ele apareceu 2.000 anos antes do previsto. Eles estavam sempre na ponta dos pés. Eles não são tão inteligentes. E estão lá embaixo nas fileiras mais baixas no reino da sinagoga como apenas demônios ocupando corpos lá em cima em um reino mais alto. Eles tinham um pouco mais de inteligência. Mas todos eles sabem que vão para o lago de fogo. E todos eles sabem que há um tempo definido para esse processo no tribunal. É por isso que eles estão tão loucos agora em adiá-lo porque está se aproximando.

Você quer saber por que há tanta loucura acontecendo no mundo? É porque o inferno sabe que a hora está chegando. E eles podem dizer porque o Céu agora está pressionando eles. O Reino dos Céus está vindo para a terra. Jesus disse, olhe para cima quando você vir essas coisas acontecendo porque o Reino está se aproximando, e você olhe para cima porque a escuridão vai cobrir. Por que as trevas densas cobririam a terra? Porque eles estão caindo cada vez mais nas estruturas governamentais da terra. No entanto, “sobre ti brilhará a minha luz e a glória do Senhor será vista sobre ti”. Isaías 60.

Chave: O Reino dos Céus está vindo para a terra.

O céu está perto

Por que a Glória? Porque o Céu está mais perto do que nunca. Mas por qual razão as grandes batalhas com o medo, a ansiedade e a depressão? E qual o motivo de você ter que se edificar agora na santíssima fé orando no Espírito Santo? Porque, você tem mais do inferno empurrando suas áreas não redimidas. É por isso que você tem que olhar para cima. Sua redenção está se aproximando, então você tem que começar a se apropriar de tudo que Jesus morreu para lhe dar. Se você tem medo, ele vai usar asteroides à medida que o diabo se aproxima. Se você tem medo e é manipulado, isso começa a se manifestar em você. Tudo o que te aciona, cada questão que te atinge, você precisa parar e dizer: “Bem, eu não sei de onde isso veio. Eu preciso destruir esse pequeno gatilho.” “Eu tenho que…” . Então esse interruptor quando se apaga, não funciona. Você me entende?

Chave: Devemos nos apropriar de tudo que Jesus morreu para nos dar, para que não tenhamos áreas não redimidas escondidas em nossas vidas.

A Unção de libertação está chegando

Essa é a unção de libertação que está vindo. Há uma grande onda de libertação de Deus vindo para a igreja. Será um mover glorioso de Deus porque haverão muitas pessoas dançando livres e felizes, libertas de demônios.

Estou quase terminando. Vamos apenas para esta reflexão final. Esta unção de libertação está chegando.

Orando no Espírito

Fiquei tão feliz em ouvir hoje os primeiros 10 minutos do começo com aquela oração no Espírito Santo, porque aqui está o acordo. É tão engraçado. Eu estava com Annabelle e estávamos em um clube de prestígio. Meus pais costumavam ir para a Union League na Filadélfia. O pai dela é médico. Meu pai é advogado. Nós nos conhecemos, mas éramos como as crianças que foram salvas na família e tiveram que salvar todos os outros. A Union League era o lugar de prestígio para onde nossos pais iam. 

Estamos na Union League, mas estou sempre tentando descobrir quando virar pentecostal a todo vapor e quando ser mais ovelha ninja. Porque, sabemos que quando você está na Casa Branca e na sala dos CEOs, você tem que pensar “Bem, como vou me mudar para cá?”

Então, de qualquer forma, e estamos eu e Annabelle com Nancy Hansen, ela está nos hospedando para um evento e há muitas mulheres. Elas estão vindo para uma reunião de oração na Filadélfia. Era um jantar e nós estávamos lá. Alguns médicos estão no local. E Nancy diz: “Vamos ter uma palavra de oração”. Certo, muito bom. Bem, minha esposa – ainda há um lado hippie nela. Então, estamos orando e estamos de mãos dadas e ela começa a orar em línguas. Abro os olhos e penso: “Meu Deus!” Então, eu aperto a mão dela para apenas acionar os gatilhos pentecostais dela. Ela acha que eu a estou encorajando! Então agora, ela aumenta o volume! E fico surpreso. Então, eu aperto a mão dela duas vezes mais forte e ela vai ainda mais alto! Estou na reunião de oração e pergunto: “O que você está fazendo?” E ela diz “O quê? Achei que você estava me encorajando.” E fico como, não, eu não estou encorajando. Estou manifestando algo na reunião de oração.

Glória e Atividade dos Anjos

Eis o que eu quero que você saiba. Isso é tão importante de se conseguir. Vocês todos devem entender. Parte da Glória, parte do reino para a Glória é a atividade dos anjos. Os anjos estão chegando e trarão à tona o que está escondido na sinagoga. Eles vão trazer à tona o que está funcionando em sua linhagem e, em vez de surtar com isso e ter um ataque de pânico, recuar e ficar curioso. E olhe para ele e fale: “O que é isso?” Pode ser que o Senhor diga: “Eu quero que você lide com isso para que você não seja afetado por isso”. Para que você caminhe em paz e ousadia - lembre-se de que o mundo é louco. Pare de se desculpar!

Chave: Coisas escondidas em nós virão à tona. Deixe Deus nos libertar.

Por muito tempo, eu estava tentando ganhar o respeito de estranhos. Eu penso “Esqueça, eles estão agindo de forma tão imatura. Eu não me importo mais." Suas idéias são tão malucas que eu poderia simplesmente sair do armário (como um cristão radical). Todo mundo fez.

Línguas Amantes

Então, aqui está o que eu encontrei. Isso é importante de se ter - Você precisa orar. Você tem suas línguas de amor. Veja, as línguas dos amantes de Cristo são como as línguas mediterrâneas, belas línguas. É como uma língua de romance – eu gosto. É como um poeta italiano. É lindo. Mas, eu quero que você comece a exercitar suas línguas de guerra.

Línguas Guerreiras

Agora, as línguas de guerra soam como tropas de assalto alemãs. E te digo que isso é real. Você tem suas línguas de amante e suas línguas de guerreiro. Irei lhe falar isso muito sinceramente. É um pouco da minha teologia dos anjos, porém realmente acredito que há toda uma classificação de anjos que respondem aos momentos de intimidade de adoração reveladores. É como se eles fossem os anjos adoradores da intimidade. Mas então, existem os anjos da guerra. Eles gostam ir lidar com as coisas e um guerreiro não fica feliz apenas assistindo. Eles gostam de entrar na batalha. E assim, você tem que deixá-los ir para a guerra. E você também tem que andar um pouco, porque quando você está proferindo línguas de guerra, você tem que caminhar. Você deve andar por aí, porque há movimento no exército do Céu em marcha. Você tem que andar por aí e fazer um karatê na atmosfera de vez em quando.

Eu estou falando sério sobre isso! Quando fui para a escola militar. Meu pai para me afastar das garotas e do teatro me mandou para uma academia militar. Porque eu amo teatro e amo garotas. E meu pai disse: “Ele não será nada se eu não o afastar da mãe, das meninas e do teatro”. Então, entrei na terapia de choque de uma instituição militar. Eu não tive escolha. Ele era um veterano da Segunda Guerra Mundial e disse que precisava me fortalecer um pouco. Tudo bem, então eu tenho meu batismo de fogo.

A Transformação custa algo

Vou lhe dizer algo sobre os militares que é ótimo. Eles sabem mais sobre como transformar as pessoas. Vamos colocar da seguinte forma. Você pode passar três anos na igreja e realmente não mudar. Mas se você ficar três anos na Ilha de Paris, vai ter um olhar diferente.

A primeira coisa que eles fazem é começar a gritar com você por causa de tudo. Você supera sua hipersensibilidade, eles estão brigando com você e você não pode vencer as discussões. Eles ficam lá e gritam com você: “Você me ama, Wallnau!?” O que eu devo falar? Se eu disser sim, ele vai me chamar de homossexual. O que naquela época não era bom. Se eu disser não, ele vai me perguntar por que eu não o amo. Você não pode ganhar nessa conversa! Se você não diz nada, então você está sendo insubordinado. “Eu te fiz uma pergunta!?” Você não pode vencer! Você percebe que esse cara está tendo um dia ruim e todos os dias da minha vida serão assim.

Mas você tem que ficar de uma certa maneira com o peito para cima e as mãos na costura da calça com a cabeça em um ângulo de 45 graus e você tem que falar alto com eles. "Sim senhor! Não senhor!" Eles não querem que você diga: “Como você está?” como Gomer Pyle.

Mas então percebi que o Senhor me disse: “Meu povo quer transformação, mas não está disposto a ir para o meu acampamento. Eles estão pedindo orações respondidas, mas não estão dispostos a pagar o preço para que a oração seja respondida.” Minha mente volta para os militares, então 10 minutos por dia você precisa ter certos dias em que você está orando em línguas de guerra fortes. Você tem que ser capaz de andar por aí. Você tem que se mover - o corpo em movimento. É uma boa aeróbica. Queime gordura, espanque demônios.

Chave: A transformação custa algo.

Agora, aqui está o que aprendi. Eu vou jogar essa teologia lá fora.

Perguntei ao Senhor: “Às vezes, quando estou orando, nem sempre sinto vontade de orar forte em línguas, mas há algo que acontece quando o faço”. O Senhor disse: “Isso é certo, porque o que você está fazendo é envolver essa parte guerreira de você para lidar com essa área de sua vida que precisa dessa força militar nela”. Então, você não está ficando fraco e recuando. Seu homem espiritual tem que ser forte.

Línguas e anjos

Às vezes eu ando com as pessoas. Eu treino pessoas e escuto como elas oram. Eu disse a eles para orarem com força e eles não conseguem nem orar com força. Bem, se o seu espírito não tem voz, como você acha que vai ter voz? Então, isso é forte. Perguntei ao Senhor enquanto lia 1 Coríntios 13, “Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor…” E o Senhor disse: “Pare, pare, pare, volte”. “Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos.” E o Senhor respondeu: “Agora pare bem aí. Você não deveria estar interagindo com anjos. Você interage Comigo e os anjos estavam em missão.” Você pode amarrar e você pode afrouxar, mas nós ficamos tranquilos em interagir com os anjos, porque uma vez que você começa a entrar na angeologia, nove em cada dez pentecostais enlouquecem.

Chave: Bem, se o seu espírito não tem voz, como você acha que vai ter voz?

Então, Deus diz: “Para seu próprio bem, você terá vislumbres de coisas, mas não fique tão preocupado com os anjos que você está focado neles e não em Mim”. Assim, com os anjos, você sabe que os tem com você e, às vezes, tem total consciência deles. Mas aqui está o que o Senhor me disse: “Quando você está orando, há momentos em que você está orando nas línguas dos anjos. Você está orando conforme o Espírito Santo o guia e são os anjos que estão recebendo as instruções diretamente de Mim através de sua boca“. Agora há teologia para isso. Não podemos ensinar isso em todos os lugares, mas aqui na Aglow podemos lidar com isso.

Chave: Quando você está orando no Espírito, há momentos em que você está orando nas línguas dos anjos e eles estão recebendo instruções diretamente de Deus através de sua boca.

Há momentos em que Deus diz: “Vou falar através de você para aquela montanha para fazê-la se mover”. Depois, há momentos em que você não conhece a natureza da montanha com a qual deve lidar porque tem limitações em sua compreensão. Chama-se enfermidade da carne. É por isso que você tem uma linguagem de oração em primeiro lugar, para navegar em torno da ignorância do que você não conhece. A solução de Deus para isso nem sempre será uma palavra de conhecimento ou algum tipo de sabedoria. Será orar em línguas. Então, você obedecerá e manterá as coisas simples. Mas então, pelo que você sabe, você está dando uma expressão autorizada àquele anjo que está 

Chave: Orar no Espírito o ajuda a navegar por coisas que você não conhece.

Agora, eu prometo a você, se esta organização levar essa mensagem a sério e começar a orar, o que vai acontecer é que sua fé vai para outro nível e em vez de apenas orar sílabas, você saberá que a partir de agora, quando você for para aquela zona militar para todos, você poderá estar falando na língua dos anjos. Você pode até estar repreendendo esse espírito. Você pode estar se dirigindo a esse espírito da mesma forma que o expulsaria de uma pessoa. Você está acertando no reino espiritual e está dizendo pela autoridade quais são as regras para isso.

A Casa de Deus é uma Casa de Oração

O grande tremor que está sobre nós na terra agora é um tremor de tronos, domínios, principados e potestades. Jesus anseia por uma igreja que possa administrar as nações. “Minha casa deveria ser chamada de Casa de Oração para todas as Nações.” De alguma forma, reduzimos isso a uma espécie de doce apelo com a vovó orando pelas almas perdidas.

Chave: Jesus anseia por uma Igreja que possa administrar as nações

Eu a vejo de maneira bem diferente, eu a vejo como uma estação de administração decretando, exercendo autoridade governamental para o que é permitido e o que não é permitido nas nações da Terra. E onde há tronos e principados rebeldes em ação, ali, Deus derrubará, derrubará, derrubará, até que Ele venha, cujo direito é governar. E essa será a sucessão de convulsões nas nações da história até Jesus, Ele mesmo retornar como o Juiz que coloca Sua casa em ordem com um exorcismo global de cada demônio.

Chave: Grupos Aglow são estações de administração que estão exercendo autoridade governamental nas nações.

A Libertação está chegando

Antes que isso aconteça, haverá uma libertação para Sua casa e a casa começará a andar em sua glória administrativa. Os anjos estarão muito ativos conosco nos próximos dias, e as pessoas chegarão ao conhecimento de Deus porque entraremos em uma atmosfera onde os demônios estavam presos antes de chegarem lá. Eles estão andando do lado de fora da cobertura protetora do mal em que estavam andando e estão entrando em uma atmosfera que é selada pelos anjos para conversões. É por isso que quando eles vierem ao nosso meio, eles serão salvos.

Uma Colheita está chegando

Vamos começar a ter esses grandes comícios. Nós vamos ter comícios e vai ser uma loucura. Os demônios virão acorrentados e virão a Jesus. Isso é o que está por vir. UM GRANDE movimento. O Salmo 2 é muito apropriado.

Eu estava perguntando ao Senhor, eu sabia que isso aconteceria se Donald Trump estivesse no cargo, eu sabia que a Al Qaeda iria correr para a cabine e assumiria o avião. Eu escrevi sobre isso. Eu disse que seria como se a esquerda fosse agir como a Al Qaeda. Eles vão levar estiletes com as cédulas. Eles vão invadir. Eles vão convencê-lo a se sentar, colocar o cinto de segurança, tudo está acontecendo de acordo com o planejado. Foi uma eleição justa e depois vão estragar o avião. Espero que eles não possam bater conosco a bordo. Mas é assim que é ruim. É assim que eu vejo. Parece apocalíptico, mas estou mais perto da verdade do que muitas pessoas bebendo Kool-Aid. (‘Beber o Kool-Aid’ é uma frase que significa concordar com o que está sendo dito sem considerar se é verdade ou não.)

Agora a batalha vai do nível nacional para o estadual. É para lá que vai.

 Esferas de influência que moldam a cultura



Apresentei a mensagem das sete montanhas, Johnny Enlow e vários outros pregaram sobre ela. Aqui está a revelação: Existem certas esferas que moldam a mente da cultura. Há o reino onde a igreja está ativa. Existe a família. Como a igreja e a família, a sinagoga e o lar, os judeus puderam existir na Europa dispersos por 2.000 anos por todo o mundo e voltar intactos à sua pátria. Por quê? Por causa da família, por causa da sinagoga e por causa da tradição! E nós somos do mesmo jeito, nós saímos disso, então contanto que você tenha uma igreja forte e uma família forte você pode resistir a qualquer doença em sua cultura. É por isso que eles precisam chegar à sua igreja e família, eis o que começa a acontecer: Quando o governo fica muito grande, ele quer colocar seus braços feios em torno de todas as sete montanhas, então isso se chama socialismo, marxismo ou ditadura totalitária.

Entenda como isso é simples, existem sete reinos que compõem uma vida livre e equilibrada. O diabo quer tomar conta de todos eles e fazer você fazer o que ele quer que você faça. E é isso que está acontecendo agora neste romance com o socialismo. É sobre a montanha do governo indo de sua órbita onde é responsável e controlado para ser uma autoridade onipresente sobre todos. É para lá que ele está tentando nos levar.

Educação, governo, mídia, artes, e então aqui os negócios da sétima montanha ou economia. Eu tenho em mente que a mídia e as artes estão quase convergindo uma para a outra porque metade do tempo que estou assistindo a mídia não é nada além de ficção de qualquer maneira. A partir de agora, estou dizendo que aqui é a diferença entre mídia e artes – artes, entretenimento, esportes e várias coisas assim – as artes são uma suspensão da realidade. É o Sábado das Sete Montanhas. É o lugar onde a recreação acontece. A mídia é onde a verdade sobre a natureza do que está acontecendo deve ser dita. Portanto, há uma distinção entre os dois. Um é fundamentado na informação sobre o que está acontecendo enquanto o outro é uma suspensão da realidade. Isso é o que a montanha da arte deveria ser.

Mas, essas sete montanhas, veja onde estão, em nível nacional, de Harvard até Princeton e a Yale, tudo ficou tão estúpida! Eles acabaram de escolher um ateu no comando do gabinete de capelania em Harvard. Quando você é tão tolo, não merece mais ser respeitado. É como colocar o Capitão Crunch no comando de seus exércitos! Tudo bem, então você tem seu governo e seus tribunais, sua lei, sua mídia, suas artes, seus negócios e educação. E ouça, o grande mal que temos é que essa montanha da educação está alimentando principalmente todo o resto porque eles estão doutrinando os filhos e filhas e é culpa dos pais. Os pais se preocupam mais com o diploma de prestígio de seus filhos, do que se preocupam de ter seus cérebros bagunçados pelos pedófilos intelectuais marxistas que estão moldando suas cabeças em algum tipo de visão de mundo estranha que odeia o próprio país que lhes deu sua liberdade.

Portões de Influência

Há apenas um portão no topo de cada uma dessas montanhas. Você tem que ver isso. No topo de cada uma dessas montanhas, há portões de influência, porque no topo de cada uma dessas estruturas verticais existe uma hierarquia. A hierarquia sempre tem porteiros. Os porteiros são as elites no sistema universitário, no sistema de entretenimento de Hollywood, na indústria da música de Nashville. Tudo se resume a menos pessoas, e seu objetivo é proteger seu território de elite. Principalmente estes são os porteiros. Satanás está muito interessado neles. É por isso que a igreja tem que pensar mais. É triste que não tenhamos pensado no domínio de forma mais agressiva. Porque, enquanto você pensar que não deve ter nenhuma influência neste mundo, não treinamos nossos filhos como os judeus – para se tornarem médicos, advogados e produtores – porque os estamos treinando para ir para fora, preparar-se para o arrebatamento e evitar o anticristo. Em vez de ir por todo o mundo e fazer discípulos de nações, estamos tentando inocentá-los de serem confundidos pela nação. Não funciona bem, não é? Você não desenvolve imunidade de rebanho se escondendo.

Aqui está o que eu quero que você ouça, Deus está vindo. Este modelo aqui (página 11) está invadindo os portões agora. Isso significa sistemas econômicos, sistemas políticos, até mesmo mídia – Deus vai começar a derrubar, derrubar e derrubar. O céu está chegando. Fica o alerta para nós. Se a casa for limpa por um mover de Deus, 9 em cada 10 pentecostais, carismáticos e evangélicos consideram uma resposta de oração se estiver acontecendo por algumas semanas esse movimento selvagem de Jesus. Todos os amantes ficariam tipo, “Veja, eu te disse, eu te disse!” até a poeira baixar. Quando o vento para de soprar, Jesus diz: “Se a casa foi varrida, mas não ocupada, sete vezes mais espíritos maus entrarão”.

Em outras palavras, você não quer um reavivamento sem reforma, porque a reforma, lembre-se disso, a reforma lida com as portas. É de cima para baixo. O Avivamento é interpessoal. É de baixo para cima. Quando um avivamento segue o caminho errado e não encontra uma reforma que traz sob a autoridade de um novo sistema de crenças, então a casa é varrida e reocupada por demônios ainda mais cruéis. Isso faz sentido?

Chave: Um reavivamento deve incluir reforma, pois a reforma vai lidar com os portões de influência dentro da nação.

Portanto, não estamos apenas procurando nosso movimento romântico de retorno a Jesus, uma selvagem oração de 40 dias e cruzada de jejum e, em seguida, um movimento arrebatador de Jesus. Se não ocuparmos a academia, se não começarmos a ocupar o governo, a lei e os tribunais, se não começarmos a ocupar o setor de entretenimento ou o setor empresarial, bem, então vai ser ocupado por esses demônios que Jesus disse que serão mais ímpios do que os primeiros a serem expulsos. Para você teria sido melhor deixar o status quo, então esvaziar o sistema e ter o nacional-socialismo de Hitler entrando e assumindo suas instituições. Veja como isso funciona?

Estamos à procura de uma reforma que se mova no espírito de avivamento. Onde a reforma e um avivamento atinjam, você tem nossa definição de despertar. Lembre-se disso, porque vocês estão usando o despertar aqui como linguagem. Entenda a diferença. Uma reforma é institucional. Não é pessoal. É apenas um negócio. Um reavivamento é totalmente pessoal, porque é a sua interação uns com os outros como pessoas revividas. Quando as pessoas avivadas assumem a batalha das instituições reformadoras, você tem um grande despertar. É isso que estamos procurando. Não estamos apenas procurando por um movimento arrebatador de Deus e depois de volta ao status quo, que é pior do que era antes. Estamos em busca de uma reestruturação. Isso significa que nossas ideias vão se tornar controversas, e temos que nos sentir confortáveis com isso. Temos que defender a proposta bíblica de como o mundo funciona. Entende?

E para todos aqueles que estavam chegando à minha esposa pedindo aquele versículo: “O que você quer que eu lhe faça ?" Isso é Lucas 18:41. “O que você quer que lhe faça?” Esse é o versículo que o Senhor me deu. Eu disse a Ele: “Bem, eu só quero servi-lo, agradá-lo, ser muito feliz por ti e ser uma alegria para o seu coração”. Ele disse: “Dê-me uma resposta melhor do que essa. Pense nisso." Eu disse: “Desculpe, Senhor. Eu era um pouco religioso. Sinto falta do Rush. Desejo ser um pentecostal como Rush Limbaugh (apresentador de um programa de rádio que faleceu em 2021), quero poder falar com o mundo da Igreja e dar-lhes informações sobre o que está acontecendo com uma perspectiva de esperança e realidade.” Acho que o Senhor vai ouvir isso e vamos começar um novo show.

Você vê este gráfico aqui? (página 17) Estas são as sete montanhas. Essas sete montanhas em nível nacional, você tem influência indireta. Quanta influência teremos sobre a Casa Branca ou a Suprema Corte? Nós vamos ter alguma. Onde você tem o maior poder é perto de onde você mora. Você tem poder geográfico. Isso significa aquelas sete montanhas – esqueça ir atrás de Harvard, vá atrás de sua própria faculdade comunitária. Você tem que ir aos conselhos escolares do jardim de infância.

Chave: Onde você mora – em sua comunidade – é onde você terá o maior poder de influência.

Então, você olha para essas sete montanhas como uma tabela. Você deve fazer uma lista quando estiver fazendo suas orações de guerra sobre quem são os influenciadores que Deus coloca em seu coração. Quem é o maior influenciador na mídia ou quem é o grande, a personalidade do âncora ou quem nos esportes é o grande dono da franquia? O que estou dizendo é que você não precisa fazer uma auditoria das sete montanhas no natural. Permita que o Espírito Santo lhe mostre por sua própria curiosidade natural quem Ele vai mover. Porque poderia ser como Jerry Jones (dono do time de futebol Dallas Cowboy) na minha cidade de Dallas. Eu o encontro de vez em quando porque vamos a alguns dos mesmos lugares, mas é sua esposa e seus filhos.

Descobri que a família de Annabelle e minha família não eram o Dr. Naples ou o Sr. Wallnau. Foram os filhos deles que Deus pegou. Uma vez que você entra na casa, você está lá. Vocês são santos na casa de César. Então, você está orando para que Deus abençoe a casa e invada a casa dos porteiros. Eu quero uma invasão dos influenciadores. Eu quero uma invasão dos porteiros, e quero quebrar essas sete montanhas localmente porque tenho negócios na minha própria comunidade.

Chave: Deixe o Espírito Santo lhe mostrar onde direcionar sua influência e oração localmente.

Para onde essa batalha vai, você verá um avivamento regional acontecer em alguns estados, mas não em outros, porque será uma visitação territorial antes de ser nacional. Haverá certos pontos quentes, certas cidades, certos condados onde Deus vai empurrar os principados para trás e dizer: “Estou aqui!” E, bum! Vai ser o gabinete do prefeito. Vai ser o departamento do xerife. Serão os varejistas e os líderes empresariais. Vai ser o sistema escolar local e “BAM! BAM!” a mídia de notícias cairá sobre Ele com todas as suas presas para transformá-lo em algum tipo de revolta escandalosa dos pentecostais “Talibã”. Estaremos prontos para satiriza-los de volta e fazê-los parecer estúpidos.

“Onde está seu versículo para isso, pregador? Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim eles resistem à verdade.” (Ex 7:1-8:19) Esse era Moisés na corte de Faraó sendo combatido por governar pessoas que se moviam sob feitiçaria. Eles se opuseram a ele nos tribunais do governo, no tribunal de Faraó, mas Arão jogou aquele cajado, engoliu todos os outros cajados e todos foram silenciados ali mesmo em público. Desde que eles escolheram a luta com o que Deus queria fazer, Deus devorou sua vara de autoridade. E então, para garantir que os pentecostais temerosos saibam qual era o ponto de vista de Deus, o próximo versículo diz: “Assim também a loucura daqueles que estão andando como Janes e Jambres pode ser conhecida publicamente e demonstrada da mesma forma. Em outras palavras, Deus vai fazer isso de novo na história. Ele vai lidar com as forças que estão militando contra seus movimentos. Entende?

Zona de Convergência de Pico para o Avanço do Reino.

Aqui está o que eu quero falar com você. Recalibre, faça um alinhamento, volte para o começo. Sua capacidade máxima de ministério vem de sua capacidade pessoal. Se sua saúde, suas finanças e seus relacionamentos são uma área que o inimigo pode atacar, ele os atingirá para tirá-lo da convergência com sua unção.

Chave: Se sua saúde, finanças, relacionamentos são áreas que o inimigo pode atacar, ele irá atacá-los para tirá-lo da convergência com sua unção.

Há uma coisa chamada convergência. Convergência é quando você está entrando em seu cumprimento profético para o que você foi preparado profeticamente por toda a sua vida. Quando você está em convergência, isso normalmente acontece no Hemisfério Ocidental, geralmente após os 50 anos e continua até os 75. Você está na zona de pico de convergência.

O que é estranho nisso é que na época em que as pessoas estão se aposentando, tentando decidir o que vão fazer com suas vidas, elas estão realmente no lugar onde são mais úteis para o avanço do Reino. Fiz um estudo a partir de Bobby Clinton. Ele é o único homem que realmente fez uma análise desse assunto do ponto de vista acadêmico. Ele ficou 20 anos avaliando quem entrou em convergência e quem não entrou. Ele descobriu que cerca de 15% dos cristãos entraram no lugar onde eles realmente cumpriram profeticamente o que Deus os chamou para fazer.

Eu foco nesse treinamento quais são as coisas que ajudam a fazer a convergência e quais são as armadilhas a serem evitadas porque você está na zona de convergência agora. 

Profecía de 1967 de Kenneth Hagin

Uma palavra final para você, uma profecia. A palavra de Graham Cooke foi um grande conforto para mim.

Eu tenho uma profecia de 1967, mais ou menos na época em que vocês começaram. Kenneth Hagin tinha uma profecia muito interessante que não parecia nada com os anos 1960, mas ele estava vendo algo no futuro.

“A mão do Senhor se moveu sobre mim e o Senhor disse: 'Suba mais alto, mais alto, e eu vi os Estados Unidos em 1967. E uma mão escura subiu do oceano no leste, do Oceano Atlântico. Ao chegar, a mão se elevou no ar e se tornou uma nuvem escura e encheu toda a atmosfera. Ele varreu o interior como uma tempestade do mar e eu disse: ‘Senhor! Oh senhor! Oh Senhor, qual é o significado disso?'”

 E Ele falou comigo: “Filho, essa é a escuridão do comunismo ateu que está varrendo a nação, mesmo nas mentes de homens em altos cargos e políticos com grande poder. E esta nação não se tornará mais forte e não terá mais liberdade do que você tem agora (pense nisso, estamos sempre olhando para o futuro, mas o fato é que estamos apenas assistindo a uma erosão gradual dessas coisas). Você não terá mais prosperidade, mais a liberdade que tem agora. De fato, as liberdades que você conheceu serão tomadas e tiradas de você.”

Olhei novamente e pude ver no mapa uma mancha como se um tinteiro tivesse derramado e se espalhado. Eu estava observando os estados do sul e do leste e perguntei: “Senhor, o que isso significa?” E ele disse, “Ódio de inspiração comunista entre as raças”. Você vê, (desculpe, Black Lives Matter foi concebido por uma equipe marxista), “O ódio de inspiração comunista entre as raças causará uma turbulência maior do que sua nação viu até agora. E não é a vontade de Deus, mas os corações dos homens que são perversos. Sem o amor de Deus, eles procuram seguir seu próprio caminho, e assim será pior do que você viu”.

Eu clamei: “Senhor, Senhor, há um remédio?” O Senhor disse: “Homens maus e sedutores irão de mal a pior. Serão enganados e enganarão a muitos”. Respondi: “Senhor, não há nada para esperar?” 

E então eu olhei e o Senhor disse, “Não esqueça seu texto,” (porque Kenneth Hagin era um homem de fé. Deus estava dando a ele uma palavra de fé, uma mensagem sobre fé. “Não esqueça seu texto” significa que você é um mensageiro da palavra da fé.) “Não se esqueça do que você é ungido para dar. Não olhe para as coisas que você vê. Mas olhe para as coisas que não são vistas.”

E olhei novamente no Espírito e pude ver algo, vi caindo sobre naquele mapa uma bola de fogo do Céu. Quanto mais perto da terra, se aproximava (esta é a sua bola de fogo - Lance aponta para a nuvem da coroa em seu desenho), mais perto ele ficava (Lance move a mão para baixo no diagrama em direção à parte da terra do desenho ) e o fogo começou a cair. Eu a vi caindo como uma bola de fogo do céu, ficou cada vez maior e quando veio à terra se dividiu em pequenas bolas de fogo e faíscas de fogo. (Comparem com os sonhos que Dutch apresentou nas próximas 2 noites sobre fogo).

Começou a cair sobre os homens e eu vi um exército se levantando e parecia que suas mãos eram fogo. Isso tem que ser sinais e maravilhas. Isso será prosperidade sobrenatural: “Tudo o que você colocar sua mão prosperará”. E então caiu sobre (pessoas) e eu vi línguas e cabeças de fogo. (Será uma visão sobrenatural, revelação, os dons do Espírito vão passar como asteroides. Profecia, línguas, interpretação de línguas, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, preparem-se.)

E eu vi e a princípio pensei: “Meu Deus, toda a cabeça está pegando fogo, mas depois olhei mais de perto e era a língua de fogo. (É por isso que estou dizendo para recuperarem suas línguas guerreiras.) Línguas em chamas! Para os anjos de fogo que estão sendo enviados.

Eu disse: “Senhor, o que isso significa?” Aqui está a parte que eu quero que você, Aglow, pegue “Antes que o pior venha e os dias de escuridão venham, lá irão aqueles que carregarão a plenitude da Minha Verdade e o fogo. E não é apenas para os estados desta nação, mas será para muitos outros lugares, outras nações, pois há uma obra que deve ser feita espiritualmente antes que o Senhor venha!

Agora prepare seu coração porque o tempo está próximo, o começo é agora (1967 quando Aglow começou) e você verá e saberá que a mão do Senhor está sobre você. Muitos outros serão usados nestes últimos dias, e a obra progredirá.” Eu disse: “Senhor! Obrigado, obrigado. Obrigado pois tenho uma parte disso. Eu tenho um pequeno pedaço.” E o Senhor disse: “Sua tenda será ampliada”.

Palavra para a Aglow

Aqui está a palavra para a Aglow: “Você terá um ministério ampliado e ministrará a muitos, pois você ministrou a poucos em comparação com o que estou prestes a fazer a seguir. Portanto, volte para a terra e seja fiel, dê o que eu lhe digo para dar, pois você foi um pouco relutante e insegura em tempos passados para dizer essas coisas.”

Interessante, não é? Muito do problema que temos é que temos uma covardia que não é intencional. Ela é construída sobre a falta de confiança. Não queremos cometer erros, e isso é parte do problema. O leão e o cordeiro estão quase reunidos. Não temos um leão adulto agora. O cordeiro ainda não está gritando.

Agora, diga com ousadia, fale a verdade porque agora é o dia e assim será porque a palavra do Senhor saiu de mim afirmando que a visão profética será restaurada sob a igreja. A unção profética e o discernimento profético serão restaurados à igreja, assim como nos dias antigos sob a antiga aliança, o profeta podia ver por visão e profetizar e assim a visão profética deveria ser restaurada à igreja. Esta é a hora, este é o tempo, este é o lugar.

Então, aqui está a minha palavra para você. Por que você não se levanta por um segundo? Vamos orar fortes no Espírito e irei encerrar.

Acredito que há uma unção no final que é maior do que no começo.

Eu acredito que a última glória é maior que a primeira.

Eu acredito que Deus se deleita em fazer isso, mesmo com aqueles de nós que são as partes mais antigas do corpo, porque Ele está declarando. Ele está fazendo uma declaração e a declaração é que o Ancião de dias ainda está vindo com o orvalho de Sua juventude.

Há um movimento juvenil. Vai estourar na América.

· Não vai ser porque é tão estereotipado e bem executado.

· Vai ser porque é o Pentecostes puro de Jesus.

· É um Jesus confiante e seguro. É um Movimento de Jesus confiante e seguro. Sem medo de expulsar demônios orando em novas línguas, orando em frente às colunas do Espírito Santo e túneis de fogo.

Vamos orar por apenas um minuto aqui em línguas fortes, pois eu quero liberar esse manto de guerra novamente sobre você e informar aos anjos que você está pronto para a batalha. Porque acredito que localmente você verá as portas abertas. Se nossa transmissão for bem-sucedida, teremos pelo menos uma estratégia para todas essas montanhas, e uma delas se chama precinctstrategy.com . Você quer conferir precinctstrategy.com porque são 80.000 portas abertas para comitês locais em nível local que os cristãos não conhecem. Mas, é aí que está o poder local no Partido Republicano, eles precisam ser invadidos.

Pai, eu Te agradeço em Nome de Jesus pela Aglow International. Eu Te agradeço pelo poder do Espírito Santo. Eu Te agradeço por línguas de fogo. Eu Te agradeço pela revelação do Espírito de Deus. Acredito que há uma nova unção, uma nova libertação, um novo poder que quebrará o compromisso que o inimigo deseja e o anulará.

Orando em línguas.

Agora, se você não tem uma dessas linguagens de oração, você pode aprender apenas estando perto de pessoas que a têm. Peça-lhes que coloquem as mãos em você e ativem-a. A questão é que você só precisa estar falando com autoridade para o seu espírito. Se você estivesse apenas parado lá resmungando, isso não seria uma oração de guerra. Você pode querer receber oração para liberar a plenitude. Por que você quer dirigir com o pé no freio? Você quer pisar fundo no acelerador.

Aqui está como vamos concluir. Há uma unidade do Espírito que está descendo agora.

O poder da unidade de um remanescente

No filme Gladiador, quando assisti pela primeira vez no ano 2000, sempre que essa cena começa, esse sujeito, Maximus, está no meio da arena em Roma. Ele tem 10-15 companheiros gladiadores se olhando para ver com quem eles vão lutar. Ele ouve uma história contada na arena: “Senhoras e senhores, trago para vocês uma reconstituição da 2ª queda do poderoso Cartridge. Então Maximus percebe que vai desempenhar o papel da horda bárbara em Hannibal e passando por esses portões virão as carruagens de Scipio. Ele se vira para os 12 homens com ele e diz: “O que quer que passe por esses portões, temos uma chance melhor de sobrevivência se trabalharmos juntos”. Eles concordam.

Chave: O que quer que o inferno nos envie, temos uma chance melhor de permanecer na vitória se trabalharmos juntos.

Os portões se abrem e as carruagens vão voando e eles começam a circulá-los e Maximus diz a eles: “Venham juntos! Venham juntos. Mais perto! Mais perto!" Todos eles se movem um em direção ao outro com seus escudos e então ele diz: “Travem seus escudos!”. Os escudos todos travam.

A multidão está toda assistindo isso porque tipicamente 12-13 guerreiros solitários não sabem como se mover juntos em unidade. Eles eram todos ex-militares, então sabiam como se comportar em batalha.

Como Um

As carruagens vêm correndo em direção a eles para quebrá-los e esmagá-los como uma bola de boliche sobre os pinos. Maximus diz: “Espere! Segure! Segure! Segure!" Então, quando a carruagem chega até eles, ele diz: “Como um só!” Todos gritam: “Como um!” Eles se inclinam em seus escudos e isso repele a carruagem. Enquanto a carruagem salta da parede de aço de seus escudos, ele lhes diz: “Muito bem!”

Agora as carruagens voltam pela segunda vez para separá-los. Desta vez, ele dá uma ordem de comando diferente. Ele lhes diz: “Espere! Segure!" Eles estão com os escudos levantados. Desta vez o comando não é pela unidade, é pela ofensa.

Maximus diz: “Diamante!” E todos eles se inclinam e inclinam seus escudos como uma rampa e a carruagem sobe nos escudos e vira no ar. Nesse momento, Maximus diz: “Coluna única. Coluna única.” Ele então sobe em um dos cavalos e avança sobre os condutores das carroças, arrancando suas cabeças.

O que é estranho é que isso é exatamente o que profetizaram para os últimos dias, que o Senhor tiraria a carruagem e seus cavaleiros. (Êx 15:21)

Quando acabou, toda a multidão que a princípio pensou que eles eram os vilões, está realmente torcendo por eles por causa da exibição de glória que foi trazida da unidade do remanescente.

Chave: Haverá uma exibição gloriosa quando o remanescente se unir.

A palavra chave é diamante. Essa palavra diamante em grego significa literalmente “as muitas facetas do Corpo de Cristo”. Deus vai colocar em exibição diante dos anjos e principados a gloriosa Igreja nos últimos dias.

Começa como um. Com a mão direita no ar, ao contar até três, vamos baixar a mão e com toda a autoridade do guerreiro que está dentro de você, vamos gritar: “COMO UM!”

1, 2, 3…. COMO UM!
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