Mantendo prioridades em primeiro lugar
Linda Jones
Conferência Aglow 2021– Sexta-feira, sessão da manhã
Obrigada por uma recepção tão calorosa. Fiquei apavorada quando Jane disse que não poderia vir, mas
ao mesmo tempo totalmente em paz. Não tenho certeza de como isso funciona - apavorada e em paz.
Jane me deu suas anotações. Jane recebe muitas perguntas, principalmente: "Para onde vai a Aglow?"
Ela costuma responder que estamos em transição. Podemos não saber exatamente para onde estamos
indo, mas sabemos que Deus está conosco. Nós sabemos que faremos parte do Terceiro Grande
Despertar.
A Aglow, como muitos de vocês sabem, tem mais de 50 anos. Deus nos reuniu, gosto de pensar que
Ele pegou Aglow em Suas mãos e a espalhou pelo mundo. Temos mulheres em todo o mundo que são
como nós. Homens também.
Recentemente, conversamos por telefone com as líderes sul-americanas. Elas estavam se preparando
para exibir a transmissão da conferência pelo Zoom em toda a América do Sul e Central. Jervae Brooks,
Kathy Sanders e eu estávamos em uma reunião com elas e foi muito engraçado, pois o intérprete delas
não compareceu. Elas falavam espanhol e nós falávamos inglês. Estávamos tentando nos comunicar e
de alguma forma funcionou, pois algumas delas falavam um pouco de inglês. Elas estão fazendo
exatamente o que vocês estão fazendo em sua nação! Elas estão fazendo a diferença, assim como você
está fazendo a diferença!

Aglow, um presente de Deus para o mundo
Aglow é um presente de Deus para comunidades em todo o mundo. Conforme você faz o que está
fazendo em sua comunidade, há mulheres em todo o mundo fazendo as mesmas coisas na comunidade
delas.
O último um ano e meio não foi fácil. No entanto, devido à engenhosidade das mulheres em todo o
mundo, acredito que a Aglow alcançou e tocou mais pessoas no último ano e meio do que em um ano
normal. O motivo é a tecnologia. Aprenderam a utilizar o Zoom. Aprenderam como fazer vídeo
conferências. Vocês se reuniam com mais frequência quando se reuniam semanalmente por Zoom e
telefone. Conheço grupos que se reuniam diariamente às 4 da manhã para orar. Tem sido incrível, pois
isso aconteceu em todo o mundo. Na verdade, o Conselho Nacional do Canadá está ensinando as
mulheres da Aglow na África a fazer uma conferência no Zoom.
Muitas conferências foram realizadas nas nações pelo Zoom. Na Espanha, eles tiveram 23.000 pessoas
que compareceram à conferência. Durante o último um ano e meio, tivemos 51 novos grupos que se
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afiliaram nas nações... durante uma situação de bloqueio! Enquanto perdemos alguns grupos,
ganhamos também. Deus está com a Aglow!
Estamos estrategicamente posicionados em todo o mundo. Se Deus chamar para que Seu exército se
levante, mulheres e homens em todo o mundo se levantariam. Somos um exército poderoso, poderoso
e VOCÊ faz parte disso. Eu não quero que você pense que seu grupo Luz de Aglow é apenas um pequeno
grupo em si mesmo. Você faz parte de um grupo incrível de mulheres.
Às vezes, as pessoas perguntam: “Você ainda está na Aglow? A Aglow ainda está viva?”. Pode apostar!
Aglow está viva e bem, e chegará o dia em que seremos vistos por todo o mundo. Eles vão dizer: “Oh
meu Deus! É esse o grupo de mulheres que nem pensávamos que existia mais?” Deus nos salvou para
o Terceiro Grande Despertar e vamos ser incríveis!
Eu acredito que Kimmy Wiant mencionou hoje, que quando Nellie estava na América do Sul decidiu
que iria fazer a transmissão em espanhol, eles esperavam por volta de 1.000 pessoas. A notícia se
espalhou e agora irão exibir no Brasil em português. Será transmitida em toda a América Central, do
Sul e Espanha. Damos as boas-vindas a você e estamos muito animados por estar conosco.
Por 14 anos tem ocorrido uma chamada de oração todas as segundas-feiras à noite liderada por Sandy
Wezowicz, Diretora de Educação e Conscientização de Israel, e Diane Moder, Diretora de Educação do
Islã. Há uma média de 150 pessoas na reunião toda segundas-feira à noite. Os Diretores Regionais dos
EUA têm levado equipes de oração a Washington, D.C. todos os meses desde 2008. Eles se conectam
a outros grupos de oração, Conselho de Pesquisa da Família e funcionários do governo. Uma equipe
diferente entra a cada mês durante 13 anos. Eles têm sido fiéis! Uma coisa que descobrimos quando
começamos a entrar em D.C. foi quantas orações já estavam sendo feitas. É encorajador saber que há
pessoas orando, que há pessoas no Congresso orando e nós vamos apoiá-las. Tem sido incrível. Esses
grupos agradecem que a Aglow tenha vindo mês após mês e esperam que cheguemos. Uma coisa sobre
as mulheres da Aglow: sabemos orar! Nossas orações estão fazendo a diferença em todo o mundo.
Temos os Homens de Issacar que vão se encontrar esta tarde com Dave McDaniel.
Encorajo você a ir ao site aglow.org e verificar as notícias de todo o mundo. Por favor, aproveite esta
incrível informação.
Quantos estão assistindo aos vídeos de Jane que são lançados todas às sextas-feiras? Sai toda sextasfeira e é enviado por lista de transmissão para quem está no banco de dados da Aglow, em seguida, é
postado no canal Aglow International no YouTube. Se você não “curtiu” o canal Aglow no YouTube, vá
até lá e assista. Chegam mensagens de todo o mundo contando o quanto as palavras de Jane abençoam
aqueles que assistem os vídeos.
Voltarei às anotações de Jane daqui a pouco. Eu senti que não poderia ficar de pé aqui e tentar ensinar
com base nas anotações de Jane. Meu Deus, isso não funcionaria. Então, tenho pedido a Deus que me
ajude.
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Um conto antigo
Eu me sinto como na noite passada, quando Ele me disse: "Bem, apenas fale sobre a história mais
antiga." E eu disse: "A Bela e a Fera?" Ele disse não. Não esta. A outra."
Há uma história tão antiga e à medida que passarmos o fim de semana com Lance Wallnau e Dutch
Sheets, vamos ouvir algumas coisas incríveis sobre o que está acontecendo no mundo. Isso será
edificante para nós.
Mas sinto que Deus quer falar conosco hoje, individualmente, sobre nossos corações. Isso é realmente
o que Jane falaria em sua mensagem para esta reunião. Daqui a pouco, vou mostrar a vocês um vídeo
que Jane fez mais cedo para enviar para as nações. Vai se encaixar perfeitamente.
Deus falou isso a Jane várias semanas atrás no meio da noite “rasgue seu coração” e acredito que ela
repassou esta mensagem em uma saudação a um evento regional no Pacífico Sul. Isso funcionará para
mostrar um pequeno pedaço dessa saudação.
De volta ao conto tão antigo quanto o tempo.

O "Princípio do eu”
Cada guerra que já foi travada na Terra ou no Céu, foi por causa do "princípio do eu".
Satanás na primeira guerra, Lúcifer, foi criado para ser belo. Ele era lindo - criado para liderar a
adoração. Ele tinha um problema com o “eu”. Ele decidiu que se exaltaria acima de Deus. Isso não foi
muito bom para ele.

Quem irá se sentar no Trono?
Na verdade, a questão ao longo do tempo tem sido: "Quem vai se sentar no trono?" E chegamos ao
nosso próprio "princípio do eu". É a mesma coisa. Quem vai se sentar no trono do nosso coração?
Eva teve o mesmo problema. Quando Satanás a tentou, ela disse: “Você quer dizer que Deus tem
mentido para mim? Você quer dizer que se eu comer essa fruta, posso ser como Deus? ” E através dos
tempos - pensei em Hitler. Um homem com um "princípio do eu" que pensava que poderia governar o
mundo. Ele não precisava de Deus.
Realmente, esse é o mesmo problema que temos hoje no mundo. Quem vai se sentar no trono? E eu
acredito que hoje, Deus quer trabalhar com nosso ‘princípio do eu’. Todos nós temos isso em um nível
ou outro.
O 'princípio do eu' em cada um de nós nos faz lutar. Isso nos faz odiar nosso irmão. Isso nos causa
ciúmes. Isso causa todos os tipos de coisas porque queremos ter certeza de que "eu" chegue ao topo.
Na verdade, em todas as situações, a única pessoa que deve subir ao topo é o Senhor Jesus Cristo. Ele
vive em cada um de nós e nosso "princípio" muitas vezes luta, negligencia ou ignora totalmente Aquele
que reside em nós e quer ter preeminência em nossa vida.
Não sou EU que tem preeminência. Certamente não deveria ser EU. Deve ser Ele.
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Hoje sinto que Deus quer muito falar com cada um de nós. Somos cristãos. A maioria de nós é cristão
há muito tempo. Não temos pecados alarmantes em nossas vidas. Não os cometemos porque amamos
o Senhor, mas há pequenas coisas em nosso coração que não vemos como pecado. Ele está aí.
Não existem diferentes níveis de pecado. Pecado é pecado. É assim que Deus olha para as coisas.
Estamos vivendo isso hoje em dia e está ficando cada dia ainda maior - na verdade, Jane disse em suas
anotações que o inferno está vindo sobre nós.
Acho que você está ciente do que está acontecendo no mundo. Você pode ver que o inferno está
chegando até nós. Existem pessoas que estão liderando que não acreditam em Deus. Eles não acham
que precisam de Deus. Um dos congressistas americanos respondeu recentemente a um colega que
estava citando as Escrituras: “Não cite as Escrituras aqui. Não precisamos de nada disso. Não
precisamos de Deus.” Isso foi dito por um dos governantes eleitos dos Estados Unidos.
Essa é uma atitude que vemos no mundo hoje. Não precisamos de Deus. Alguém disse isso - Lúcifer.
Os demônios estão tentando ultrapassar e governar Deus. E a questão ainda permanece, quem vai
governar?

Deus irá se assentar no Trono
Eu quero dizer a você, Deus vai se assentar no Trono. É uma história tão antiga. Deus vai se assentar
no trono. Não se engane.
Como nós, cristãos, o Corpo de Cristo, entendemos que fomos feitos para este tempo, nascemos para
este tempo, cada um de nós nasceu neste tempo da história de Deus. Nascemos nesta época da história
com um propósito.
Não é por acaso que você está morando onde está. Ele te plantou na cidade onde mora. Ele te plantou
na nação onde você vive com um propósito, e há mais poder em você do que pode imaginar! O Senhor
Jesus Cristo, o Espírito Santo, reside em você.

Seja UM como Jesus e o Pai que são UM
João 17 fala sobre 'Como eu estou em Ti, Ele está em você. Eu estou no Pai e assim como estou no Pai,
você também está Nele. Você está em mim, então você está no Pai também.' Essas são palavras muito
fortes, e é onde cada um de nós está. Vivemos em Cristo.
Isso importa se você se sente com poder? Não, porque sua posição em Cristo é a verdade. Deus está
em você e Deus em você é mais forte do que o que está no mundo. Nós só temos que nos levantar, nos
levantar e acreditar. É hora da Igreja se reunir.
Em uma reunião ontem, Dave McDaniel disse: “O Corpo precisa estar em unidade”. Isso não significa
que estaremos sempre de acordo, mas devemos estar em unidade.
Eu realmente sinto que quando as denominações se separaram, isso se tornou um grande problema
porque Deus queria que a Igreja fosse uma. Agora temos denominações que lutam umas com as outras
por alguma coisinha com a qual não concordam. Isso nos tira da unidade. Leva nossa energia. Deus
pretendeu que fôssemos um e não lutássemos uns contra os outros por minúcias, detalhes ou qualquer
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outra coisa. Essas coisas não importam. Tudo o que precisamos saber é que Deus é Deus e Ele é por
nós. Ele está conosco. Ele está do nosso lado.

Vídeo de Jane
Fui acordada algumas noites atrás e o versículo era: “Como posso retribuir ao Senhor toda a sua
bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com
o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo.” Salmo 116: 12-14
Isso é exatamente o que estamos fazendo para ficar juntos. Estamos em Sua Presença e prestamos ao
Senhor nossa profunda gratidão por tudo que Ele fez por nós, pela salvação que Ele nos deu e que
removeu de nós todo o nosso passado, nossos pecados e decisões tolas que tomamos ao longo da vida
. Ele nos trouxe um novo estilo de vida.
Ele está nos guiando diariamente pelo poder de Seu Espírito Santo. Aproveitamos este momento juntos
para render nosso louvor ao Seu Santo Nome. Aproveitamos este momento para render a Seu Nome
nossa profunda gratidão por todas as maneiras pelas quais Ele veio até nós e continua a vir até nós.
Para nos salvar e nos conduzir em Seus caminhos para que possamos estar reunidos em Seu Reino e
viver eternamente com Jesus enquanto reina e governa na Terra. Você está animado? Estamos
demonstrando nossa gratidão a Deus.
Que Deus! Que obra Ele fez.

De volta aos comentários de Linda
Como é bom ver a Jane. Esta manhã, o que realmente quero que façamos é examinar nossos corações.
Senhor, sonda-me e veja se há algo em mim que não seja de Ti. Todas as pequenas coisas. Todas as
coisas com as quais nos preocupamos. Quantos podem se levantar e dar testemunho de algo com que
se preocuparam e que nem aconteceu? É uma perda de tempo.
Peça a Deus para mostrar o que está em seu coração - se você tem algo contra o outro. Servindo como
Diretora Executiva no campo dos EUA, recebo muitos relatórios de conflitos nos grupos Luz de Aglow
e nas Equipes de Área. É de partir o coração. Irmãs e irmãos, não devemos viver em conflito. E
geralmente esse conflito vem por causa do "princípio do eu".
Deus quer que tenhamos um pensamento de ‘você’. O que você acha da sua irmã? O que você acha do
seu irmão? Você deve ter bons pensamentos em relação a eles. É importante. É importante que
vivamos em unidade. Mesmo se você não concordar, ainda pode viver na unidade.
A pandemia dividiu famílias simplesmente por causa da vacinação. Algumas pessoas não querem ser
vacinadas. Algumas pessoas gostam. OK. Bom, por que temos que lutar por isso? Por que temos que
entrar em conflito sobre isso? Devemos permitir que todos façam o que é certo para eles.
Isso realmente vale para qualquer coisa. Lembro-me de quando entrei pela primeira vez em uma
equipe de área. Passamos HORAS - e quero dizer HORAS - discutindo sobre a cor do papel que
usaríamos no folheto de anúncio do Retiro. Essa é a verdade. Que diferença fez que todos nós
tivéssemos nossas opiniões e isso precisasse ser 'do meu jeito'? São sete mulheres, cada uma com sua
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opinião. Horas e horas. Em algum lugar ao longo do caminho, dissemos, realmente não importa, você
é o vice-presidente de retiros, escolha a cor que deseja.
Fazemos tempestade em copo d’agua e no final isso não significa nada. Deixa para lá. Eu acho que é
uma música da Disney também.
Eu acredito que já expliquei o suficiente sobre o que quero dizer. O que eu realmente quero é que
façamos. Gostaria que a equipe de adoração viesse. Por favor, levante-se.
Enquanto você está de pé, quero que pense sobre a existência de um altar à sua frente. Veja a si mesmo
subindo no altar, exatamente como Abraão colocou Isaque naquele altar. Você está pronto para acabar
com o ‘problema do eu’? Coloque-se no altar e deixe Deus matar você. Sim. Precisa ir embora. Pai, faça
seu trabalho em nós agora. Estamos nos expondo diante de Ti. Mais do que tudo, queremos que as
coisas que nos impedem em nossas vidas - sejam quais forem - chamados, ministérios, desejos de ser
maior do que os outros, de ter mais - você não precisa disso. Tudo o que precisamos é Dele. Desista.
De tudo. Tudo isso.
Kathryn Kuhlman disse que quando questionada sobre o que a unção com a qual ministrava lhe custou
- ela respondeu: “Tudo. Custa tudo.”
Para onde iremos nos próximos dias, devemos desistir de tudo. Temos que desistir de tudo para
conhecê-Lo, para conhecê-lo de uma forma que nunca havíamos conhecido antes. Há anos sabemos
que existe um caminho pelo qual precisamos conhecê-Lo e que ainda não alcançamos. Hoje precisamos
ir lá com tudo o que somos.

Venha para casa
Se há alguém aqui que não conhece o Senhor, quero convidá-lo para ir à frente para que possa dar sua
vida ao Senhor. Você precisa fazer isso. Ele está esperando por você de braços abertos. Ele não guarda
nada contra você. Ele não se importa onde você esteve. Ele sabe tudo sobre isso. Ele não se importa.
Ele diz: “Eu te amo. Eu estive esperando por você." Venha. Adolescentes. Dedique novamente sua vida
se você esteve longe do Senhor. Venha para casa. Venha para casa.
Onde você se sentiu como o filho pródigo, levante-se e vá para casa. Venha para casa com o Pai. Ele
colocará um manto sobre você e um anel em seu dedo. Ele vai abraçá-lo e beijá-lo na bochecha por
causa do quanto Ele o ama. Não tenha medo.
Oramos bastante no Espírito hoje. Se você não está cheio do Espírito Santo com a evidência de falar
em línguas, eu o convido a vir. Alguém vai orar por você. É um presente. Você não precisa se demorar
muito no altar. É um presente. Deus quer dar a você. Seja corajoso e venha.
Para o restante de nós, permita que Deus faça o que Ele deseja em seu coração. Entregue seu coração
a Ele gratuitamente. Renda tudo. Não te detenhas. Deixe que Ele pegue tudo. Não segure
nada.Entregue. Enquanto a equipe de adoração toca, envolva-se com Deus e se deixe ficar com Ele.
Deixe Deus te amar.
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Há pessoas aqui e assistindo pela transmissão que precisam de um recomeço em suas vidas. Você deve
se entregar ao Senhor Jesus Cristo de uma nova maneira para permitir que Deus redefina suas
prioridades, para redefinir as coisas em sua vida que estão te guiando ou talvez conduzindo. Você
precisa redefinir sua vida para o Senhor hoje.
Sim, temos uma sala cheia de gente aqui e talvez você não queira que ninguém saiba que precisa
recomeçar sua vida hoje. A verdade é que todos nós precisamos recomeçar. Tenha coragem e venha
para a frente e permita que Deus reinicie sua vida.
Ao sair deste lugar, espere que Deus fale com você pelo resto do dia.
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