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Legado constrói identidade 
Jane Hansen Hoyt 

Conferência Aglow 2022 - Sessão da manhã de sexta-feira 

 
O que eu quero compartilhar é na linha do encorajamento. Às vezes você pode sentir que está no 
campo trabalhando duro e talvez nem sempre veja os frutos que deseja ou que esteja muito ocupado. 
Há muitas coisas que acontecem na vida e no ministério que podem nos levar a olhar para dentro de 
vez em quando. Eu estava revisando minhas anotações ontem à noite, olhando relatórios, pensando 
no campo dos Estados Unidos e tudo o que Deus fez nesses 55 anos, é incrível. 

Lembro-me de estar sentada à mesa do escritório e pensar no número de anos que já caminhamos; 
aprendemos algumas coisas neste tempo. Eu não quis dizer isso de uma forma arrogante. Enquanto 
caminhamos com Ele, enquanto caminhamos uns com os outros, aprendemos algumas coisas. 

Eu penso nos preciosos e primeiros dias da Aglow – e eu não era uma das quatro fundadoras originais 
– mas eu estava nos estágios iniciais do ministério, e alguém mencionou ontem à noite que elas eram 
amigas de Bernice Smith. Não sei quantos de vocês se lembram de Bernice, mas ela teve a visão de 
começar a Aglow International. Seu marido estava muito envolvido com os Homens de Negócios do 
Evangelho Pleno. Eles eram muito ativos em todo o mundo e em Seattle particularmente, ela queria 
algo para mulheres. Então, ela deu um passo de fé. 

Eu participei de uma reunião em sua casa, estavam sonhando e tendo ideias e, por algum motivo, não 
sei por que, concordei em supervisionar um grupo em Edmonds, Washington. Edmonds fica ao norte 
de Seattle, na orla de Puget Sound. É uma bela pequena comunidade. Fizemos nossa primeira reunião 
no Edmonds Yacht Club. Não sabíamos se teríamos cerca de vinte, mas tivemos cerca de trezentas e 
cinquenta. A partir daí as coisas começaram a acontecer. 

Lembro-me de ter assistido à primeira conferência internacional. Estou revelando minha idade, mas 
tenho orgulho disso. Estávamos conversando ontem e comentamos que este ministério tem sido usado 
para trazer cura, libertação, integridade e casamentos restaurados. Deus levantou uma entidade na 
terra que Ele está usando. 

Particularmente quando nos movemos para o Terceiro Grande Despertar, fomos informados de que a 
Aglow será usada nesse movimento. Há momentos em que você pensa no cansaço ou o inimigo traz 
esse pensamento de “então, Deus acabou com a Aglow?” dê uma olhada ao redor deste salão, e terá 
sua resposta. Ele ainda não acabou. 

Quando penso nas coisas que sabemos, penso na palavra legado. Legado significa algo que foi 
transmitido por um predecessor ou ancestral. É algo do passado que foi trazido à tona. O tema desta 
conferência é “Nós Sabemos”. Sabemos porque aprendemos algumas coisas ao longo do caminho. 
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Cinquenta e cinco anos de ministério e 172 nações depois. Começamos com quatro mulheres – você 
conhece a história. Quatro mulheres - Bernice era uma dessas mulheres - elas meio que tropeçaram 
nisso. Bem, não seria correto dizer que elas tropeçaram nisso porque Deus as estava conduzindo. Nesse 
sentido, elas simplesmente tropeçaram nisso e o Espírito Santo as avivou e logo havia grupos surgindo 
na parte noroeste dos Estados Unidos, atravessando nossa nação e ao redor do mundo. 

Atualmente, a Aglow está em 172 nações e quero garantir que pensamos em você com frequência. 
Oramos por você frequentemente. Mencionamos você com frequência. Quando os relatórios chegam 
ao escritório, Joan Bennett, diretora da área internacional, compartilha conosco com entusiasmo. 
Temos nossas reuniões de equipe todas as terças-feiras e sempre peço notícias do mundo. Para dizer 
a verdade, ainda estamos maravilhadas com o que Deus fez e está escolhendo continuar a fazer e 
declarou: “Você será usada neste Terceiro Grande Despertar”. Fique esperto. Fique alerta 
espiritualmente. Esteja ciente do que Deus está dizendo e do que Ele está fazendo. 

Pessoalmente, não acho que seja algo que possamos planejar. É algo que vai se desenrolar, e nós vamos 
entrar nisso. Não teremos medo porque andamos no caminho do Espírito. Entraremos facilmente nesta 
novidade que Deus está criando. Estou animada com isso. 

Tivemos algumas mudanças ao longo do caminho. Isso que é vida. Vimos mudanças no mundo – 
cultural, econômica e atmosférica. Vivemos uma pandemia que mudou o mundo. Destruiu alguns 
negócios. Prejudicou a cadeia de suprimentos. 

Há outras mudanças no mundo também – a crescente tensão na China e na Rússia. Da Rússia, estamos 
ouvindo ameaças nucleares. Estamos lendo manchetes assustadoras. Se você ouvir as notícias, estará 
ciente da situação na Ucrânia e do sofrimento que eles estão enfrentando. Meu coração se dói pelo 
mal do mundo que é colocado sobre pessoas inocentes que sofrem. As pessoas más parecem ficar 
livres, mas sabemos que haverá um custo. 

Enquanto observo o mundo, eu oro, não é? Eu oro pelos corações e pelas vidas que estão sendo 
arrasadas, tocadas ou quebradas. Eu oro pelas criancinhas que não têm comida suficiente e vão para a 
cama com fome. É de partir o coração para mim. 

Aqui nos Estados Unidos, as eleições de meio de mandato estão chegando. Há um novo primeiro-
ministro na Grã-Bretanha e temos uma primeira-ministra na Itália. Com o falecimento da Rainha 
Elizabeth II, senti um pesar, uma tristeza. Eu também senti uma mudança. Certas questões de 
segurança, coisas que sempre estiveram no lugar, elas representavam algo para nós e estão sendo 
abaladas e movidas. Com o rei Charles III, ele é desconhecido de muitas maneiras. Sempre haverá o 
teste de um líder. Quando um novo líder assumir o cargo, haverá um teste para esse líder. Precisamos 
orar pelo rei Charles III. 

Penso em nossa própria crise de fronteira aqui nos Estados Unidos. Penso no Irã e sua frente bélica. 

Eu penso no que começou com as quatro mulheres, enquanto era inicialmente para começar grupos 
onde as mulheres pudessem ter comunhão juntas e ter algo parecido com o que os homens estavam 
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experimentando. Ao longo dos anos, enquanto a Aglow é bem conhecida pelo evangelismo, eu diria 
que somos igualmente conhecidas como um movimento de oração. 

Talvez inicialmente nossas orações fossem sobre mim, eu mesma, e eu, minhas quatro irmãs e ninguém 
mais. A Aglow nos ensinou a maravilha de realmente orar com Deus pelas nações e povos do mundo. 
Somente o Céu revelará o fruto do que este ministério gerou, ajudou, apoiou ou incentivou ao longo 
do caminho. 

Eu estava dizendo a Tony que é interessante quando você pensa na perfeição do Senhor. Ele poderia 
ter gerado a Aglow em qualquer momento da história, mas escolheu este momento da história. Com a 
Rússia fazendo seu trabalho e a China fazendo suas declarações – tanto movimento na terra. E 55 anos 
atrás, Ele achou que era um bom momento. Ele plantou a Aglow. Ele nos permitiu encontrar nosso 
caminho e chegar a este ponto da história em que enviamos equipes de oração a Washington, DC todos 
os meses. TODO MÊS! Nos últimos 12 anos temos uma equipe de oração andando pelas ruas de 
Washington. 

Houve viagens de oração ao redor do mundo. Estava pensando em uma viagem que Elaine Keith e eu 
fizemos. Fomos a Pequim para encontrar nosso pessoal de lá e depois fomos para a Mongólia. Nenhum 
de nós tinha estado na Mongólia antes e foi uma época em que o pairar do Espírito Santo estava lá. A 
Aglow foi criada nesta época. Não sei como isso continua hoje, mas como Linda Jones disse, uma vez 
que a Aglow tenha sido plantada em uma nação ou estado, acreditamos que a Presença e o mover do 
Espírito que Deus planejou vai continuar. 

A Aglow tem sido usada como um catalisador para a oração em todo o mundo. Vimos renovação entre 
as mulheres. Como as mulheres se renovaram e tiraram o foco de si mesmas e se concentraram no 
Senhor e em Seus negócios, isso promoveu mudanças nos lares. As mulheres não estão olhando para 
os maridos para lhes dar vida, estamos olhando para Jesus para dar vida! Agora podemos viver em um 
relacionamento correto com os homens que amamos. 

Tivemos materiais publicados, apoio para oração, materiais para evangelismo. Janet Mangum é a 
Diretora de Transformação e supervisiona o evangelismo. Ela acabou de voltar das Filipinas. Tess é 
nossa líder lá e a Aglow prosperou naquela parte do mundo, assim como em muitas nações asiáticas. 
Alice Tsoi, de Hong Kong e tantas outras que eu poderia citar. Penso em blocos de continentes – Europa, 
Ásia, América do Norte, América do Sul, América Central. Há Aglow em todas as partes da terra. 

Penso em uma passagem bíblica que compartilhei com Tony ontem à noite. 

"Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem; pois nos dias de vocês farei algo 
em que não creriam, se lhes fosse contado.” -  Habacuque 1:5  

Somos nós.  

Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha; aguardarei para ver o que ele 
me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: "Escreva claramente a 
visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado; ela fala 
do fim, e não falhará. Ainda que se demore, espere-a; porque ela certamente virá e não se 
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atrasará"… E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o 
mar. Habacuque 2:1-3; 14 

 

Eu me considero uma jovem. Eu tinha provavelmente 8 anos, talvez 10. Meu pai era pastor em Akron, 
Ohio naquela época. As pessoas me disseram, você faz parte do legado de seu pai. Todos nós fazemos 
parte do legado de nosso Pai. Eu realmente era a filhinha do papai. Eu amava minha mãe. Nós éramos 
grandes amigos. As meninas têm uma conexão especial com seus pais. 

Meu pai era de Belfast, na Irlanda. Ele respondeu ao chamado do Senhor quando um evangelista 
passou por Belfast. Meu pai esteve na igreja presbiteriana toda a sua vida, mas ele disse: “Eu ouvi o 
Evangelho pela primeira vez”. Nesta igreja reservada da Irlanda do Norte, este evangelista não os 
deixou aceitar silenciosamente Jesus como seu Salvador, e disse: “Se você ouviu uma palavra hoje e 
aceitou Jesus como seu Salvador, eu quero que você fique de pé e grite um de cada vez.” Meu pai era 
um desses homens. 

Eu o ouvia atentamente enquanto ele falava todos os domingos. Ele era um estudioso. Ele adorava ler. 
Ele era um bom amigo do Dr. A. W. Tozer. Se você conhece o Dr. Tozer, conhece a qualidade de seu 
ministério. Eles eram amigos muito próximos, a mãe e as irmãs do Dr. Tozer faziam parte da 
congregação do meu pai. 

Fiquei cativada pela unção. Uma jovem que, de forma imperfeita, passou pela vida de Ohio para Los 
Angeles, para Berkley. Morei em Berkley por 25 anos. Meu pai tinha uma igreja lá. Então me mudei 
para Seattle. 

Em Seattle acabei em um movimento poderoso do Espírito Santo de Deus. Eu estava com fome. Como 
Bob mencionou, você está com fome de alguma coisa e está procurando, pesquisando e tentando. 
Alguém mencionou o reverendo Denis Bennett em St. Luke's em Ballard, WA. Ele veio de Los Angeles 
e um poderoso mover do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Eu pensei, bem, isso é 
realmente diferente, mas vou tentar. 

Sério, eu queria ouvir. Eu queria sentir com o meu espírito. Alguns amigos viajaram para Ballard. Não 
demorou muito, 30 minutos, para ouvir o reverendo Denis Bennett falar e ouvir como sua vida havia 
sido transformada. Descobri que ele e Rita moravam no mesmo quarteirão, ficamos amigos. Muitas 
vezes comíamos juntos. Foi um período interessante da minha vida. Eu senti como se o Senhor 
estivesse me alimentando com uma colher na boca e me alimentando até transbordar. 

Havia tanta fome naqueles dias. Foi a fome que o levou. Foi a fome que o tornou vulnerável. Você diria 
qualquer coisa, perguntaria qualquer coisa porque você era como uma criança faminta. 

Ao olhar as anotações ontem à noite, pensei que há muita história aqui. Você pode estar pensando, eu 
quero a Palavra do Senhor. Enquanto olhava as anotações, pensei: esta história realmente faz parte da 
jornada que Deus escolheu para nos conduzir como ministério. Ele escolheu o nosso momento. Ele 
escolheu nos espalhar em todo o mundo e escolheu como isso seria concretizado. 

Deixe-me compartilhar alguns fatos com você. 
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Em 1989, a conferência Aglow Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental trouxeram a bandeira juntas, 
de mãos dadas. O lugar ficou um alvoroço. Era a unificação da Alemanha. Foi uma época em que a rede 
mundial de computadores foi inventada. Era a época da queda do muro de Berlim. Fiquei no muro de 
Berlim meses depois. Tínhamos passado pelo Checkpoint Charlie antes, quando não era possível passar 
por nenhum outro lugar. Então tive o privilégio de estar lá quando estava aberto. Nelsen Mandela foi 
libertado após 27 anos de prisão na África do Sul. 

De 1991 a 1995 foi a Guerra do Golfo Pérsico. Foi em 1991 que a Aglow recebeu a palavra fio. Você se 
lembra da palavra fio? Deus colocaria um fio em nossas mãos que começaria a atrair e unir as pessoas 
no sistema islâmico. Ele abriria portas para nós e tornaria possível alcançarmos as pessoas presas nesse 
sistema e que o sistema fosse exposto e que eles saíssem de um sistema falso para conhecer o único 
Deus verdadeiro. Nós vimos isso acontecer. 

A Irmandade Feminina Aglow tornou-se Aglow International em 1997. Fizemos nossa primeira viagem 
a Israel em 2000. Foi no final dos anos 90 que senti o Senhor dizer que eu estaria dentro e fora de Israel 
nos próximos anos. Eu não tinha ideia do que isso significava. Eu estive em Israel uma vez. Eu nem 
cheguei a ficar arrepiada enquanto estava lá, mas ainda Ele faria uma obra transformadora em meu 
coração por Israel, a terra, o povo. Permanece até hoje. 

Levamos um grupo, um grupo bem grande, para Israel e começamos a caminhar pelas ruas, orando. 
Não éramos antipáticas. Nós fomos cuidadosas. As ruas estavam vazias. Foi durante a Segunda Intifada. 
As pessoas perguntavam: “O que vocês, mulheres, estão fazendo aqui?” Foi uma época em que Deus 
estava plantando algo em nossos corações que ficaria lá no fundo e permaneceria lá pela terra, pelas 
pessoas e pelos propósitos de Deus para que fossem totalmente cumpridos. Continuamos a ir a Israel, 
acho que quase todos os anos. Continuaremos a ir até que o Senhor diga o contrário. 

Em 2003, recebemos uma palavra de Barbara Yoder de que a Aglow está desconectada do passado e 
religada no futuro. Em 2004, Dutch Sheets foi um de nossos palestrantes e falou de Isaías 22:22, onde 
diz: “Eu te dou a chave”. Você se lembra do Dutch dizendo: “Eu te dou a chave! Eu te dou a chave! EU 
TE DOU A CHAVE que abrirá portas que nenhum homem pode fechar e fechará portas que nenhum 
homem pode abrir”. Essa é uma palavra para se segurar. 

Em 2010, Mike Bickel falou conosco. Lembro-me dele na plataforma inclinando-se para mim dizendo: 
“Não sei o que estou fazendo aqui. Eu não viajo. Eu não vou falar em outros lugares, mas quando você 
me convidou, eu sabia que viria.” Mike tem um senso de humor engraçado. “Não sei o que estou 
fazendo aqui.” Bem, eu sei. Uma das coisas que ele disse foi: “Onde quer que a Aglow esteja, o nível da 
água sobe”. Guarde isso no seu coração. Essa é uma palavra para agora. Onde quer que Aglow esteja - 
você pode estar em uma cidade grande, você pode estar em uma cidade de cem pessoas, a Palavra do 
Senhor é que ONDE QUER AGLOW ESTEJA O NÍVEL DA ÁGUA SOBE! Você faz parte disso. 

Em 2009, Asher Intrater, um amigo de Israel, chamou a Aglow para se tornar uma companhia de Maria 
– você se lembra desta palavra – que faz aliança com os exércitos do Céu para anunciar o retorno de 
Cristo. Essa é uma palavra para agora! Estas palavras ainda estão vivas. Precisamos procurar maneiras 
pelas quais Ele as está revelando. 
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Mencionei as viagens estratégicas de oração a Washington todos os meses. Levamos a oração a sério 
e percebemos que provavelmente a principal chamada da Aglow está relacionada à oração. Sim, é 
evangelismo e oração, mas a oração tem um tipo diferente de composição. Sinto que nesta 
conferência, Ele quer que saibamos que esse não era um chamado para aquela época, Ele o está 
intensificando agora. 

Eu ouvi até nesta conferência que há pessoas que fazem teleconferências. Você não precisa ter uma 
reunião de oração em sua casa onde serve café e chá. Faça uma chamada de Zoom. Comece a orar 
porque Deus nos chamou para um momento como este. 

Em meados dos anos 2000, de 2011 a 2014 – Identidade é a chave para a transformação – que foi o 
desenvolvimento de uma nova liderança feita a partir dos Transformadores. Somos gratos a Graham 
Cooke por realmente liberar seu material para nós. Ainda estou em contato com Graham. Nós 
contiuamos amigos.  

Em 2014, tive um encontro interessante – vocês vão se lembrar dessa história. Isso é uma espécie de 
revisão hoje. Um em Hong Kong e outro em Jerusalém. Em Jerusalém, eu estava sentada em uma 
cafeteria, virada para essa direção e Tony estava aqui, na minha frente. Eu vi um homem algumas 
mesas atrás de Tony, que ficava olhando em nossa direção. Depois de um tempo, ele olhava novamente 
e eu me perguntava o que diabos estava acontecendo. O que ele estava olhando? Para encurtar a 
história, logo ele se aproximou da mesa e disse: “Não sei quem você é. Eu nunca a vi antes, mas o 
Senhor me disse para vir e dizer-lhe que você é importante no Reino”. Foi no sentido de que o que Ele 
nos chamou é de grande importância para Deus. E Deus mandou um cara em Jerusalém vir e me contar 
só para que eu não esquecesse, e ele me disse para ir contar ao meu povo. 

Em seguida, houve um homem do Paquistão que estava em Hong Kong que veio até mim na rua 
enquanto Tony estava em uma loja e, em essência, ele disse a mesma coisa. “Eu não sei quem você é, 
mas.” Ele não parecia ser cristão, mas queria transmitir a mensagem de que o que quer que eu estivesse 
fazendo era realmente importante, para continuar fazendo e que o tempo era curto. Deus tem 
maneiras curiosas de fazer você entender as coisas. 

Pense nos últimos anos. O tempo avança. As coisas estão mudando. Billy Graham morreu aos 99 anos. 
Foi uma perda. A rainha Elizabeth faleceu. Era seu 70º ano como rainha. Ela é uma das monarcas com 
reinado mais longo da história britânica e a segunda monarca com reinado mais longo da história 
mundial. Ela morreu aos 96 anos em 2022. Você observa quando coisas assim acontecem? Algo está 
mudando. As coisas que estavam no lugar, estão mudando. Ele quer que tenhamos um ouvido que 
ouve e um olho que vê. Ele nos quer, não de forma ansiosa, mas ficarmos atentos, fala Senhor. 

Curiosamente, isso aconteceu duas vezes no último mês ou dois. Acordei de um sono profundo e todo 
o teto do quarto estava cheio de anjos. Eu apenas fiquei lá em silêncio observando. Eles não estavam 
conversando. A sala estava cheia. Depois de um tempo, devo ter adormecido ou eles foram dormir. 

Várias noites depois, fui acordada novamente e havia 3 anjos. Desta vez eu disse, depois de uma longa 
pausa silenciosa: “Há algo que você queira dizer?” Nenhuma resposta. Apenas uma tranquilidade. Algo 
está acontecendo e não quero dizer de forma exigente, mas de forma expectante, esperemos ou 
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busquemos coisas que viriam a nós que seriam significativas em nossas vidas. Acredito que o Espírito 
Santo é movido de uma maneira que sinto uma novidade, entusiasmo e expectativa. E não vou para a 
cama todas as noites à procura de anjos. Nós nos concentramos em Jesus. Mas quando eles aparecem 
no seu quarto, você precisa pelo menos dizer olá! 

As coisas estão acontecendo. 

Somos seres celestiais. Nós somos redimidos. Vivemos na terra, mas nossa casa é no céu. Portanto, 
não deve nos parecer estranho que o Céu nos visite de vez em quando. 

Eu vou fechar com isso. É como se tivéssemos entrado na temporada do Terceiro Despertar. Aguarde 
que algumas coisas sejam diferentes. Boas, mas diferentes. Nunca tenha medo. Seja expectante. 

Dan Juster disse: “Acreditamos que a Aglow tem um chamado maravilhoso e profundo nos últimos dias 
que antecedem o retorno do Senhor”. Você acredita nisso? Isso significa que você faz parte disso. 
Coisas expectantes para mudar e transformar. Eu vi coisas pelas quais orei por muito tempo 
começarem a mudar e transformar. Não é por causa de um esforço maior da minha parte. Algo mudou 
no Céu. As coisas estão em movimento. 

Eu sei com tudo que carrego – e não estou me gabando da Aglow, não é meu estilo, eu sei que com 
tudo que está dentro de mim, que Ele nos chamou para este tempo e haverá uma elevação do que vier, 
de sua capacitação, de Sua expectativa, de Seu tudo. Portanto, não se surpreenda, não pense que sabe, 
uma aposentadoria soa bem – esqueça! Esqueça isso! 

Somos o povo do Reino. Estamos nessa para vencer e vamos até o fim! 

Vou fechar com cerca de 5 declarações fortes.  

» Com certeza, Ele é Fiel! 

» Com certeza, Ele sempre abre caminho onde não há caminho! 

» Com certeza, Ele nos cura de situações impossíveis! É impossível para você ter uma situação 
impossível. 

» Com certeza, Ele nos restaura em todas as situações. Ele é mais do que suficiente. 

» Certamente, Ele prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos! 

» Certamente, Ele nos dá beleza através das cinzas! Ele cura TODAS as nossas doenças. Ele 
coloca um caminho diante de nós. 

» Certamente, Ele é o nosso avanço! Ele me sustenta. Sua Verdade, Seu Amor, Sua Força se 
renovam a cada manhã. Eu precisava disso esta manhã. 

» Certamente, Ele é um Pacificador que traz calma ao caos! 

» Com certeza, o Senhor me ajudará em todas as situações. 
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Senhor, nós Te agradecemos porque certamente a Bondade e a Misericórdia nos seguirão todos os dias 
de nossas vidas! O Senhor não jogou um jogo de adivinhação conosco. Nos disse como seria. Que 
possamos esperar que Sua Bondade e Misericórdia estejam presentes todos os dias de nossas vidas! 

Ele quer honrar a Si mesmo através de você. Deixe de lado as coisas negativas e comece a dizer o que 
o Céu diz. Que os remidos do Senhor o digam! É isso que precisamos fazer porque quanto mais o calor 
vem, adivinhe, pode ir para o outro lado também. 

Meu pastor está aqui, espero que não seja errado dizer isso. Deixe o Inferno sentir Seu calor, o calor 
do Céu! Diga com a boca. Cante de coração! Assobie enquanto caminha pela casa. Faça o 
pronunciamento do Senhor todos os dias. Ele é Bom e com certeza, Sua Bondade e Misericórdia me 
seguirão todos os dias da minha vida!Amém! 
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	O que eu quero compartilhar é na linha do encorajamento. Às vezes você pode sentir que está no campo trabalhando duro e talvez nem sempre veja os frutos que deseja ou que esteja muito ocupado. Há muitas coisas que acontecem na vida e no ministério que podem nos levar a olhar para dentro de vez em quando. Eu estava revisando minhas anotações ontem à noite, olhando relatórios, pensando no campo dos Estados Unidos e tudo o que Deus fez nesses 55 anos, é incrível.
	Lembro-me de estar sentada à mesa do escritório e pensar no número de anos que já caminhamos; aprendemos algumas coisas neste tempo. Eu não quis dizer isso de uma forma arrogante. Enquanto caminhamos com Ele, enquanto caminhamos uns com os outros, aprendemos algumas coisas.
	Eu penso nos preciosos e primeiros dias da Aglow – e eu não era uma das quatro fundadoras originais – mas eu estava nos estágios iniciais do ministério, e alguém mencionou ontem à noite que elas eram amigas de Bernice Smith. Não sei quantos de vocês se lembram de Bernice, mas ela teve a visão de começar a Aglow International. Seu marido estava muito envolvido com os Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Eles eram muito ativos em todo o mundo e em Seattle particularmente, ela queria algo para mulheres. Então, ela deu um passo de fé.
	Eu participei de uma reunião em sua casa, estavam sonhando e tendo ideias e, por algum motivo, não sei por que, concordei em supervisionar um grupo em Edmonds, Washington. Edmonds fica ao norte de Seattle, na orla de Puget Sound. É uma bela pequena comunidade. Fizemos nossa primeira reunião no Edmonds Yacht Club. Não sabíamos se teríamos cerca de vinte, mas tivemos cerca de trezentas e cinquenta. A partir daí as coisas começaram a acontecer.
	Lembro-me de ter assistido à primeira conferência internacional. Estou revelando minha idade, mas tenho orgulho disso. Estávamos conversando ontem e comentamos que este ministério tem sido usado para trazer cura, libertação, integridade e casamentos restaurados. Deus levantou uma entidade na terra que Ele está usando.
	Particularmente quando nos movemos para o Terceiro Grande Despertar, fomos informados de que a Aglow será usada nesse movimento. Há momentos em que você pensa no cansaço ou o inimigo traz esse pensamento de “então, Deus acabou com a Aglow?” dê uma olhada ao redor deste salão, e terá sua resposta. Ele ainda não acabou.
	Quando penso nas coisas que sabemos, penso na palavra legado. Legado significa algo que foi transmitido por um predecessor ou ancestral. É algo do passado que foi trazido à tona. O tema desta conferência é “Nós Sabemos”. Sabemos porque aprendemos algumas coisas ao longo do caminho.
	Cinquenta e cinco anos de ministério e 172 nações depois. Começamos com quatro mulheres – você conhece a história. Quatro mulheres - Bernice era uma dessas mulheres - elas meio que tropeçaram nisso. Bem, não seria correto dizer que elas tropeçaram nisso porque Deus as estava conduzindo. Nesse sentido, elas simplesmente tropeçaram nisso e o Espírito Santo as avivou e logo havia grupos surgindo na parte noroeste dos Estados Unidos, atravessando nossa nação e ao redor do mundo.
	Atualmente, a Aglow está em 172 nações e quero garantir que pensamos em você com frequência. Oramos por você frequentemente. Mencionamos você com frequência. Quando os relatórios chegam ao escritório, Joan Bennett, diretora da área internacional, compartilha conosco com entusiasmo. Temos nossas reuniões de equipe todas as terças-feiras e sempre peço notícias do mundo. Para dizer a verdade, ainda estamos maravilhadas com o que Deus fez e está escolhendo continuar a fazer e declarou: “Você será usada neste Terceiro Grande Despertar”. Fique esperto. Fique alerta espiritualmente. Esteja ciente do que Deus está dizendo e do que Ele está fazendo.
	Pessoalmente, não acho que seja algo que possamos planejar. É algo que vai se desenrolar, e nós vamos entrar nisso. Não teremos medo porque andamos no caminho do Espírito. Entraremos facilmente nesta novidade que Deus está criando. Estou animada com isso.
	Tivemos algumas mudanças ao longo do caminho. Isso que é vida. Vimos mudanças no mundo – cultural, econômica e atmosférica. Vivemos uma pandemia que mudou o mundo. Destruiu alguns negócios. Prejudicou a cadeia de suprimentos.
	Há outras mudanças no mundo também – a crescente tensão na China e na Rússia. Da Rússia, estamos ouvindo ameaças nucleares. Estamos lendo manchetes assustadoras. Se você ouvir as notícias, estará ciente da situação na Ucrânia e do sofrimento que eles estão enfrentando. Meu coração se dói pelo mal do mundo que é colocado sobre pessoas inocentes que sofrem. As pessoas más parecem ficar livres, mas sabemos que haverá um custo.
	Enquanto observo o mundo, eu oro, não é? Eu oro pelos corações e pelas vidas que estão sendo arrasadas, tocadas ou quebradas. Eu oro pelas criancinhas que não têm comida suficiente e vão para a cama com fome. É de partir o coração para mim.
	Aqui nos Estados Unidos, as eleições de meio de mandato estão chegando. Há um novo primeiro-ministro na Grã-Bretanha e temos uma primeira-ministra na Itália. Com o falecimento da Rainha Elizabeth II, senti um pesar, uma tristeza. Eu também senti uma mudança. Certas questões de segurança, coisas que sempre estiveram no lugar, elas representavam algo para nós e estão sendo abaladas e movidas. Com o rei Charles III, ele é desconhecido de muitas maneiras. Sempre haverá o teste de um líder. Quando um novo líder assumir o cargo, haverá um teste para esse líder. Precisamos orar pelo rei Charles III.
	Penso em nossa própria crise de fronteira aqui nos Estados Unidos. Penso no Irã e sua frente bélica.
	Eu penso no que começou com as quatro mulheres, enquanto era inicialmente para começar grupos onde as mulheres pudessem ter comunhão juntas e ter algo parecido com o que os homens estavam experimentando. Ao longo dos anos, enquanto a Aglow é bem conhecida pelo evangelismo, eu diria que somos igualmente conhecidas como um movimento de oração.
	Talvez inicialmente nossas orações fossem sobre mim, eu mesma, e eu, minhas quatro irmãs e ninguém mais. A Aglow nos ensinou a maravilha de realmente orar com Deus pelas nações e povos do mundo. Somente o Céu revelará o fruto do que este ministério gerou, ajudou, apoiou ou incentivou ao longo do caminho.
	Eu estava dizendo a Tony que é interessante quando você pensa na perfeição do Senhor. Ele poderia ter gerado a Aglow em qualquer momento da história, mas escolheu este momento da história. Com a Rússia fazendo seu trabalho e a China fazendo suas declarações – tanto movimento na terra. E 55 anos atrás, Ele achou que era um bom momento. Ele plantou a Aglow. Ele nos permitiu encontrar nosso caminho e chegar a este ponto da história em que enviamos equipes de oração a Washington, DC todos os meses. TODO MÊS! Nos últimos 12 anos temos uma equipe de oração andando pelas ruas de Washington.
	Houve viagens de oração ao redor do mundo. Estava pensando em uma viagem que Elaine Keith e eu fizemos. Fomos a Pequim para encontrar nosso pessoal de lá e depois fomos para a Mongólia. Nenhum de nós tinha estado na Mongólia antes e foi uma época em que o pairar do Espírito Santo estava lá. A Aglow foi criada nesta época. Não sei como isso continua hoje, mas como Linda Jones disse, uma vez que a Aglow tenha sido plantada em uma nação ou estado, acreditamos que a Presença e o mover do Espírito que Deus planejou vai continuar.
	A Aglow tem sido usada como um catalisador para a oração em todo o mundo. Vimos renovação entre as mulheres. Como as mulheres se renovaram e tiraram o foco de si mesmas e se concentraram no Senhor e em Seus negócios, isso promoveu mudanças nos lares. As mulheres não estão olhando para os maridos para lhes dar vida, estamos olhando para Jesus para dar vida! Agora podemos viver em um relacionamento correto com os homens que amamos.
	Tivemos materiais publicados, apoio para oração, materiais para evangelismo. Janet Mangum é a Diretora de Transformação e supervisiona o evangelismo. Ela acabou de voltar das Filipinas. Tess é nossa líder lá e a Aglow prosperou naquela parte do mundo, assim como em muitas nações asiáticas. Alice Tsoi, de Hong Kong e tantas outras que eu poderia citar. Penso em blocos de continentes – Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul, América Central. Há Aglow em todas as partes da terra.
	Penso em uma passagem bíblica que compartilhei com Tony ontem à noite.
	"Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem; pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam, se lhes fosse contado.” -  Habacuque 1:5 
	Somos nós. 
	Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha; aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: "Escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado; ela fala do fim, e não falhará. Ainda que se demore, espere-a; porque ela certamente virá e não se atrasará"… E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Habacuque 2:1-3; 14
	Eu me considero uma jovem. Eu tinha provavelmente 8 anos, talvez 10. Meu pai era pastor em Akron, Ohio naquela época. As pessoas me disseram, você faz parte do legado de seu pai. Todos nós fazemos parte do legado de nosso Pai. Eu realmente era a filhinha do papai. Eu amava minha mãe. Nós éramos grandes amigos. As meninas têm uma conexão especial com seus pais.
	Meu pai era de Belfast, na Irlanda. Ele respondeu ao chamado do Senhor quando um evangelista passou por Belfast. Meu pai esteve na igreja presbiteriana toda a sua vida, mas ele disse: “Eu ouvi o Evangelho pela primeira vez”. Nesta igreja reservada da Irlanda do Norte, este evangelista não os deixou aceitar silenciosamente Jesus como seu Salvador, e disse: “Se você ouviu uma palavra hoje e aceitou Jesus como seu Salvador, eu quero que você fique de pé e grite um de cada vez.” Meu pai era um desses homens.
	Eu o ouvia atentamente enquanto ele falava todos os domingos. Ele era um estudioso. Ele adorava ler. Ele era um bom amigo do Dr. A. W. Tozer. Se você conhece o Dr. Tozer, conhece a qualidade de seu ministério. Eles eram amigos muito próximos, a mãe e as irmãs do Dr. Tozer faziam parte da congregação do meu pai.
	Fiquei cativada pela unção. Uma jovem que, de forma imperfeita, passou pela vida de Ohio para Los Angeles, para Berkley. Morei em Berkley por 25 anos. Meu pai tinha uma igreja lá. Então me mudei para Seattle.
	Em Seattle acabei em um movimento poderoso do Espírito Santo de Deus. Eu estava com fome. Como Bob mencionou, você está com fome de alguma coisa e está procurando, pesquisando e tentando. Alguém mencionou o reverendo Denis Bennett em St. Luke's em Ballard, WA. Ele veio de Los Angeles e um poderoso mover do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Eu pensei, bem, isso é realmente diferente, mas vou tentar.
	Sério, eu queria ouvir. Eu queria sentir com o meu espírito. Alguns amigos viajaram para Ballard. Não demorou muito, 30 minutos, para ouvir o reverendo Denis Bennett falar e ouvir como sua vida havia sido transformada. Descobri que ele e Rita moravam no mesmo quarteirão, ficamos amigos. Muitas vezes comíamos juntos. Foi um período interessante da minha vida. Eu senti como se o Senhor estivesse me alimentando com uma colher na boca e me alimentando até transbordar.
	Havia tanta fome naqueles dias. Foi a fome que o levou. Foi a fome que o tornou vulnerável. Você diria qualquer coisa, perguntaria qualquer coisa porque você era como uma criança faminta.
	Ao olhar as anotações ontem à noite, pensei que há muita história aqui. Você pode estar pensando, eu quero a Palavra do Senhor. Enquanto olhava as anotações, pensei: esta história realmente faz parte da jornada que Deus escolheu para nos conduzir como ministério. Ele escolheu o nosso momento. Ele escolheu nos espalhar em todo o mundo e escolheu como isso seria concretizado.
	Deixe-me compartilhar alguns fatos com você.
	Em 1989, a conferência Aglow Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental trouxeram a bandeira juntas, de mãos dadas. O lugar ficou um alvoroço. Era a unificação da Alemanha. Foi uma época em que a rede mundial de computadores foi inventada. Era a época da queda do muro de Berlim. Fiquei no muro de Berlim meses depois. Tínhamos passado pelo Checkpoint Charlie antes, quando não era possível passar por nenhum outro lugar. Então tive o privilégio de estar lá quando estava aberto. Nelsen Mandela foi libertado após 27 anos de prisão na África do Sul.
	De 1991 a 1995 foi a Guerra do Golfo Pérsico. Foi em 1991 que a Aglow recebeu a palavra fio. Você se lembra da palavra fio? Deus colocaria um fio em nossas mãos que começaria a atrair e unir as pessoas no sistema islâmico. Ele abriria portas para nós e tornaria possível alcançarmos as pessoas presas nesse sistema e que o sistema fosse exposto e que eles saíssem de um sistema falso para conhecer o único Deus verdadeiro. Nós vimos isso acontecer.
	A Irmandade Feminina Aglow tornou-se Aglow International em 1997. Fizemos nossa primeira viagem a Israel em 2000. Foi no final dos anos 90 que senti o Senhor dizer que eu estaria dentro e fora de Israel nos próximos anos. Eu não tinha ideia do que isso significava. Eu estive em Israel uma vez. Eu nem cheguei a ficar arrepiada enquanto estava lá, mas ainda Ele faria uma obra transformadora em meu coração por Israel, a terra, o povo. Permanece até hoje.
	Levamos um grupo, um grupo bem grande, para Israel e começamos a caminhar pelas ruas, orando. Não éramos antipáticas. Nós fomos cuidadosas. As ruas estavam vazias. Foi durante a Segunda Intifada. As pessoas perguntavam: “O que vocês, mulheres, estão fazendo aqui?” Foi uma época em que Deus estava plantando algo em nossos corações que ficaria lá no fundo e permaneceria lá pela terra, pelas pessoas e pelos propósitos de Deus para que fossem totalmente cumpridos. Continuamos a ir a Israel, acho que quase todos os anos. Continuaremos a ir até que o Senhor diga o contrário.
	Em 2003, recebemos uma palavra de Barbara Yoder de que a Aglow está desconectada do passado e religada no futuro. Em 2004, Dutch Sheets foi um de nossos palestrantes e falou de Isaías 22:22, onde diz: “Eu te dou a chave”. Você se lembra do Dutch dizendo: “Eu te dou a chave! Eu te dou a chave! EU TE DOU A CHAVE que abrirá portas que nenhum homem pode fechar e fechará portas que nenhum homem pode abrir”. Essa é uma palavra para se segurar.
	Em 2010, Mike Bickel falou conosco. Lembro-me dele na plataforma inclinando-se para mim dizendo: “Não sei o que estou fazendo aqui. Eu não viajo. Eu não vou falar em outros lugares, mas quando você me convidou, eu sabia que viria.” Mike tem um senso de humor engraçado. “Não sei o que estou fazendo aqui.” Bem, eu sei. Uma das coisas que ele disse foi: “Onde quer que a Aglow esteja, o nível da água sobe”. Guarde isso no seu coração. Essa é uma palavra para agora. Onde quer que Aglow esteja - você pode estar em uma cidade grande, você pode estar em uma cidade de cem pessoas, a Palavra do Senhor é que ONDE QUER AGLOW ESTEJA O NÍVEL DA ÁGUA SOBE! Você faz parte disso.
	Em 2009, Asher Intrater, um amigo de Israel, chamou a Aglow para se tornar uma companhia de Maria – você se lembra desta palavra – que faz aliança com os exércitos do Céu para anunciar o retorno de Cristo. Essa é uma palavra para agora! Estas palavras ainda estão vivas. Precisamos procurar maneiras pelas quais Ele as está revelando.
	Mencionei as viagens estratégicas de oração a Washington todos os meses. Levamos a oração a sério e percebemos que provavelmente a principal chamada da Aglow está relacionada à oração. Sim, é evangelismo e oração, mas a oração tem um tipo diferente de composição. Sinto que nesta conferência, Ele quer que saibamos que esse não era um chamado para aquela época, Ele o está intensificando agora.
	Eu ouvi até nesta conferência que há pessoas que fazem teleconferências. Você não precisa ter uma reunião de oração em sua casa onde serve café e chá. Faça uma chamada de Zoom. Comece a orar porque Deus nos chamou para um momento como este.
	Em meados dos anos 2000, de 2011 a 2014 – Identidade é a chave para a transformação – que foi o desenvolvimento de uma nova liderança feita a partir dos Transformadores. Somos gratos a Graham Cooke por realmente liberar seu material para nós. Ainda estou em contato com Graham. Nós contiuamos amigos. 
	Em 2014, tive um encontro interessante – vocês vão se lembrar dessa história. Isso é uma espécie de revisão hoje. Um em Hong Kong e outro em Jerusalém. Em Jerusalém, eu estava sentada em uma cafeteria, virada para essa direção e Tony estava aqui, na minha frente. Eu vi um homem algumas mesas atrás de Tony, que ficava olhando em nossa direção. Depois de um tempo, ele olhava novamente e eu me perguntava o que diabos estava acontecendo. O que ele estava olhando? Para encurtar a história, logo ele se aproximou da mesa e disse: “Não sei quem você é. Eu nunca a vi antes, mas o Senhor me disse para vir e dizer-lhe que você é importante no Reino”. Foi no sentido de que o que Ele nos chamou é de grande importância para Deus. E Deus mandou um cara em Jerusalém vir e me contar só para que eu não esquecesse, e ele me disse para ir contar ao meu povo.
	Em seguida, houve um homem do Paquistão que estava em Hong Kong que veio até mim na rua enquanto Tony estava em uma loja e, em essência, ele disse a mesma coisa. “Eu não sei quem você é, mas.” Ele não parecia ser cristão, mas queria transmitir a mensagem de que o que quer que eu estivesse fazendo era realmente importante, para continuar fazendo e que o tempo era curto. Deus tem maneiras curiosas de fazer você entender as coisas.
	Pense nos últimos anos. O tempo avança. As coisas estão mudando. Billy Graham morreu aos 99 anos. Foi uma perda. A rainha Elizabeth faleceu. Era seu 70º ano como rainha. Ela é uma das monarcas com reinado mais longo da história britânica e a segunda monarca com reinado mais longo da história mundial. Ela morreu aos 96 anos em 2022. Você observa quando coisas assim acontecem? Algo está mudando. As coisas que estavam no lugar, estão mudando. Ele quer que tenhamos um ouvido que ouve e um olho que vê. Ele nos quer, não de forma ansiosa, mas ficarmos atentos, fala Senhor.
	Curiosamente, isso aconteceu duas vezes no último mês ou dois. Acordei de um sono profundo e todo o teto do quarto estava cheio de anjos. Eu apenas fiquei lá em silêncio observando. Eles não estavam conversando. A sala estava cheia. Depois de um tempo, devo ter adormecido ou eles foram dormir.
	Várias noites depois, fui acordada novamente e havia 3 anjos. Desta vez eu disse, depois de uma longa pausa silenciosa: “Há algo que você queira dizer?” Nenhuma resposta. Apenas uma tranquilidade. Algo está acontecendo e não quero dizer de forma exigente, mas de forma expectante, esperemos ou busquemos coisas que viriam a nós que seriam significativas em nossas vidas. Acredito que o Espírito Santo é movido de uma maneira que sinto uma novidade, entusiasmo e expectativa. E não vou para a cama todas as noites à procura de anjos. Nós nos concentramos em Jesus. Mas quando eles aparecem no seu quarto, você precisa pelo menos dizer olá!
	As coisas estão acontecendo.
	Somos seres celestiais. Nós somos redimidos. Vivemos na terra, mas nossa casa é no céu. Portanto, não deve nos parecer estranho que o Céu nos visite de vez em quando.
	Eu vou fechar com isso. É como se tivéssemos entrado na temporada do Terceiro Despertar. Aguarde que algumas coisas sejam diferentes. Boas, mas diferentes. Nunca tenha medo. Seja expectante.
	Dan Juster disse: “Acreditamos que a Aglow tem um chamado maravilhoso e profundo nos últimos dias que antecedem o retorno do Senhor”. Você acredita nisso? Isso significa que você faz parte disso. Coisas expectantes para mudar e transformar. Eu vi coisas pelas quais orei por muito tempo começarem a mudar e transformar. Não é por causa de um esforço maior da minha parte. Algo mudou no Céu. As coisas estão em movimento.
	Eu sei com tudo que carrego – e não estou me gabando da Aglow, não é meu estilo, eu sei que com tudo que está dentro de mim, que Ele nos chamou para este tempo e haverá uma elevação do que vier, de sua capacitação, de Sua expectativa, de Seu tudo. Portanto, não se surpreenda, não pense que sabe, uma aposentadoria soa bem – esqueça! Esqueça isso!
	Somos o povo do Reino. Estamos nessa para vencer e vamos até o fim!
	Vou fechar com cerca de 5 declarações fortes. 
	» Com certeza, Ele é Fiel!
	» Com certeza, Ele sempre abre caminho onde não há caminho!
	» Com certeza, Ele nos cura de situações impossíveis! É impossível para você ter uma situação impossível.
	» Com certeza, Ele nos restaura em todas as situações. Ele é mais do que suficiente.
	» Certamente, Ele prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos!
	» Certamente, Ele nos dá beleza através das cinzas! Ele cura TODAS as nossas doenças. Ele coloca um caminho diante de nós.
	» Certamente, Ele é o nosso avanço! Ele me sustenta. Sua Verdade, Seu Amor, Sua Força se renovam a cada manhã. Eu precisava disso esta manhã.
	» Certamente, Ele é um Pacificador que traz calma ao caos!
	» Com certeza, o Senhor me ajudará em todas as situações.
	Senhor, nós Te agradecemos porque certamente a Bondade e a Misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas! O Senhor não jogou um jogo de adivinhação conosco. Nos disse como seria. Que possamos esperar que Sua Bondade e Misericórdia estejam presentes todos os dias de nossas vidas!
	Ele quer honrar a Si mesmo através de você. Deixe de lado as coisas negativas e comece a dizer o que o Céu diz. Que os remidos do Senhor o digam! É isso que precisamos fazer porque quanto mais o calor vem, adivinhe, pode ir para o outro lado também.
	Meu pastor está aqui, espero que não seja errado dizer isso. Deixe o Inferno sentir Seu calor, o calor do Céu! Diga com a boca. Cante de coração! Assobie enquanto caminha pela casa. Faça o pronunciamento do Senhor todos os dias. Ele é Bom e com certeza, Sua Bondade e Misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida!Amém!
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O que eu quero compartilhar é na linha do encorajamento. Às vezes você pode sentir que está no campo trabalhando duro e talvez nem sempre veja os frutos que deseja ou que esteja muito ocupado. Há muitas coisas que acontecem na vida e no ministério que podem nos levar a olhar para dentro de vez em quando. Eu estava revisando minhas anotações ontem à noite, olhando relatórios, pensando no campo dos Estados Unidos e tudo o que Deus fez nesses 55 anos, é incrível.

Lembro-me de estar sentada à mesa do escritório e pensar no número de anos que já caminhamos; aprendemos algumas coisas neste tempo. Eu não quis dizer isso de uma forma arrogante. Enquanto caminhamos com Ele, enquanto caminhamos uns com os outros, aprendemos algumas coisas.

Eu penso nos preciosos e primeiros dias da Aglow – e eu não era uma das quatro fundadoras originais – mas eu estava nos estágios iniciais do ministério, e alguém mencionou ontem à noite que elas eram amigas de Bernice Smith. Não sei quantos de vocês se lembram de Bernice, mas ela teve a visão de começar a Aglow International. Seu marido estava muito envolvido com os Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Eles eram muito ativos em todo o mundo e em Seattle particularmente, ela queria algo para mulheres. Então, ela deu um passo de fé.

Eu participei de uma reunião em sua casa, estavam sonhando e tendo ideias e, por algum motivo, não sei por que, concordei em supervisionar um grupo em Edmonds, Washington. Edmonds fica ao norte de Seattle, na orla de Puget Sound. É uma bela pequena comunidade. Fizemos nossa primeira reunião no Edmonds Yacht Club. Não sabíamos se teríamos cerca de vinte, mas tivemos cerca de trezentas e cinquenta. A partir daí as coisas começaram a acontecer.

Lembro-me de ter assistido à primeira conferência internacional. Estou revelando minha idade, mas tenho orgulho disso. Estávamos conversando ontem e comentamos que este ministério tem sido usado para trazer cura, libertação, integridade e casamentos restaurados. Deus levantou uma entidade na terra que Ele está usando.

Particularmente quando nos movemos para o Terceiro Grande Despertar, fomos informados de que a Aglow será usada nesse movimento. Há momentos em que você pensa no cansaço ou o inimigo traz esse pensamento de “então, Deus acabou com a Aglow?” dê uma olhada ao redor deste salão, e terá sua resposta. Ele ainda não acabou.

Quando penso nas coisas que sabemos, penso na palavra legado. Legado significa algo que foi transmitido por um predecessor ou ancestral. É algo do passado que foi trazido à tona. O tema desta conferência é “Nós Sabemos”. Sabemos porque aprendemos algumas coisas ao longo do caminho.

Cinquenta e cinco anos de ministério e 172 nações depois. Começamos com quatro mulheres – você conhece a história. Quatro mulheres - Bernice era uma dessas mulheres - elas meio que tropeçaram nisso. Bem, não seria correto dizer que elas tropeçaram nisso porque Deus as estava conduzindo. Nesse sentido, elas simplesmente tropeçaram nisso e o Espírito Santo as avivou e logo havia grupos surgindo na parte noroeste dos Estados Unidos, atravessando nossa nação e ao redor do mundo.

Atualmente, a Aglow está em 172 nações e quero garantir que pensamos em você com frequência. Oramos por você frequentemente. Mencionamos você com frequência. Quando os relatórios chegam ao escritório, Joan Bennett, diretora da área internacional, compartilha conosco com entusiasmo. Temos nossas reuniões de equipe todas as terças-feiras e sempre peço notícias do mundo. Para dizer a verdade, ainda estamos maravilhadas com o que Deus fez e está escolhendo continuar a fazer e declarou: “Você será usada neste Terceiro Grande Despertar”. Fique esperto. Fique alerta espiritualmente. Esteja ciente do que Deus está dizendo e do que Ele está fazendo.

Pessoalmente, não acho que seja algo que possamos planejar. É algo que vai se desenrolar, e nós vamos entrar nisso. Não teremos medo porque andamos no caminho do Espírito. Entraremos facilmente nesta novidade que Deus está criando. Estou animada com isso.

Tivemos algumas mudanças ao longo do caminho. Isso que é vida. Vimos mudanças no mundo – cultural, econômica e atmosférica. Vivemos uma pandemia que mudou o mundo. Destruiu alguns negócios. Prejudicou a cadeia de suprimentos.

Há outras mudanças no mundo também – a crescente tensão na China e na Rússia. Da Rússia, estamos ouvindo ameaças nucleares. Estamos lendo manchetes assustadoras. Se você ouvir as notícias, estará ciente da situação na Ucrânia e do sofrimento que eles estão enfrentando. Meu coração se dói pelo mal do mundo que é colocado sobre pessoas inocentes que sofrem. As pessoas más parecem ficar livres, mas sabemos que haverá um custo.

Enquanto observo o mundo, eu oro, não é? Eu oro pelos corações e pelas vidas que estão sendo arrasadas, tocadas ou quebradas. Eu oro pelas criancinhas que não têm comida suficiente e vão para a cama com fome. É de partir o coração para mim.

Aqui nos Estados Unidos, as eleições de meio de mandato estão chegando. Há um novo primeiro-ministro na Grã-Bretanha e temos uma primeira-ministra na Itália. Com o falecimento da Rainha Elizabeth II, senti um pesar, uma tristeza. Eu também senti uma mudança. Certas questões de segurança, coisas que sempre estiveram no lugar, elas representavam algo para nós e estão sendo abaladas e movidas. Com o rei Charles III, ele é desconhecido de muitas maneiras. Sempre haverá o teste de um líder. Quando um novo líder assumir o cargo, haverá um teste para esse líder. Precisamos orar pelo rei Charles III.

Penso em nossa própria crise de fronteira aqui nos Estados Unidos. Penso no Irã e sua frente bélica.

Eu penso no que começou com as quatro mulheres, enquanto era inicialmente para começar grupos onde as mulheres pudessem ter comunhão juntas e ter algo parecido com o que os homens estavam experimentando. Ao longo dos anos, enquanto a Aglow é bem conhecida pelo evangelismo, eu diria que somos igualmente conhecidas como um movimento de oração.

Talvez inicialmente nossas orações fossem sobre mim, eu mesma, e eu, minhas quatro irmãs e ninguém mais. A Aglow nos ensinou a maravilha de realmente orar com Deus pelas nações e povos do mundo. Somente o Céu revelará o fruto do que este ministério gerou, ajudou, apoiou ou incentivou ao longo do caminho.

Eu estava dizendo a Tony que é interessante quando você pensa na perfeição do Senhor. Ele poderia ter gerado a Aglow em qualquer momento da história, mas escolheu este momento da história. Com a Rússia fazendo seu trabalho e a China fazendo suas declarações – tanto movimento na terra. E 55 anos atrás, Ele achou que era um bom momento. Ele plantou a Aglow. Ele nos permitiu encontrar nosso caminho e chegar a este ponto da história em que enviamos equipes de oração a Washington, DC todos os meses. TODO MÊS! Nos últimos 12 anos temos uma equipe de oração andando pelas ruas de Washington.

Houve viagens de oração ao redor do mundo. Estava pensando em uma viagem que Elaine Keith e eu fizemos. Fomos a Pequim para encontrar nosso pessoal de lá e depois fomos para a Mongólia. Nenhum de nós tinha estado na Mongólia antes e foi uma época em que o pairar do Espírito Santo estava lá. A Aglow foi criada nesta época. Não sei como isso continua hoje, mas como Linda Jones disse, uma vez que a Aglow tenha sido plantada em uma nação ou estado, acreditamos que a Presença e o mover do Espírito que Deus planejou vai continuar.

A Aglow tem sido usada como um catalisador para a oração em todo o mundo. Vimos renovação entre as mulheres. Como as mulheres se renovaram e tiraram o foco de si mesmas e se concentraram no Senhor e em Seus negócios, isso promoveu mudanças nos lares. As mulheres não estão olhando para os maridos para lhes dar vida, estamos olhando para Jesus para dar vida! Agora podemos viver em um relacionamento correto com os homens que amamos.

Tivemos materiais publicados, apoio para oração, materiais para evangelismo. Janet Mangum é a Diretora de Transformação e supervisiona o evangelismo. Ela acabou de voltar das Filipinas. Tess é nossa líder lá e a Aglow prosperou naquela parte do mundo, assim como em muitas nações asiáticas. Alice Tsoi, de Hong Kong e tantas outras que eu poderia citar. Penso em blocos de continentes – Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul, América Central. Há Aglow em todas as partes da terra.

Penso em uma passagem bíblica que compartilhei com Tony ontem à noite.

"Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem; pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam, se lhes fosse contado.” -  Habacuque 1:5 

Somos nós. 

Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha; aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: "Escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado; ela fala do fim, e não falhará. Ainda que se demore, espere-a; porque ela certamente virá e não se atrasará"… E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Habacuque 2:1-3; 14



Eu me considero uma jovem. Eu tinha provavelmente 8 anos, talvez 10. Meu pai era pastor em Akron, Ohio naquela época. As pessoas me disseram, você faz parte do legado de seu pai. Todos nós fazemos parte do legado de nosso Pai. Eu realmente era a filhinha do papai. Eu amava minha mãe. Nós éramos grandes amigos. As meninas têm uma conexão especial com seus pais.

Meu pai era de Belfast, na Irlanda. Ele respondeu ao chamado do Senhor quando um evangelista passou por Belfast. Meu pai esteve na igreja presbiteriana toda a sua vida, mas ele disse: “Eu ouvi o Evangelho pela primeira vez”. Nesta igreja reservada da Irlanda do Norte, este evangelista não os deixou aceitar silenciosamente Jesus como seu Salvador, e disse: “Se você ouviu uma palavra hoje e aceitou Jesus como seu Salvador, eu quero que você fique de pé e grite um de cada vez.” Meu pai era um desses homens.

Eu o ouvia atentamente enquanto ele falava todos os domingos. Ele era um estudioso. Ele adorava ler. Ele era um bom amigo do Dr. A. W. Tozer. Se você conhece o Dr. Tozer, conhece a qualidade de seu ministério. Eles eram amigos muito próximos, a mãe e as irmãs do Dr. Tozer faziam parte da congregação do meu pai.

Fiquei cativada pela unção. Uma jovem que, de forma imperfeita, passou pela vida de Ohio para Los Angeles, para Berkley. Morei em Berkley por 25 anos. Meu pai tinha uma igreja lá. Então me mudei para Seattle.

Em Seattle acabei em um movimento poderoso do Espírito Santo de Deus. Eu estava com fome. Como Bob mencionou, você está com fome de alguma coisa e está procurando, pesquisando e tentando. Alguém mencionou o reverendo Denis Bennett em St. Luke's em Ballard, WA. Ele veio de Los Angeles e um poderoso mover do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Eu pensei, bem, isso é realmente diferente, mas vou tentar.

Sério, eu queria ouvir. Eu queria sentir com o meu espírito. Alguns amigos viajaram para Ballard. Não demorou muito, 30 minutos, para ouvir o reverendo Denis Bennett falar e ouvir como sua vida havia sido transformada. Descobri que ele e Rita moravam no mesmo quarteirão, ficamos amigos. Muitas vezes comíamos juntos. Foi um período interessante da minha vida. Eu senti como se o Senhor estivesse me alimentando com uma colher na boca e me alimentando até transbordar.

Havia tanta fome naqueles dias. Foi a fome que o levou. Foi a fome que o tornou vulnerável. Você diria qualquer coisa, perguntaria qualquer coisa porque você era como uma criança faminta.

Ao olhar as anotações ontem à noite, pensei que há muita história aqui. Você pode estar pensando, eu quero a Palavra do Senhor. Enquanto olhava as anotações, pensei: esta história realmente faz parte da jornada que Deus escolheu para nos conduzir como ministério. Ele escolheu o nosso momento. Ele escolheu nos espalhar em todo o mundo e escolheu como isso seria concretizado.

Deixe-me compartilhar alguns fatos com você.

Em 1989, a conferência Aglow Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental trouxeram a bandeira juntas, de mãos dadas. O lugar ficou um alvoroço. Era a unificação da Alemanha. Foi uma época em que a rede mundial de computadores foi inventada. Era a época da queda do muro de Berlim. Fiquei no muro de Berlim meses depois. Tínhamos passado pelo Checkpoint Charlie antes, quando não era possível passar por nenhum outro lugar. Então tive o privilégio de estar lá quando estava aberto. Nelsen Mandela foi libertado após 27 anos de prisão na África do Sul.

De 1991 a 1995 foi a Guerra do Golfo Pérsico. Foi em 1991 que a Aglow recebeu a palavra fio. Você se lembra da palavra fio? Deus colocaria um fio em nossas mãos que começaria a atrair e unir as pessoas no sistema islâmico. Ele abriria portas para nós e tornaria possível alcançarmos as pessoas presas nesse sistema e que o sistema fosse exposto e que eles saíssem de um sistema falso para conhecer o único Deus verdadeiro. Nós vimos isso acontecer.

A Irmandade Feminina Aglow tornou-se Aglow International em 1997. Fizemos nossa primeira viagem a Israel em 2000. Foi no final dos anos 90 que senti o Senhor dizer que eu estaria dentro e fora de Israel nos próximos anos. Eu não tinha ideia do que isso significava. Eu estive em Israel uma vez. Eu nem cheguei a ficar arrepiada enquanto estava lá, mas ainda Ele faria uma obra transformadora em meu coração por Israel, a terra, o povo. Permanece até hoje.

Levamos um grupo, um grupo bem grande, para Israel e começamos a caminhar pelas ruas, orando. Não éramos antipáticas. Nós fomos cuidadosas. As ruas estavam vazias. Foi durante a Segunda Intifada. As pessoas perguntavam: “O que vocês, mulheres, estão fazendo aqui?” Foi uma época em que Deus estava plantando algo em nossos corações que ficaria lá no fundo e permaneceria lá pela terra, pelas pessoas e pelos propósitos de Deus para que fossem totalmente cumpridos. Continuamos a ir a Israel, acho que quase todos os anos. Continuaremos a ir até que o Senhor diga o contrário.

Em 2003, recebemos uma palavra de Barbara Yoder de que a Aglow está desconectada do passado e religada no futuro. Em 2004, Dutch Sheets foi um de nossos palestrantes e falou de Isaías 22:22, onde diz: “Eu te dou a chave”. Você se lembra do Dutch dizendo: “Eu te dou a chave! Eu te dou a chave! EU TE DOU A CHAVE que abrirá portas que nenhum homem pode fechar e fechará portas que nenhum homem pode abrir”. Essa é uma palavra para se segurar.

Em 2010, Mike Bickel falou conosco. Lembro-me dele na plataforma inclinando-se para mim dizendo: “Não sei o que estou fazendo aqui. Eu não viajo. Eu não vou falar em outros lugares, mas quando você me convidou, eu sabia que viria.” Mike tem um senso de humor engraçado. “Não sei o que estou fazendo aqui.” Bem, eu sei. Uma das coisas que ele disse foi: “Onde quer que a Aglow esteja, o nível da água sobe”. Guarde isso no seu coração. Essa é uma palavra para agora. Onde quer que Aglow esteja - você pode estar em uma cidade grande, você pode estar em uma cidade de cem pessoas, a Palavra do Senhor é que ONDE QUER AGLOW ESTEJA O NÍVEL DA ÁGUA SOBE! Você faz parte disso.

Em 2009, Asher Intrater, um amigo de Israel, chamou a Aglow para se tornar uma companhia de Maria – você se lembra desta palavra – que faz aliança com os exércitos do Céu para anunciar o retorno de Cristo. Essa é uma palavra para agora! Estas palavras ainda estão vivas. Precisamos procurar maneiras pelas quais Ele as está revelando.

Mencionei as viagens estratégicas de oração a Washington todos os meses. Levamos a oração a sério e percebemos que provavelmente a principal chamada da Aglow está relacionada à oração. Sim, é evangelismo e oração, mas a oração tem um tipo diferente de composição. Sinto que nesta conferência, Ele quer que saibamos que esse não era um chamado para aquela época, Ele o está intensificando agora.

Eu ouvi até nesta conferência que há pessoas que fazem teleconferências. Você não precisa ter uma reunião de oração em sua casa onde serve café e chá. Faça uma chamada de Zoom. Comece a orar porque Deus nos chamou para um momento como este.

Em meados dos anos 2000, de 2011 a 2014 – Identidade é a chave para a transformação – que foi o desenvolvimento de uma nova liderança feita a partir dos Transformadores. Somos gratos a Graham Cooke por realmente liberar seu material para nós. Ainda estou em contato com Graham. Nós contiuamos amigos. 

Em 2014, tive um encontro interessante – vocês vão se lembrar dessa história. Isso é uma espécie de revisão hoje. Um em Hong Kong e outro em Jerusalém. Em Jerusalém, eu estava sentada em uma cafeteria, virada para essa direção e Tony estava aqui, na minha frente. Eu vi um homem algumas mesas atrás de Tony, que ficava olhando em nossa direção. Depois de um tempo, ele olhava novamente e eu me perguntava o que diabos estava acontecendo. O que ele estava olhando? Para encurtar a história, logo ele se aproximou da mesa e disse: “Não sei quem você é. Eu nunca a vi antes, mas o Senhor me disse para vir e dizer-lhe que você é importante no Reino”. Foi no sentido de que o que Ele nos chamou é de grande importância para Deus. E Deus mandou um cara em Jerusalém vir e me contar só para que eu não esquecesse, e ele me disse para ir contar ao meu povo.

Em seguida, houve um homem do Paquistão que estava em Hong Kong que veio até mim na rua enquanto Tony estava em uma loja e, em essência, ele disse a mesma coisa. “Eu não sei quem você é, mas.” Ele não parecia ser cristão, mas queria transmitir a mensagem de que o que quer que eu estivesse fazendo era realmente importante, para continuar fazendo e que o tempo era curto. Deus tem maneiras curiosas de fazer você entender as coisas.

Pense nos últimos anos. O tempo avança. As coisas estão mudando. Billy Graham morreu aos 99 anos. Foi uma perda. A rainha Elizabeth faleceu. Era seu 70º ano como rainha. Ela é uma das monarcas com reinado mais longo da história britânica e a segunda monarca com reinado mais longo da história mundial. Ela morreu aos 96 anos em 2022. Você observa quando coisas assim acontecem? Algo está mudando. As coisas que estavam no lugar, estão mudando. Ele quer que tenhamos um ouvido que ouve e um olho que vê. Ele nos quer, não de forma ansiosa, mas ficarmos atentos, fala Senhor.

Curiosamente, isso aconteceu duas vezes no último mês ou dois. Acordei de um sono profundo e todo o teto do quarto estava cheio de anjos. Eu apenas fiquei lá em silêncio observando. Eles não estavam conversando. A sala estava cheia. Depois de um tempo, devo ter adormecido ou eles foram dormir.

Várias noites depois, fui acordada novamente e havia 3 anjos. Desta vez eu disse, depois de uma longa pausa silenciosa: “Há algo que você queira dizer?” Nenhuma resposta. Apenas uma tranquilidade. Algo está acontecendo e não quero dizer de forma exigente, mas de forma expectante, esperemos ou busquemos coisas que viriam a nós que seriam significativas em nossas vidas. Acredito que o Espírito Santo é movido de uma maneira que sinto uma novidade, entusiasmo e expectativa. E não vou para a cama todas as noites à procura de anjos. Nós nos concentramos em Jesus. Mas quando eles aparecem no seu quarto, você precisa pelo menos dizer olá!

As coisas estão acontecendo.

Somos seres celestiais. Nós somos redimidos. Vivemos na terra, mas nossa casa é no céu. Portanto, não deve nos parecer estranho que o Céu nos visite de vez em quando.

Eu vou fechar com isso. É como se tivéssemos entrado na temporada do Terceiro Despertar. Aguarde que algumas coisas sejam diferentes. Boas, mas diferentes. Nunca tenha medo. Seja expectante.

Dan Juster disse: “Acreditamos que a Aglow tem um chamado maravilhoso e profundo nos últimos dias que antecedem o retorno do Senhor”. Você acredita nisso? Isso significa que você faz parte disso. Coisas expectantes para mudar e transformar. Eu vi coisas pelas quais orei por muito tempo começarem a mudar e transformar. Não é por causa de um esforço maior da minha parte. Algo mudou no Céu. As coisas estão em movimento.

Eu sei com tudo que carrego – e não estou me gabando da Aglow, não é meu estilo, eu sei que com tudo que está dentro de mim, que Ele nos chamou para este tempo e haverá uma elevação do que vier, de sua capacitação, de Sua expectativa, de Seu tudo. Portanto, não se surpreenda, não pense que sabe, uma aposentadoria soa bem – esqueça! Esqueça isso!

Somos o povo do Reino. Estamos nessa para vencer e vamos até o fim!

Vou fechar com cerca de 5 declarações fortes. 

· Com certeza, Ele é Fiel!

· Com certeza, Ele sempre abre caminho onde não há caminho!

· Com certeza, Ele nos cura de situações impossíveis! É impossível para você ter uma situação impossível.

· Com certeza, Ele nos restaura em todas as situações. Ele é mais do que suficiente.

· Certamente, Ele prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos!

· Certamente, Ele nos dá beleza através das cinzas! Ele cura TODAS as nossas doenças. Ele coloca um caminho diante de nós.

· Certamente, Ele é o nosso avanço! Ele me sustenta. Sua Verdade, Seu Amor, Sua Força se renovam a cada manhã. Eu precisava disso esta manhã.

· Certamente, Ele é um Pacificador que traz calma ao caos!

· Com certeza, o Senhor me ajudará em todas as situações.

 

Senhor, nós Te agradecemos porque certamente a Bondade e a Misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas! O Senhor não jogou um jogo de adivinhação conosco. Nos disse como seria. Que possamos esperar que Sua Bondade e Misericórdia estejam presentes todos os dias de nossas vidas!

Ele quer honrar a Si mesmo através de você. Deixe de lado as coisas negativas e comece a dizer o que o Céu diz. Que os remidos do Senhor o digam! É isso que precisamos fazer porque quanto mais o calor vem, adivinhe, pode ir para o outro lado também.

Meu pastor está aqui, espero que não seja errado dizer isso. Deixe o Inferno sentir Seu calor, o calor do Céu! Diga com a boca. Cante de coração! Assobie enquanto caminha pela casa. Faça o pronunciamento do Senhor todos os dias. Ele é Bom e com certeza, Sua Bondade e Misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida!Amém!
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