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Encha-os de Esperança 
Tim Sheets 

Conferência Aglow 2022 - Sessão da manhã de sábado 

 

Estou honrado por estar aqui novamente. Ontem à noite senti a Presença do Senhor e agradeço por 
tornar mais fácil para mim ministrar. 

Há alguns anos, o Espírito Santo colocou uma designação em mim para ser como um Filho de Issacar 
ungido para discernir os tempos. Tenho tentado fazer isso ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo 
à Igreja e entregando essa mensagem. Tentei fazer isso ontem à noite, é claro. 

Os últimos meses foram muito ocupados e, mesmo nas últimas semanas, decidi que iria correr até a 
linha de chegada - Michigan algumas semanas atrás, Chicago na semana passada, St. Louis esta semana. 
Eu liberei uma palavra para Washington DC, espero que você tenha visto na quarta à noite. Continue 
orando e decretando. Foi um pouco sobre xeque-mate. E então, é claro, eu saio e volto para casa para 
estar em Oasis e a noite de domingo será uma noite eleitoral. Estaremos orando por nossa nação e 
divulgando-a pela web. Clay Nash estará conosco, outros apóstolos também. 

Sei que Dutch vem esta noite. Não há ninguém que eu conheça melhor para compartilhar nossos 
momentos de onde estamos do que ele. Ele está focado e no caminho certo; é o melhor que eu 
conheço. 

Ministrar ao Povo – Encha-os de Esperança 
Tenho pastoreado por 43 anos no mesmo lugar. Comecei com oito pessoas. Na próxima semana faço 
70 anos. Acordei esta manhã e meu coração estava cheio. Eu tenho me esforçado muito e não me 
importo de ir fundo e falar sobre onde estamos. Assim que abri meus olhos, ouvi o Espírito Santo dizer: 
“Ministre ao povo esta manhã”. Ele me disse: “Por mais que você vá, lembre-se sempre, encha-os de 
esperança”. Encha-os de esperança. 

Depois de 43 anos no mesmo lugar, há momentos em que sinto o coração do Pai pelas pessoas e esta 
manhã meu coração se compadeceu da Aglow International. Quero falar ao seu coração hoje e apenas 
fluir com o que sinto que o Espírito Santo está dizendo. 

Chamado de Moisés e a Sarça Ardente 
Eu quero ler uma história bem famosa para você hoje. Não sei se vou interpretar como você já ouviu 
antes, vamos para Êxodo 3:1. 

Um dia Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, o sacerdote de Midiã. Ele conduziu o 
rebanho para longe no deserto. Ele veio ao Sinai, a Montanha de Deus. Lá o anjo do Senhor apareceu 
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a ele em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou espantado. Embora a sarça estivesse 
envolta em chamas, ela não queimou. “Isso é incrível”, disse Moisés para si mesmo. “Por que a sarça 
não queima? Preciso ir ver.” 

Quando o Senhor viu Moisés vindo para olhar mais de perto, Deus o chamou do meio da sarça. “Moisés, 
Moisés.” “Aqui estou”, respondeu Moisés. “Não se aproximem”, advertiu o Senhor. “Tire suas 
sandálias, pois você está pisando em solo sagrado. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus 
de Isaque e o Deus de Jacó”. 

Quando Moisés ouviu isso, ele cobriu o rosto porque estava com medo de olhar para Deus. E então o 
Senhor disse a ele. “Certamente vi a opressão do meu povo no Egito. Eu ouvi seus gritos de angústia 
por causa de seus duros feitores de escravos. Sim, estou ciente de seu sofrimento. Então, desci para 
resgatá-los do poder dos egípcios e conduzi-los para fora do Egito para sua própria terra, fértil e 
espaçosa. É uma terra que mana leite e mel, uma terra onde vivem agora os cananeus, os heteus, os 
amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Eis que o clamor do povo de Israel chegou até Mim, e 
vi com que dureza os egípcios os maltratam. Agora vá, pois eu o envio ao Faraó. Você deve conduzir o 
Meu povo, Israel, para fora do Egito.” 

Moisés duvida de sua capacidade de liderar Israel 
Mas Moisés protestou a Deus: “Quem sou eu para comparecer perante o faraó? Quem sou eu para 
tirar o povo de Israel do Egito?” Deus respondeu: “Eu estarei com você. Este é o seu sinal de que sou 
eu que o enviei: quando você tirar o povo do Egito, você adorará a Deus neste mesmo monte”. Mas 
Moisés protestou: “Se eu for ao povo de Israel e lhes disser: 'o Deus de seus antepassados me enviou 
a vocês', eles me perguntarão: 'qual é o nome dele?' Então o que devo dizer a eles?” Deus respondeu 
a Moisés: “EU SOU O QUE SOU. Diga isto ao povo de Israel: EU SOU os enviou”. 

Esses versículos ocorrem no ponto mais baixo da vida de Moisés. Neste ponto, ele é um ser humano 
muito perdido. Ele não sabe que o Espírito Santo tem pensado por décadas para que ele volte - para 
que sua nação volte. Nesse ponto, sua situação o deixou absolutamente cego e ele foi dominado por 
um sentimento de absoluta desesperança. O máximo que o corpo de Cristo sentiu por dois anos do 
vírus Covid-19. Ele tem um exemplo perfeito do que Salomão descreveu como “esperança adiada”. 

Esperança adiada 
A *tradução Voice de Provérbios 13:12 diz: “a esperança adiada entristece o coração, mas quando um 
sonho se torna realidade, a vida é plena e doce”. 

*Tradução de Alexander Douay do hebraico para o inglês, “a esperança adiada aflige a alma, mas 
o desejo quando vem é uma árvore da vida”. 
*Kenneth Knox, “esperança adiada, como ela esmaga o espírito de uma pessoa, o desejo 
concedido, porém, é uma árvore da vida.” 
Versão King James, “A esperança diferida faz adoecer o coração, mas quando o desejo vem, ele é 
uma árvore de vida“ 
*James Moffit , “esperança adiada é repugnante”. 
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Quando a esperança é extraída, isso nos deixa tristes. Quando o que esperamos, o que esperamos, é 
adiado e adiado e adiado e adiado, isso oprime a alma. 

*A tradução de Helen Spurrell diz: “a esperança prolongada faz o coração definhar”. 

Esperança adiada causa letargia. Embaça a alma como vapor em um espelho. Alguém que está sofrendo 
com a esperança adiada é pessimista em relação à vida. Eles perdem sua energia. Eles não estão 
entusiasmados. Estão desmotivados. Por causa do adiamento da esperança, com o tempo podemos 
acumular tristeza, desespero, rejeição e frustração. Situações que grudam na alma e podem se 
acumular e precisamos que nossa alma seja curada. Como Davi, precisamos que nossa alma seja 
restaurada. Precisamos de uma ressurreição de alma. Esse é Moisés. Surpreendentemente, talvez o 
maior líder de toda a história experimentou uma desesperança prolongada. Foi profundo. Foi longo. 
Era forte e absolutamente horrível. 

A história geral é familiar para a maioria. Faraó emitiu um decreto de que todos os bebês do sexo 
masculino israelenses seriam mortos. O povo de Deus foi escravo no Egito por 430 anos. Eles agora 
haviam crescido em números que começaram a desafiar o Egito. Eles estavam superando a população 
egípcia e o faraó decide reduzi-los. “Mate todos os bebês do sexo masculino nascidos dos hebreus”, e 
essa diabólica ordem foi cumprida. 

Bem, a mãe de Moisés, Joquebede, em vez de permitir que seu bebê fosse morto, escondeu-o nos 
juncos ao longo do rio Nilo, esperando que algo acontecesse. A temporada de desespero de Joquebede 
é angustiante por si só. Você pode imaginar colocar seu próprio filho bebê em uma cesta à prova d'água 
e empurrá-lo para o rio Nilo e vê-lo se afastar? O que poderia ser mais horrível do que isso? 

Bem, pouco depois de empurrar Moisés em sua pequena cesta no rio Nilo, a filha do faraó, Hatshepsut, 
veio ao rio para se banhar. Ela era casada com Thutmosis II, que também era faraó como seu pai, 
Ramsés. Por que ela veio ao Nilo quando há lugares melhores para se banhar no Palácio? Porque o Nilo 
representava a fertilidade e Hatshepsut era estéril. Ela estava desesperada para ter um filho e a ideia 
egípcia era que se você se banhasse no rio Nilo, então seria capaz de ter filhos. Hatshepsut estava 
desesperada e ela fez isso. Enquanto ela está na água e tomando banho, ela começa a ouvir um bebê 
chorando. 

O primeiro vislumbre de esperança começa a vir para esta jovem e começamos a ver que 80 anos antes 
do Êxodo, o Espírito Santo estava meditando. Ele está incubando. Ele está planejando trazer à luz uma 
libertação que mudará o mundo. 80 anos antes, Ele estava preparando líderes que um dia se 
conectariam a um momento que mudaria uma nação. 

Ela ouve um bebê chorando. Ela sabe que deve ser um dos bebês escravos hebreus, mas o choro do 
bebê a atrai. Ela empurra os juncos e encontra uma cesta de cor escura e com resina, e dentro dela um 
bebezinho. Seus instintos maternais entram em ação e ela estende a mão para pegar a criança que 
chora. Ela começa a confortá-lo e instantaneamente seu coração se une a essa criança e ela pensa que 
isso deve ser o destino. Isso não pode ser uma mera coincidência. Ela decide na hora que vai criar esse 
bebê como seu próprio filho. Ela pensou: “Eu consigo, nós usamos roupas largas. Thutmosis está 
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construindo pirâmides meses a fio, eu posso fazer isso.” E ela decide criar Moisés como seu próprio 
filho. 

Bem, a irmã de Moisés, Miriam, estava com sua mãe, Joquebede, quando Moisés foi empurrado para 
dentro do rio. Miriam corre pela margem do rio observando para onde seu irmãozinho está flutuando. 
Ela o vê flutuar nesta seção de juncos e então, ela vê Hatshepsut descendo para a água e então ela 
ouve Moisés. Ela devia estar dizendo: “Não chore, não chore”, mas ele chorou. Ela vê Hatshepsut 
empurrando os juncos e pegando seu irmãozinho. Então essa jovem de raciocínio rápido se apresenta. 
Tinha que ser o Espírito Santo. Ela se aproxima e pergunta: “Você gostaria que eu encontrasse uma 
babá para o bebê?” 

Naquela época, a realeza usava babás e amas, Hatshepsut diz: "sim, por favor". Claro, Miriam corre e 
pega sua mãe, Joquebede, a verdadeira mãe de Moisés. Você pode imaginar esse momento? A 
reviravolta repentina em sua alma? “Mãe, pare de sofrer, mãe, pare de chorar. Você não vai acreditar 
nisso!" Joquebede tornou-se babá de seu próprio filho - uma reviravolta incrível, para dizer o mínimo. 
Ela também o criou durante toda a vida com acesso ao palácio. 

Daquele ponto em diante, a vida de Moisés mudou dramaticamente. Ele foi criado na casa do faraó 
para se tornar um faraó. Ele foi criado para ser um rei. Ele teve a melhor educação que alguém poderia 
ter. Ele teve o melhor treinamento militar, extensivamente treinado em estratégias de guerra. Ele tinha 
servos que foram designados para facilitar sua vida. Ele foi treinado em leis governamentais. Ele foi 
treinado na redação de leis. Ele foi treinado em estudos sociais e treinado em linguística e foi treinado 
em habilidades literárias. Ele tinha acesso a melhor comida e tudo o que queria. Ele vivia no luxo. Ele 
usava ouro no pescoço mostrando sua realeza. Gravado em sinetes de ouro estava o selo real oficial 
do Império Egípcio. Ele usava braçadeiras de ouro. Seus anéis eram pedras preciosas perfeitas e onde 
quer que ele fosse, as pessoas o adoravam, providenciando tudo o que ele precisava. Dos 18 aos 40 
anos, sua autoridade era real, sua autoridade era respeitada e inquestionável. Ele era a estrela em 
ascensão do Egito. Ele era o herdeiro legal do trono. Ele era filho de Hatshepsut e Thutmosis, herdeiro 
do Império Egípcio. 

Atos 7:22 nos diz algo muito interessante. Estevão estava testemunhando perante o conselho judaico 
e nos conta algo muito revelador; tantas pessoas lêem sobre isso. Ouça as seguintes traduções de Atos 
7:22. 

A King James diz: “Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em suas 
palavras e atos”. 
*A Bíblia Amplificada diz : “Então Moisés foi educado em toda a sabedoria e cultura dos egípcios e 
ele era poderoso e forte em seu discurso”. 
*Tradução de Murdoch , “E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e ele era iminente 
em suas palavras e também em seus atos.” 
*Weymouth's , "Então, Moisés foi educado em todo o aprendizado dos egípcios, possuía grande 
influência por meio de sua eloquência e suas realizações." 
*JB Philips, “Então, Moisés foi treinado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se não apenas 
um excelente orador, mas um homem de ação.” 
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Mas então, então aconteceu. Então tudo ficou absolutamente louco. Jogou tudo no ventilador. Algo 
tão traumático aconteceu que afetaria até mesmo sua fala. 

Por muito tempo, ele perdeu a eloquência da fala e se tornou gago. Ele ficou hesitante e inseguro. Sua 
voz de autoridade tornou-se suave e distante. Ele não juntou mais as palavras eloquentes. O excelente 
orador ficou em silêncio e seria uma das áreas em que o Espírito Santo, que não parava de meditar, um 
dia o ajudaria a fazer um retorno surpreendente. 

Quando ele tinha 40 anos, com o futuro mais brilhante que alguém poderia imaginar, aconteceu. 
Moisés estragou tudo. Ele estragou tudo tanto quanto qualquer um poderia estragar. Ele se tornou um 
fracasso colossal. Ele realmente estragou tudo. Seria dito dele, “ah, como o poderoso caiu. Um 
poderoso desmoronou em fracasso.” Uma das ideias hebraicas de fracasso significa turvar sua vida, 
turvar sua vida. Na verdade, ele havia atrapalhado sua vida. 

Aos 40 anos começou a tentar ajudar seu povo, os escravos israelenses. Ele tentou ajudar seus parentes 
hebreus a se livrarem dos capatazes. Como ele sabia que eles eram parentes? Joquebede disse a ele 
quem ele realmente era, quem ela realmente era, e ela provou isso por meio da circuncisão. Ele sempre 
se perguntou sobre isso. 

E quando ele viu um egípcio abusando de um escravo hebreu, Moisés interveio. Mas em sua raiva, ele 
foi longe demais e realmente matou o egípcio. Ele lutou tanto que matou o cara. Agora um dos maiores 
príncipes do Egito é um assassino. Ele matou um egípcio, dentre todas as coisas. Ele matou um mestre 
de obras hebreu. O que vai fazer? 

Moisés corre para o Monte Horebe 
Agora ele corre. Ele corre o mais rápido que pode. Ele sabe que acabou. Ele vai ser preso. Ele vai ser 
pego. Ele não estava acima da lei. Ele vai ser despojado de tudo. Ele estava tentando ajudar, mas falhou 
miseravelmente. Ninguém iria entender isso. Um tribunal egípcio não vai entender isso de forma 
alguma, não importa como ele explique. Agora, sua posição para com os escravos começaria a revelar 
seu próprio passado. 

Quantos hoje vivem com medo de que seu passado seja descoberto? A tampa ia estourar e ia estourar 
muito. Ele pode até ter colocado em perigo sua própria família, sua mãe Joquebede, seu pai, Anrão, 
sua irmã, Miriam ou seu irmão, Arão. A verdade voltaria e, com medo absoluto, Moisés corre. 

Sabemos que ele correu mais de 300 quilômetros em apenas alguns dias, provavelmente a cavalo. Ele 
saberia onde ficavam as grandes cavalariças egípcias e tentaria se manter à frente das notícias 
cavalgando o mais rápido que pudesse se escondendo quando alguém o visse porque, afinal, ele seria 
reconhecido. E ele não para de correr até que finalmente chega à área desértica de Midiã, que fica na 
parte de trás de uma montanha chamada Horebe. 

Ele corre mais de 300 quilômetros até o Monte Horebe e lá no Horebe, também chamado Monte Sinai, 
Moisés se estabeleceu e se esconde naquela montanha. Alguns dias depois de se esconder, ele 
encontra alguns de seu próprio povo. Alguns hebreus estavam lá e eram pastores de ovelhas. E, 
também, como ele, eram descendentes de Abraão. Como ele sabia que eles estavam lá? Bem, 

https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzUkdJ_gJGAcjS94tPIKchDLR8DS6A:1678113051118&q=Anr%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVmLXz9U3KM41fsRoxC3w8sc9YSnNSWtOXmNU5uIKzsgvd80rySypFBLlYoOyuKU4uWB6eBaxsjnmFR1enA8AleJvp0kAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjx2Leiwsf9AhVSK7kGHRXIA8EQzIcDKAB6BAghEAE
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novamente é dito que Joquebede disse: “corra para o Monte Horebe, temos pessoas lá. Levaremos 
notícias até você. Corra para o Monte Horebe, nosso povo está lá e cuidará de você”. 

Moisés começa a trabalhar para um homem chamado Jetro, como pastor. O poderoso príncipe está 
fazendo o trabalho mais baixo nesse sistema de castas. O trabalho mais baixo era um pastor de ovelhas, 
um pastor. Ele passou do posto mais alto agora para o mais baixo. Mais ou menos um ano depois, ele 
se casou com a filha de Jetro. O nome dela era Zípora. E ele se resignou ao seu destino. 

O texto que acabei de ler para você ocorre nesse momento. Ele passaria as próximas 4 décadas 
cuidando de ovelhas. Seu potencial, seu chamado, é despedaçado. 

É interessante que Moisés tenha corrido para esta montanha ao iniciar seu exílio. As montanhas 
costumam ser sinônimos de grandes problemas. Quero dizer, muitas vezes ouvimos dizer: “Eu estou 
em uma montanha. Este é um grande problema. Este é um mau momento, todo montanhoso. Este é 
um momento mau, tempos difíceis e horríveis.” As montanhas representam tempos difíceis e 
dolorosos. E o Monte Horebe se tornou o lar de Moisés pelos próximos 40 anos. 

Até os 80 anos de idade, Moisés viveria nas sombras do Horebe como um homem sem esperança, 
como um homem de esperança adiada, como um homem de coração partido, como um homem de 
alma esmagada. Ele viveu como um homem que sentiu a dor de seu fracasso todos os dias. Nos 40 anos 
seguintes, sua alma foi oprimida com o tema - ele foi um fracasso, um perdedor. Ele foi um fracasso, 
uma decepção para sua família, uma decepção para seu Deus. Sua autoestima foi destruída no Monte 
Horebe. Seu orgulho foi destruído ali. 

Horebe, o lugar desolado 
O nome Horebe é significativo em si mesmo. O nome Horebe na língua hebraica significa “ o lugar 
desolado, o lugar seco, o lugar baldio, o lugar deserto, o lugar da desolação”. O Monte Horebe era 
uma montanha feita de rocha, predominantemente de granito. Uma das rochas mais duras que 
conhecemos. Você não sabia que seria granito? Era literalmente um lugar duro e gigantesco. 

Havia pouca ou nenhuma folhagem no Monte Horebe, apenas algumas acácias ou árvores do deserto 
e alguns trechos de grama amplamente espalhados. Mas, principalmente era rocha pura, e Moisés 
viveria lá por 40 anos naquela montanha desolada. Sua alma sentiu aquela desolação. Seu eu interior 
foi desperdiçado. Sua alma, de fato, sua vida e seus tempos estavam em um período de deserto. 

Durante esses quarenta anos ao redor de Horebe, seu grande treinamento de liderança parecia ter sido 
desperdiçado. A única liderança que ele desempenhou foi levar ovelhas ao pasto. É claro que os 
momentos solitários de observar as ovelhas pastando durante todo o dia deram a Moisés bastante 
tempo para sentir sua desesperança e reviver seu fracasso repetidamente. Ele teve muito tempo para 
pensar no que poderia ter acontecido, se ao menos não tivesse estragado as coisas. 

Houve uma estação redentora que ocorreu durante aqueles 40 anos de desolação. Moisés, na tentativa 
de fazer algo produtivo, e você pode sentir sua busca por relevância nisso, ele usou brevemente sua 
educação literária, especialmente sua habilidade de escrever. Ele aproveitou o tempo para entrevistar 
seu sogro Jetro, que era o sacerdote de Midiã. Ele também era da sexta geração de de Abraão. Ele 
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também juntou algumas informações dos anciãos no deserto de Midiã, tornando-se bem informado 
sobre o povo de Deus. 

Aprendendo sua história passada no entorno da base do Monte Horebe. Observando as ovelhas 
pastando, ele escreveu dois livros. Um se chama Gênesis e o outro livro, o livro de Jó. É fácil sentir a 
desesperança expressa ao ler o Livro de Jó porque são as páginas iniciais que ele escreveu em 
linguagem patética, palavras tristes, frases melancólicas. Moisés deve ter sentido o livro de Jó em sua 
própria alma, pois naquele livro ele misturou seus próprios sentimentos, suas próprias emoções como 
qualquer autor faz. Ele se sentou ao lado do Monte Horebe e escreveu “era uma vez um homem de Uz 
que perdeu tudo”. Moisés conhecia o sentimento. De certa forma, ele estava escrevendo sua própria 
história. Situação diferente, mesma velha história. 

Deus transforma as falhas para o nosso bem 
Talvez nesta sala, ou assistindo ao redor do mundo, alguns de vocês sintam que ele está escrevendo 
sua história. Quando você pensa em esperança adiada, você simplesmente precisa considerar Moisés. 
O maior líder da história mundial experimentou isso por quarenta anos. Entenda, Moisés não sabia que 
Deus estava lhe ensinando valiosas lições de vida que ele precisaria para cumprir seu destino. Ele não 
tinha ideia, não neste momento. Não, ele pensou que havia arruinado para sempre seu destino. Ele 
pensou que tinha acabado. Ele pensou que era impossível.  

» Ele não sabia, mas Deus queria transformar seu fracasso em um bem de longo alcance. 

» Ele não sabia que Deus usaria esse tempo como treinamento para ele reinar. 

» Ele não sabia que estava aprendendo o que precisaria mais tarde. 

Ele aprendeu os caminhos do povo de Deus - um povo que ele não conhecia por causa de sua situação 
de nascimento. Ele aprendeu como eles pensavam. Ele aprendeu suas tradições. Ele aprendeu a sua 
história e também aprendeu a sobreviver no deserto. Moisés não sabia que iria precisar de nada disso 
até nosso famoso texto de hoje. 

“No 40º ano de seu exílio, um dia no monte Horebe, Moisés encontrou uma sarça que ardia, mas não 
se consumia.” E de todas as coisas, Deus fala com ele desta sarça ardente dizendo: “Tire os calçados 
Moisés, você está em solo santo”. “Solo sagrado, solo sagrado? Você tem que estar brincando comigo?! 
Esse?!" Moisés ainda não sabia, mas uma das maiores temporadas de transformação de todos os 
tempos estava começando. Ele não sabia, mas uma nova era que mudaria a história começava a se 
conectar ao seu momento. 

Em certo sentido, o fogo na sarça ardente estava consumindo 40 anos de fracasso. À medida que um 
novo chamado de Deus estava surgindo, um novo começo estava sendo oferecido: “Moisés, vá e liberte 
Meu povo da escravidão egípcia”. A princípio, Moisés discutiu com Deus. Moisés, cuja alma estava tão 
abalada, disse: “Deus, eu não posso! Eu não posso fazer isso Deus. Eu tentei uma vez e falhei.” Então 
ele disse: “Deus, eu não falo bem, não mais. Eu costumava falar poderosamente, mas não faço mais 
isso. Ninguém vai me ouvir. Deus, minha mente, minhas emoções, minha alma está tão perturbada que 
não consigo mais juntar as frases direito. Minha alma se distrai da minha capacidade de até mesmo me 
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comunicar. Os bloqueios em minha alma bloquearam minha capacidade de comunicação. Não sou mais 
eloquente, Deus. Deus, eu não posso fazer isso. Esqueci como se faz.” 

É incrível como a dor da alma atrapalha nossa capacidade de comunicação e não fazemos mais sentido. 
Na mente de Moisés, ele não via como voltaria. Mas o Espírito Santo estava pairando sobre aquele 
lugar deserto chamado Horebe, assim como ele havia pairado sobre um lugar deserto chamado Terra 
no começo. Ele estava pairando sobre Moisés, meditando sobre ele, incubando para dar à luz uma 
incrível reviravolta, uma reviravolta sobrenatural . 

Não tenho tempo para contar toda a história hoje, mas resumindo, Moisés obedeceu a Deus. Ele voltou, 
ele ousou fazê-lo. Ele ousou voltar, e através dos poderosos milagres de Deus, ele liderou novamente. 
Ele conduziu o povo de Deus para sair dos 430 anos de escravidão egípcia. E dois meses depois de 
liderá-los para fora do Egito, ele os trouxe de volta aqui, para o Monte Horebe. Isso é incrível. 

Transformação de Horebe e Moisés 
Ele os conduziu pelo deserto do Sinai de volta ao Monte Horebe, só que desta vez, é chamado de “A 
Montanha de Deus”. Desta vez, é transicionado para a montanha de Deus. Desta vez é solo sagrado. 
Horebe, o lugar da desolação. Horebe foi transformado. Horebe, a desolada montanha do deserto. 
Tornou-se o lugar onde Deus encontrava Moisés face a face e eles conversavam como amigos. Horebe 
tornou-se o lugar onde Deus pegaria duas tábuas de granito e com Seu próprio dedo escreveria os dez 
mandamentos. 

No Horeb, trovões e relâmpagos brilharam quando a presença tangível de Deus desceu sobre aquela 
montanha. A fumaça subiu e toda a montanha tremeu quando a maior Presença e Glória de Deus foi 
revelada. E, como Moisés subia aquela montanha novamente através da fumaça e do fogo que 
emanava da Glória de Deus que pairava sobre o Monte Horebe, ele se encontrava repetidamente com 
o Rei da Glória. 

Ele começou a se encontrar repetidamente com o Rei da Montanha e recebeu leis de conduta cultural 
que ainda são viáveis hoje. Ele recebeu leis governamentais e leis sociais. Ele recebeu promessas de 
maiores bênçãos. Deus seria o Deus deles, e eles seriam o Seu povo. 

Foi enquanto acampava ao redor do Monte Horebe com esses ex-escravos egípcios, foi lá que ele 
escreveria mais alguns livros: Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, porções do Salmo. Eles foram 
todos escritos lá no Monte Horebe. 

Era no Monte Horebe que a madeira de acácia, madeira do deserto, seria colhida para construir a Arca 
da Aliança. A madeira do deserto foi reunida para construir o Altar de Deus. Eles juntariam mais 
madeira do deserto e construiriam o tabernáculo de adoração. Bezalel e Aoliabe os construíram com 
madeira do deserto. 

Foi no Monte Horebe que Moisés pegou um cajado de pastor que havia sido transformado em uma 
vara de autoridade e o estendeu naquelas paredes de granito por ordem de Deus e um rio jorrou para 
fornecer água para um milhão de pessoas e todo o seu gado. Quem saberia disso!? Quem diria que 
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havia um rio sob aquela montanha? Havia um rio sob aquela montanha que só Deus sabia que estava 
lá! 

Eu me pergunto o que está sob sua montanha? Você não tem ideia. Eu me pergunto o que há sob sua 
montanha que só Deus sabe que existe? 

Foi no Monte Horebe que Josué, servo de Moisés, começou a ser orientado e treinado para conduzir o 
povo de Deus à terra prometida, mais 40 anos depois. 

Foi no Monte Horebe que você vê Moisés escalar repetidas vezes através do Pentateuco, que os 
primeiros cinco livros da Bíblia foram escritos. 

Foi ao monte Horebe que Moisés subiu para ouvir a voz de Deus para o povo. 

Foi no Monte Horebe que Deus apareceu a uma donzela sem esperança e desesperada chamada Hagar. 
Ela havia sido expulsa de sua família, mas Deus apareceu a ela dizendo: “Não se preocupe, Hagar, 
cuidarei de você e cuidarei do jovem Ismael”, Gênesis 16: 7. 

Foi nesta montanha que Deus apareceu a Abraão e lhe disse que Isaque iria nascer. 

Foi também no Monte Horebe que Deus impediu Abraão de sacrificar Isaque, providenciando um 
carneiro para o sacrifício em seu lugar, retratando, é claro, o substituto que Jesus se tornaria nosso 
Cordeiro morto. No Monte Horebe, um carneiro foi encontrado na floresta do deserto. Provisão, Jeová 
Jira foi encontrado na floresta do deserto. 

Retornos sobrenaturais estão disponíveis 
Qual é a mensagem transcendente de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Jó, Gênesis, 
Salmos? É inconfundível. 

» Horebe nem sempre será horrível. 
» A montanha desolada pode se tornar solo sagrado. 
» Deus dá novos começos. 
» Ele transforma problemas montanhosos em montanhas de bênçãos e montanhas de esperança. 
» Ele transforma lugares duros como rochas em lugares de destino. 
» Ele transforma o lugar de desolação em atmosferas de paz em Sua Presença. 
» Ele transforma os tempos secos do deserto em rios de alegria. Pode haver um rio sob sua 

montanha que o abençoe pelo resto de sua vida. 
» Ele transforma as falhas em treinamento para reinar. 
» Ele transforma os momentos em que acabamos com tudo em aprendizado para o futuro. 
» E Ele queima nossas falhas no Monte Horebe. Ele queima nossos fracassos, consumindo-os com 

esperança que abre portas para novas oportunidades que pensávamos estar perdidas para 
sempre. 

» E Ele nos unge para fazer coisas sobrenaturais. 

Moisés fez uma dos maiores retornos de toda a história. Você também pode. Nesta era de maior 
Glória, neste tempo de Glória pairando, retornos sobrenaturais estão agora disponíveis. Alguns de 
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vocês farão algumas das maiores reviravoltas que já foram vistas. Alguns de vocês assistindo online 
estão prestes a fazer um retorno incrível. 

Existem ministérios que estão prestes a fazer um retorno incrível. Existem Eclésias que estão prestes a 
fazer um retorno incrível. Horebe nem sempre será horrível. A esperança está pulsando do Rei da 
Glória. A esperança cada vez maior está chegando porque nosso Deus amoroso e bondoso é sábio o 
suficiente e Ele é poderoso o suficiente para curar nossas almas, para restaurá-las. 

Mesmo se você estiver na casa dos 80 ou 90 anos, sua montanha, seu Horeb, não importa a idade, não 
precisa permanecer horrível. Pode se tornar solo sagrado. O Deus de toda Esperança pode transformá-
la em uma montanha de bênçãos. Sua presença ardente consome nossas falhas com esperança. Isso 
nos chama para um novo começo. 

 A história de retorno sobrenatural de Tim 
Em poucas palavras, vou contar uma história de 20 anos. A maioria não sabe disso sobre minha vida, 
mas cerca de 20 anos atrás tínhamos uma das igrejas que mais crescia no país. Eu estava ensinando o 
crescimento da igreja em todos os lugares, uma das igrejas mais influentes. Tínhamos acabado de 
construir um auditório de 4.000 lugares. As coisas estavam indo bem até que decidi que iria voltar as 
coisas mais para o lado apostólico e profético. Foi quando as pessoas pensaram que eu havia 
apostatado. 

Para encurtar a história, passamos por uma igreja dividida em 5 maneiras. Perdemos 2.000 pessoas em 
um mês, mais de um milhão de dólares fora do orçamento. Então outras igrejas começaram. Tínhamos 
nove igrejas conveniadas e 27 outras filiadas a nós e perdemos tudo isso. Chegamos a um auditório de 
4.000 lugares, provavelmente 3 ou 4 vezes isso, eu tinha menos de 100 pessoas em uma manhã de 
domingo. Toda a equipe de louvor havia saído. Não vou entrar em todos esses detalhes, mas sei 
algumas coisas sobre a desesperança. 

Minha mãe ainda estava viva. Ela sabia tocar órgão. Eu conduzia o louvor e a adoração e mamãe tocava 
órgão no estilo pentecostal. Foi quando olhei para minha filha, Rachel, e disse: “Querida, aprenda a 
cantar”. Ela lidera nosso louvor e adoração hoje. Virei-me para o teclado e disse: “Rebecca, você teve 
aulas, toque”. Dalton tinha 14 anos, “Toque bateria Dalton”. Zack, ele nem tinha violão, “toque um”. 
Foi um momento difícil. 

Em apenas 6 meses, estávamos com cerca de $ 850.000 atrasados nos pagamentos. Na verdade, eu me 
encontrei com um banco e conseguimos 8 pedidos de clemência. É uma longa história, mas tínhamos 
46 acres e comecei a vendê-los e a pagar dívidas, mas isso levou 5 anos apenas para desenvolver a 
terra. Eu estava fazendo conferências em todos os lugares para continuar pagando as contas porque 
não havia dinheiro suficiente entrando. Pagamos as contas da forma que eu pudesse fazer. 

Nos 18 anos seguintes, tivemos apenas cerca de 200 pessoas naquele auditório. Cinco igrejas ao nosso 
redor estavam tirando tudo de nós. E então, Deus apareceu em uma sarça ardente e parecia que a 
Covid-19 acabaria com tudo. Como você pode sobreviver a isso? E um retorno sobrenatural começou. 
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Eu me recusei a parar. Eu apenas continuei pregando. Eu disse: “Coloque em seis plataformas, o 
máximo que puder”. E depois de alguns meses eles chegaram e disseram: “Sabe, costumávamos ter 
400-500 visualizações; temos 4.000-5.000 agora. E então, bem, há mais de 10.000. E as multidões estão 
voltando, e então, espere um minuto agora há 50.000 e agora há 75.000, agora há 100.000. Você sabia 
que tívemos 400.000 visualizações na semana passada? “Não, eu não sabia disso.” E a renda começou 
a se multiplicar. 

Colocamos novos telhados em todo o lugar. Colocamos novos aparelhos de ar condicionado. Pagamos 
em dinheiro. Oito acres de estacionamento, e então um de nossos membros da mídia ligou e disse: 
“Quanto você deve?” Eu disse “1,2 milhão” e eles nos enviaram um cheque de 1,2 milhão de dólares 
para nos livrar das dívidas. Foram 20 anos orando, tentanto, lutando, acreditando na promessa de 
Deus, e Deus nos permitiu fazer um retorno sobrenatural. 

Moisés experimentou alguns dos maiores milagres que alguém já viu. Um Mar Vermelho se abriu. Eu 
não vi isso, isso é muito bom. Maná aparecendo diariamente para alimentar as pessoas com comida 
clestial. Milhares de pássaros voavam todos os dias. Rios que correm no deserto . Uma coluna de fogo 
sobre eles à noite e uma coluna de nuvem para protegê-los todos os dias. O chão se abriu e engoliu 
seus inimigos uma vez. Milagres incríveis foram vistos por Moisés, mas cada um deles veio depois de 
40 anos de esperança adiada.  

Embora você possa conhecer tempos de desolação, você pode estar passando por tempos de deserto, 
eu não sei, eu presumo que sim porque o Espírito Santo me levou a um caminho que eu não estava 
indo hoje. Por favor, saiba que Deus pode trazer milagres para o seu futuro. Ele é um Deus que opera 
milagres. Ele sabe como reverter tudo. 

Minha filha Rachel, que lidera louvor e adoração no The Oasis, ela e seu marido, Mark, têm quatro 
filhos - dois filhos naturalmente e dois filhos com necessidades especiais da China. Ambos tinham lábios 
leporinos e ambos tinham outros problemas que não conhecíamos até os trazermos para cá. 

Agora, eu me lembro quando Rachel veio e ela me mostrou uma foto da primeira, Lily. Ela tinha pouco 
mais de um ano com um lábio leporino e disse: “Pai, eu e Mark achamos que devemos adotar essa 
criança”. Ela disse: “Eles não criam seus filhos com lábio leporino na China porque isso é considerado 
uma maldição”. E ela disse: “O que você acha? Devemos fazer isso? E eu disse: “Querida, vamos 
reverter a maldição.” Vá buscá-los e arrecadaremos o dinheiro. Nós faremos. Nós a traremos e é claro 
que você pode reverter esse lábio leporino. 

Carol e eu [patrocinamos] cerca de 50. Toda vez que vejo na TV, digo a Carol: “Vamos ajudar outra 
criança”. 

Havia outros problemas, não sabíamos até trazê-los para cá, especialmente Lily. Descobrimos que ela 
tem uma síndrome rara que conhecemos apenas duas outras pessoas no mundo. E descobrimos que 
ela estava prestes a morrer. Ela ia morrer ainda criança. Ela não sobreviveria se Mark e Rachel não a 
adotassem e a trouxessem aqui para cuidados médicos especializados. Ela passou por três cirurgias de 
13 a 14 horas para chegar ao ponto em que estamos agora. 
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Não sabíamos muito da história de Lily. Ela foi deixada em um ponto de ônibus quando nasceu em uma 
cestinha como Moisés. Ela é o nosso Moisés. Ela estava em uma cesta deixada em um ponto de ônibus 
com um pedaço de papel preso a ela com sua data de nascimento e seu nome - Lily Mei Mei. 

Durante o primeiro ano de sua vida ela viveu em um orfanato porque eles não a pegaram até que ela 
tivesse pouco mais de um ano de idade. Mark teve permissão para ir ao orfanato e tirar algumas fotos 
apenas para a história, você sabe, e mostraram a ele onde Lily viveu durante o primeiro ano de sua vida 
- seu berço, que era um pedaço de madeira compensada e um cobertor. Sem colchão, sem travesseiro, 
apenas um pedaço de madeira compensada. Era isso. Um cobertor. 

Bem, nós a pegamos e é claro que começamos a pedir ajuda e, apesar dos problemas que ela tem, ela 
é uma das meninas mais doces. De todos os netos, ela é a mais doce. Ela me diz que me ama quando 
me vê e quando sai diz que me ama. Eu sou o maior pregador do mundo, ok? 

Recebemos Lily pouco antes do Natal aqui nos Estados Unidos. Agora no Natal minha esposa e eu, 
Carol, nosso trabalho é mimar os netos e por isso, temos muitos presentes para os netos. Madeline 
tinha cinco anos na época e era Natal, então ela é uma profissional em abrir presentes. E, ela abriu 
cada um desses presentes e Lily apenas ficou lá olhando para ela. 

Então Maddy começou a entrar em nossa casa, embrulhando presentes para nós - da nossa casa. E ela 
está usando montes e montes de fita. Ela trazia para nós e dizíamos: “Obrigado, é exatamente o que 
precisamos!” 

Bem, Lily está assistindo a isso tudo e, por algum motivo, ela começa a brincar com os montes de fita 
adesiva amassada. Ela está brincando com esta fita e eu estou sentado a um metro de distância e estou 
olhando para ela e de repente me dei conta. Ela nunca abriu um presente. Ela não sabe o que é. Ela 
não sabe o que está acontecendo aqui. Ela está brincando com esta fita. Ela termina e eu estou meio 
que assistindo e ela estender a mão e colocar a fita na mesa e, claro, o que acontece? A fita voltou com 
ela na mão. Então, ela coloca na outra mão – ela mal tem idade para sentar. Ela tem um pouco mais de 
um. Ela o coloca no chão e, claro, ele volta. E ela está fazendo isso (movimentos com as mãos) e ela 
fica frustrada e eu disse: “Espera aí, deixa eu te ajudar”. E eu me abaixei e tirei a fita dela, e então 
começamos a ensiná-la a abrir presentes. Hoje ela já é uma profissional. 

Removendo a dor acumulada 
Mais tarde naquela noite, acordei pelo Espírito Santo pensando sobre isso e ouvi o Espírito Santo dizer: 
“Quero tirar do Meu povo a dor acumulada”. Eu realmente nunca pensei sobre o acúmulo de luto, mas 
quanto mais velho fico, mais o entendo. É como uma fita adesiva que gruda no seu coração e você a 
deixa de lado, você pensa, mas ela volta. Você o deixa de lado e ele volta, e gruda. Isso acontece e um 
pouco de fita gruda no seu coração. A ferida da alma vem e gruda no seu coração. A traição vem e a 
fita cola. O relacionamento rompido e outro pedaço de fita, a morte de um ente querido ou de um 
amigo. Já perdi a conta de quantos funerais de amigos já fiz. A doença e mais fita, a esperança adiada 
e com o tempo se acumula. E se não tivermos cuidado, isso envolve nosso coração. Ele grava nossa 
alma. Limita nossos sentimentos. Limita nossas emoções. Isso restringe nosso pensamento. Isso 
restringe nossa capacidade de receber amor e aceitação e, como Lily, precisamos que Alguém maior 
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do que nós venha e nos ajude a remover a fita e nos liberte. E então abra um dos maiores presentes 
que se pode receber: esperança e amor incondicional.  

Acredito que nosso grande Deus está aqui hoje para remover o sofrimento acumulado de Seu povo. 
Esteja você nesta sala ou assistindo online, Ele sabe como abrir seu coração e libertá-lo para fazer um 
retorno incrível. E Ele está fazendo isso agora, assim como fez séculos atrás, para usar um povo cuja 
esperança era adiada para mudar uma nação. Ele refletiu sobre a situação por 80 anos. 

O Espírito Santo tem meditado por cerca de 70 anos para mudar a nação, e as nações agora. 

» Em 1950 Ele começou a ressuscitar a unção de evangelista, e eles começaram a se relacionar. 
» Então nos anos 60, foi a unção pastoral. 
» Então, nos anos 70, foi o professor - todo mundo estava indo a algum lugar para ser ensinado. 
» Então, nos anos 80, os profetas para hoje. 
» Então, nos anos 90, os apóstolos, caras como eu, descobriram que não éramos loucos - talvez 

um pouco, mas não tanto assim. 
» Então, em 2000, “vou construir uma verdadeira Ecclesia, uma igreja governante e reinante”. 
» E então, em 2010 , “Agora vou adicionar exércitos de anjos”. 
» E agora, em 2020 , “Vou acender os sonhos novamente. Vou queimar falhas novamente. Eu vou 

pegar pessoas machucadas e vou desembrulhar seus corações. Eu vou libertá-las e elas vão 
conectar um momento a outro na história onde possuem a terra da promessa e governam e 
reinam Comigo”. 

Vou pedir aos cantores que venham, à equipe de louvor, e vou pedir a vocês hoje que podem estar 
passando por um momento em que a fita se acumulou em seu coração. Esta manhã ouvi o Pai dizer 
muito claramente que Ele iria ministrar a você. 

Deus está nos libertando de todas as restrições para o futuro diante de nós 
Eu normalmente estaria exaltado agora como na maioria dessas conferências, mas o coração e o amor 
de Deus por você está dizendo: “Não quero que corra para o futuro que ordenei para você, preso de 
alguma forma. Eu quero que seu coração seja absolutamente livre. Eu não quero nenhuma dor 
acumulada no Meu povo.” 

Mesmo que você tenha passado por momentos difíceis, você pode ter uma recuperação sobrenatural, 
um retorno sobrenatural porque Deus precisa de você agora, e Ele precisa de você livre, assim como 
precisava de Moisés livre. 

Aqueles de vocês que dizem: “Sou eu. Tenho áreas que venho carregando, mas preciso que meu Deus 
faça o que não pude. Eu preciso que Ele tire aquela fita do meu coração. Eu tentei colocá-la no chão 
tantas vezes e parece que grudou. 

Deixe-me dizer-lhe, hoje com o poder de Deus isso vai sair. O rei o tomou. Mas, se é você - e por favor, 
não fique envergonhado. Eu contei minha história e poderia ter entrado em muitos detalhes. Não foi 
fácil. Foi muito difícil, mas Horebe não é mais horrível. Vou voltar para uma igreja livre de dívidas com 
muitas com milhares de pessoas assistindo. Mas durante anos isso nem parecia possível. Pode ser você. 
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Por favor, não fique envergonhado, mas se for você, por favor, fique onde está para dizer: “Sou eu e 
quero me livrar do acúmulo de tristeza. Eu quero o rei. Ah, meu Deus, eu não esperava tantos. Talvez 
eu tenha ouvido falar de Deus hoje. Apenas se prepare para receber. (A maioria das pessoas se 
levantou.) 

Senhor, fazemos uma pausa neste tempo de guerra, tanta coisa acontecendo para fazermos uma pausa 
em um momento em que você disse: “Deixe-me ministrar a essas pessoas”. Poderoso, Rei Jesus. Santo 
Deus, faça o que você disse. Desembrulhe corações hoje. Remova a fita. Remova a limitação. Remova 
o que estavam carregando. Deixe o coração ser livre. Que os dons sejam liberados. Cure e restaure 
toda dor acumulada. Conserte o quebrantamento. Conserte corações partidos. Desembrulhe corações 
que foram feridos, corações que sofreram durante as noites. Corações que se perguntam: “Para onde 
vou?” Corações que sentiram como Moisés: “Eu sou um fracasso. Como posso ser usado?” 

Corações como Moisés, que sentiram que estragaram tudo, que são apenas uma decepção. Alguns 
podem até sentir que O decepcionaram. Eles decepcionaram suas famílias. Alguns, Senhor, que 
experimentaram dia após dia, alguns que passaram dias, semanas, anos, quando apenas repetem: “E 
se, e se eu nunca tivesse feito isso? E se isso nunca tivesse acontecido?” 

Puxe a fita, amoroso Deus Pai. Desembrulhe corações sobrenaturalmente - corações nesta sala, em 
salas em todo o mundo. Desembrulhe aquele que se sentou sozinho ontem à noite chorando, pensando 
que acabou. Não. Horebe nem sempre será horrível. 

Hoje, sobrenaturalmente, Sua poderosa Presença e Glória descem sobre eles. Reacenda o fogo em seus 
corações. Desembrulhe seus corações e encha-os de alegria novamente. Desembrulhe os corações e 
diga: “Existe o destino. Levante-se e vá. Mas já se passaram anos e anos. Já se passaram anos. Moisés, 
o desesperado, nos diz: “Você ainda pode ser o grande líder que é. Você ainda pode alcançar seu 
destino. Não acabou. Eu faço grandes coisas. Eu seguro seu coração. Eu vou desembrulhá-lo. Eu o 
encherei de alegria”. 

Ouça Sua Palavra vindo a você novamente. “Não acabou. Seu destino não está perdido. Seu 
propósito não é desperdiçado. Eu preciso de você. Eu preciso de você agora. Eu preciso de você para 
esta hora. Eu preciso que você se torne quem eu te fiz para ser.” Ouça-o dizer: “Vou pegar a madeira 
do deserto e usá-la para construir a vida que prometi construir para você”. Ouça-o dizer: “Conheço 
rios sob a sua montanha que você não sabia que existiam. Vou desembrulhar o seu coração e 
mostrar-lhe coisas que você nem sabia que existiam. Foi enterrado por uma montanha, este tempo 
difícil e montanhoso, o granito estava sobre ele. Mas eu sei o que está lá embaixo! Eu vou te libertar! 
E eu vou te mostrar um rio que te abençoará pelo resto de sua vida!” 

Desembrulhe os corações e encharque de esperança Seu povo, mergulhe-os em Sua gloriosa Presença. 
Deixe-os ouvir Sua graciosa Voz chamando-os para Você novamente. “Seu dom, seus chamados, sua 
capacitação eu ungirei e usarei você e conectarei você neste momento e seu testemunho será como 
tantos outros e como o grande líder Moisés.” 

Eu e Deus falamos cara a cara. Conversamos como amigos. Nós somos amigos. Eu sei que Ele está 
comigo onde quer que eu vá. Eu oro por esses Senhor, desembrulhe seus corações e comece a mostrar-
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lhes milagres como você fez com Moisés. Ele não viu nenhum milagre até que você curou seu coração 
e o libertou. Deixe-os ver milagres. Use-os com sinais e maravilhas. Eu declaro pela autoridade do Rei 
Jesus, agora vindo a você é uma onda de amor e compaixão. Não uma fita que aperta com tristeza, mas 
braços que seguram seu coração com amor e compaixão. Derramando em vocês a percepção de que 
agora estou deixando esta conferência e farei um retorno audacioso! Estou voltando curado, liberto, 
incendiado com a Presença do nosso Rei! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Sim! Estou livre, livre, livre, livre! 
Meu coração está livre, estou realmente livre. Eu estou livre! Eu estou livre! Eu estou livre! Jesus me 
liberta! Eu estou livre! Livre! Livre! Livre! Livre! Livre! Estou livre, estou livre, estou livre! 


	Encha-os de Esperança
	Tim Sheets
	Conferência Aglow 2022 - Sessão da manhã de sábado
	Estou honrado por estar aqui novamente. Ontem à noite senti a Presença do Senhor e agradeço por tornar mais fácil para mim ministrar.
	Há alguns anos, o Espírito Santo colocou uma designação em mim para ser como um Filho de Issacar ungido para discernir os tempos. Tenho tentado fazer isso ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo à Igreja e entregando essa mensagem. Tentei fazer isso ontem à noite, é claro.
	Os últimos meses foram muito ocupados e, mesmo nas últimas semanas, decidi que iria correr até a linha de chegada - Michigan algumas semanas atrás, Chicago na semana passada, St. Louis esta semana. Eu liberei uma palavra para Washington DC, espero que você tenha visto na quarta à noite. Continue orando e decretando. Foi um pouco sobre xeque-mate. E então, é claro, eu saio e volto para casa para estar em Oasis e a noite de domingo será uma noite eleitoral. Estaremos orando por nossa nação e divulgando-a pela web. Clay Nash estará conosco, outros apóstolos também.
	Sei que Dutch vem esta noite. Não há ninguém que eu conheça melhor para compartilhar nossos momentos de onde estamos do que ele. Ele está focado e no caminho certo; é o melhor que eu conheço.
	Ministrar ao Povo – Encha-os de Esperança
	Tenho pastoreado por 43 anos no mesmo lugar. Comecei com oito pessoas. Na próxima semana faço 70 anos. Acordei esta manhã e meu coração estava cheio. Eu tenho me esforçado muito e não me importo de ir fundo e falar sobre onde estamos. Assim que abri meus olhos, ouvi o Espírito Santo dizer: “Ministre ao povo esta manhã”. Ele me disse: “Por mais que você vá, lembre-se sempre, encha-os de esperança”. Encha-os de esperança.
	Depois de 43 anos no mesmo lugar, há momentos em que sinto o coração do Pai pelas pessoas e esta manhã meu coração se compadeceu da Aglow International. Quero falar ao seu coração hoje e apenas fluir com o que sinto que o Espírito Santo está dizendo.
	Chamado de Moisés e a Sarça Ardente
	Eu quero ler uma história bem famosa para você hoje. Não sei se vou interpretar como você já ouviu antes, vamos para Êxodo 3:1.
	Um dia Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, o sacerdote de Midiã. Ele conduziu o rebanho para longe no deserto. Ele veio ao Sinai, a Montanha de Deus. Lá o anjo do Senhor apareceu a ele em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou espantado. Embora a sarça estivesse envolta em chamas, ela não queimou. “Isso é incrível”, disse Moisés para si mesmo. “Por que a sarça não queima? Preciso ir ver.”
	Quando o Senhor viu Moisés vindo para olhar mais de perto, Deus o chamou do meio da sarça. “Moisés, Moisés.” “Aqui estou”, respondeu Moisés. “Não se aproximem”, advertiu o Senhor. “Tire suas sandálias, pois você está pisando em solo sagrado. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó”.
	Quando Moisés ouviu isso, ele cobriu o rosto porque estava com medo de olhar para Deus. E então o Senhor disse a ele. “Certamente vi a opressão do meu povo no Egito. Eu ouvi seus gritos de angústia por causa de seus duros feitores de escravos. Sim, estou ciente de seu sofrimento. Então, desci para resgatá-los do poder dos egípcios e conduzi-los para fora do Egito para sua própria terra, fértil e espaçosa. É uma terra que mana leite e mel, uma terra onde vivem agora os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Eis que o clamor do povo de Israel chegou até Mim, e vi com que dureza os egípcios os maltratam. Agora vá, pois eu o envio ao Faraó. Você deve conduzir o Meu povo, Israel, para fora do Egito.”
	Moisés duvida de sua capacidade de liderar Israel
	Mas Moisés protestou a Deus: “Quem sou eu para comparecer perante o faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito?” Deus respondeu: “Eu estarei com você. Este é o seu sinal de que sou eu que o enviei: quando você tirar o povo do Egito, você adorará a Deus neste mesmo monte”. Mas Moisés protestou: “Se eu for ao povo de Israel e lhes disser: 'o Deus de seus antepassados me enviou a vocês', eles me perguntarão: 'qual é o nome dele?' Então o que devo dizer a eles?” Deus respondeu a Moisés: “EU SOU O QUE SOU. Diga isto ao povo de Israel: EU SOU os enviou”.
	Esses versículos ocorrem no ponto mais baixo da vida de Moisés. Neste ponto, ele é um ser humano muito perdido. Ele não sabe que o Espírito Santo tem pensado por décadas para que ele volte - para que sua nação volte. Nesse ponto, sua situação o deixou absolutamente cego e ele foi dominado por um sentimento de absoluta desesperança. O máximo que o corpo de Cristo sentiu por dois anos do vírus Covid-19. Ele tem um exemplo perfeito do que Salomão descreveu como “esperança adiada”.
	Esperança adiada
	A *tradução Voice de Provérbios 13:12 diz: “a esperança adiada entristece o coração, mas quando um sonho se torna realidade, a vida é plena e doce”.
	*Tradução de Alexander Douay do hebraico para o inglês, “a esperança adiada aflige a alma, mas o desejo quando vem é uma árvore da vida”.
	*Kenneth Knox, “esperança adiada, como ela esmaga o espírito de uma pessoa, o desejo concedido, porém, é uma árvore da vida.”
	Versão King James, “A esperança diferida faz adoecer o coração, mas quando o desejo vem, ele é uma árvore de vida“
	*James Moffit , “esperança adiada é repugnante”.
	Quando a esperança é extraída, isso nos deixa tristes. Quando o que esperamos, o que esperamos, é adiado e adiado e adiado e adiado, isso oprime a alma.
	*A tradução de Helen Spurrell diz: “a esperança prolongada faz o coração definhar”.
	Esperança adiada causa letargia. Embaça a alma como vapor em um espelho. Alguém que está sofrendo com a esperança adiada é pessimista em relação à vida. Eles perdem sua energia. Eles não estão entusiasmados. Estão desmotivados. Por causa do adiamento da esperança, com o tempo podemos acumular tristeza, desespero, rejeição e frustração. Situações que grudam na alma e podem se acumular e precisamos que nossa alma seja curada. Como Davi, precisamos que nossa alma seja restaurada. Precisamos de uma ressurreição de alma. Esse é Moisés. Surpreendentemente, talvez o maior líder de toda a história experimentou uma desesperança prolongada. Foi profundo. Foi longo. Era forte e absolutamente horrível.
	A história geral é familiar para a maioria. Faraó emitiu um decreto de que todos os bebês do sexo masculino israelenses seriam mortos. O povo de Deus foi escravo no Egito por 430 anos. Eles agora haviam crescido em números que começaram a desafiar o Egito. Eles estavam superando a população egípcia e o faraó decide reduzi-los. “Mate todos os bebês do sexo masculino nascidos dos hebreus”, e essa diabólica ordem foi cumprida.
	Bem, a mãe de Moisés, Joquebede, em vez de permitir que seu bebê fosse morto, escondeu-o nos juncos ao longo do rio Nilo, esperando que algo acontecesse. A temporada de desespero de Joquebede é angustiante por si só. Você pode imaginar colocar seu próprio filho bebê em uma cesta à prova d'água e empurrá-lo para o rio Nilo e vê-lo se afastar? O que poderia ser mais horrível do que isso?
	Bem, pouco depois de empurrar Moisés em sua pequena cesta no rio Nilo, a filha do faraó, Hatshepsut, veio ao rio para se banhar. Ela era casada com Thutmosis II, que também era faraó como seu pai, Ramsés. Por que ela veio ao Nilo quando há lugares melhores para se banhar no Palácio? Porque o Nilo representava a fertilidade e Hatshepsut era estéril. Ela estava desesperada para ter um filho e a ideia egípcia era que se você se banhasse no rio Nilo, então seria capaz de ter filhos. Hatshepsut estava desesperada e ela fez isso. Enquanto ela está na água e tomando banho, ela começa a ouvir um bebê chorando.
	O primeiro vislumbre de esperança começa a vir para esta jovem e começamos a ver que 80 anos antes do Êxodo, o Espírito Santo estava meditando. Ele está incubando. Ele está planejando trazer à luz uma libertação que mudará o mundo. 80 anos antes, Ele estava preparando líderes que um dia se conectariam a um momento que mudaria uma nação.
	Ela ouve um bebê chorando. Ela sabe que deve ser um dos bebês escravos hebreus, mas o choro do bebê a atrai. Ela empurra os juncos e encontra uma cesta de cor escura e com resina, e dentro dela um bebezinho. Seus instintos maternais entram em ação e ela estende a mão para pegar a criança que chora. Ela começa a confortá-lo e instantaneamente seu coração se une a essa criança e ela pensa que isso deve ser o destino. Isso não pode ser uma mera coincidência. Ela decide na hora que vai criar esse bebê como seu próprio filho. Ela pensou: “Eu consigo, nós usamos roupas largas. Thutmosis está construindo pirâmides meses a fio, eu posso fazer isso.” E ela decide criar Moisés como seu próprio filho.
	Bem, a irmã de Moisés, Miriam, estava com sua mãe, Joquebede, quando Moisés foi empurrado para dentro do rio. Miriam corre pela margem do rio observando para onde seu irmãozinho está flutuando. Ela o vê flutuar nesta seção de juncos e então, ela vê Hatshepsut descendo para a água e então ela ouve Moisés. Ela devia estar dizendo: “Não chore, não chore”, mas ele chorou. Ela vê Hatshepsut empurrando os juncos e pegando seu irmãozinho. Então essa jovem de raciocínio rápido se apresenta. Tinha que ser o Espírito Santo. Ela se aproxima e pergunta: “Você gostaria que eu encontrasse uma babá para o bebê?”
	Naquela época, a realeza usava babás e amas, Hatshepsut diz: "sim, por favor". Claro, Miriam corre e pega sua mãe, Joquebede, a verdadeira mãe de Moisés. Você pode imaginar esse momento? A reviravolta repentina em sua alma? “Mãe, pare de sofrer, mãe, pare de chorar. Você não vai acreditar nisso!" Joquebede tornou-se babá de seu próprio filho - uma reviravolta incrível, para dizer o mínimo. Ela também o criou durante toda a vida com acesso ao palácio.
	Daquele ponto em diante, a vida de Moisés mudou dramaticamente. Ele foi criado na casa do faraó para se tornar um faraó. Ele foi criado para ser um rei. Ele teve a melhor educação que alguém poderia ter. Ele teve o melhor treinamento militar, extensivamente treinado em estratégias de guerra. Ele tinha servos que foram designados para facilitar sua vida. Ele foi treinado em leis governamentais. Ele foi treinado na redação de leis. Ele foi treinado em estudos sociais e treinado em linguística e foi treinado em habilidades literárias. Ele tinha acesso a melhor comida e tudo o que queria. Ele vivia no luxo. Ele usava ouro no pescoço mostrando sua realeza. Gravado em sinetes de ouro estava o selo real oficial do Império Egípcio. Ele usava braçadeiras de ouro. Seus anéis eram pedras preciosas perfeitas e onde quer que ele fosse, as pessoas o adoravam, providenciando tudo o que ele precisava. Dos 18 aos 40 anos, sua autoridade era real, sua autoridade era respeitada e inquestionável. Ele era a estrela em ascensão do Egito. Ele era o herdeiro legal do trono. Ele era filho de Hatshepsut e Thutmosis, herdeiro do Império Egípcio.
	Atos 7:22 nos diz algo muito interessante. Estevão estava testemunhando perante o conselho judaico e nos conta algo muito revelador; tantas pessoas lêem sobre isso. Ouça as seguintes traduções de Atos 7:22.
	A King James diz: “Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em suas palavras e atos”.
	*A Bíblia Amplificada diz : “Então Moisés foi educado em toda a sabedoria e cultura dos egípcios e ele era poderoso e forte em seu discurso”.
	*Tradução de Murdoch , “E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e ele era iminente em suas palavras e também em seus atos.”
	*Weymouth's , "Então, Moisés foi educado em todo o aprendizado dos egípcios, possuía grande influência por meio de sua eloquência e suas realizações."
	*JB Philips, “Então, Moisés foi treinado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se não apenas um excelente orador, mas um homem de ação.”
	Mas então, então aconteceu. Então tudo ficou absolutamente louco. Jogou tudo no ventilador. Algo tão traumático aconteceu que afetaria até mesmo sua fala.
	Por muito tempo, ele perdeu a eloquência da fala e se tornou gago. Ele ficou hesitante e inseguro. Sua voz de autoridade tornou-se suave e distante. Ele não juntou mais as palavras eloquentes. O excelente orador ficou em silêncio e seria uma das áreas em que o Espírito Santo, que não parava de meditar, um dia o ajudaria a fazer um retorno surpreendente.
	Quando ele tinha 40 anos, com o futuro mais brilhante que alguém poderia imaginar, aconteceu. Moisés estragou tudo. Ele estragou tudo tanto quanto qualquer um poderia estragar. Ele se tornou um fracasso colossal. Ele realmente estragou tudo. Seria dito dele, “ah, como o poderoso caiu. Um poderoso desmoronou em fracasso.” Uma das ideias hebraicas de fracasso significa turvar sua vida, turvar sua vida. Na verdade, ele havia atrapalhado sua vida.
	Aos 40 anos começou a tentar ajudar seu povo, os escravos israelenses. Ele tentou ajudar seus parentes hebreus a se livrarem dos capatazes. Como ele sabia que eles eram parentes? Joquebede disse a ele quem ele realmente era, quem ela realmente era, e ela provou isso por meio da circuncisão. Ele sempre se perguntou sobre isso.
	E quando ele viu um egípcio abusando de um escravo hebreu, Moisés interveio. Mas em sua raiva, ele foi longe demais e realmente matou o egípcio. Ele lutou tanto que matou o cara. Agora um dos maiores príncipes do Egito é um assassino. Ele matou um egípcio, dentre todas as coisas. Ele matou um mestre de obras hebreu. O que vai fazer?
	Moisés corre para o Monte Horebe
	Agora ele corre. Ele corre o mais rápido que pode. Ele sabe que acabou. Ele vai ser preso. Ele vai ser pego. Ele não estava acima da lei. Ele vai ser despojado de tudo. Ele estava tentando ajudar, mas falhou miseravelmente. Ninguém iria entender isso. Um tribunal egípcio não vai entender isso de forma alguma, não importa como ele explique. Agora, sua posição para com os escravos começaria a revelar seu próprio passado.
	Quantos hoje vivem com medo de que seu passado seja descoberto? A tampa ia estourar e ia estourar muito. Ele pode até ter colocado em perigo sua própria família, sua mãe Joquebede, seu pai, Anrão, sua irmã, Miriam ou seu irmão, Arão. A verdade voltaria e, com medo absoluto, Moisés corre.
	Sabemos que ele correu mais de 300 quilômetros em apenas alguns dias, provavelmente a cavalo. Ele saberia onde ficavam as grandes cavalariças egípcias e tentaria se manter à frente das notícias cavalgando o mais rápido que pudesse se escondendo quando alguém o visse porque, afinal, ele seria reconhecido. E ele não para de correr até que finalmente chega à área desértica de Midiã, que fica na parte de trás de uma montanha chamada Horebe.
	Ele corre mais de 300 quilômetros até o Monte Horebe e lá no Horebe, também chamado Monte Sinai, Moisés se estabeleceu e se esconde naquela montanha. Alguns dias depois de se esconder, ele encontra alguns de seu próprio povo. Alguns hebreus estavam lá e eram pastores de ovelhas. E, também, como ele, eram descendentes de Abraão. Como ele sabia que eles estavam lá? Bem, novamente é dito que Joquebede disse: “corra para o Monte Horebe, temos pessoas lá. Levaremos notícias até você. Corra para o Monte Horebe, nosso povo está lá e cuidará de você”.
	Moisés começa a trabalhar para um homem chamado Jetro, como pastor. O poderoso príncipe está fazendo o trabalho mais baixo nesse sistema de castas. O trabalho mais baixo era um pastor de ovelhas, um pastor. Ele passou do posto mais alto agora para o mais baixo. Mais ou menos um ano depois, ele se casou com a filha de Jetro. O nome dela era Zípora. E ele se resignou ao seu destino.
	O texto que acabei de ler para você ocorre nesse momento. Ele passaria as próximas 4 décadas cuidando de ovelhas. Seu potencial, seu chamado, é despedaçado.
	É interessante que Moisés tenha corrido para esta montanha ao iniciar seu exílio. As montanhas costumam ser sinônimos de grandes problemas. Quero dizer, muitas vezes ouvimos dizer: “Eu estou em uma montanha. Este é um grande problema. Este é um mau momento, todo montanhoso. Este é um momento mau, tempos difíceis e horríveis.” As montanhas representam tempos difíceis e dolorosos. E o Monte Horebe se tornou o lar de Moisés pelos próximos 40 anos.
	Até os 80 anos de idade, Moisés viveria nas sombras do Horebe como um homem sem esperança, como um homem de esperança adiada, como um homem de coração partido, como um homem de alma esmagada. Ele viveu como um homem que sentiu a dor de seu fracasso todos os dias. Nos 40 anos seguintes, sua alma foi oprimida com o tema - ele foi um fracasso, um perdedor. Ele foi um fracasso, uma decepção para sua família, uma decepção para seu Deus. Sua autoestima foi destruída no Monte Horebe. Seu orgulho foi destruído ali.
	Horebe, o lugar desolado
	O nome Horebe é significativo em si mesmo. O nome Horebe na língua hebraica significa “ o lugar desolado, o lugar seco, o lugar baldio, o lugar deserto, o lugar da desolação”. O Monte Horebe era uma montanha feita de rocha, predominantemente de granito. Uma das rochas mais duras que conhecemos. Você não sabia que seria granito? Era literalmente um lugar duro e gigantesco.
	Havia pouca ou nenhuma folhagem no Monte Horebe, apenas algumas acácias ou árvores do deserto e alguns trechos de grama amplamente espalhados. Mas, principalmente era rocha pura, e Moisés viveria lá por 40 anos naquela montanha desolada. Sua alma sentiu aquela desolação. Seu eu interior foi desperdiçado. Sua alma, de fato, sua vida e seus tempos estavam em um período de deserto.
	Durante esses quarenta anos ao redor de Horebe, seu grande treinamento de liderança parecia ter sido desperdiçado. A única liderança que ele desempenhou foi levar ovelhas ao pasto. É claro que os momentos solitários de observar as ovelhas pastando durante todo o dia deram a Moisés bastante tempo para sentir sua desesperança e reviver seu fracasso repetidamente. Ele teve muito tempo para pensar no que poderia ter acontecido, se ao menos não tivesse estragado as coisas.
	Houve uma estação redentora que ocorreu durante aqueles 40 anos de desolação. Moisés, na tentativa de fazer algo produtivo, e você pode sentir sua busca por relevância nisso, ele usou brevemente sua educação literária, especialmente sua habilidade de escrever. Ele aproveitou o tempo para entrevistar seu sogro Jetro, que era o sacerdote de Midiã. Ele também era da sexta geração de de Abraão. Ele também juntou algumas informações dos anciãos no deserto de Midiã, tornando-se bem informado sobre o povo de Deus.
	Aprendendo sua história passada no entorno da base do Monte Horebe. Observando as ovelhas pastando, ele escreveu dois livros. Um se chama Gênesis e o outro livro, o livro de Jó. É fácil sentir a desesperança expressa ao ler o Livro de Jó porque são as páginas iniciais que ele escreveu em linguagem patética, palavras tristes, frases melancólicas. Moisés deve ter sentido o livro de Jó em sua própria alma, pois naquele livro ele misturou seus próprios sentimentos, suas próprias emoções como qualquer autor faz. Ele se sentou ao lado do Monte Horebe e escreveu “era uma vez um homem de Uz que perdeu tudo”. Moisés conhecia o sentimento. De certa forma, ele estava escrevendo sua própria história. Situação diferente, mesma velha história.
	Deus transforma as falhas para o nosso bem
	Talvez nesta sala, ou assistindo ao redor do mundo, alguns de vocês sintam que ele está escrevendo sua história. Quando você pensa em esperança adiada, você simplesmente precisa considerar Moisés. O maior líder da história mundial experimentou isso por quarenta anos. Entenda, Moisés não sabia que Deus estava lhe ensinando valiosas lições de vida que ele precisaria para cumprir seu destino. Ele não tinha ideia, não neste momento. Não, ele pensou que havia arruinado para sempre seu destino. Ele pensou que tinha acabado. Ele pensou que era impossível. 
	» Ele não sabia, mas Deus queria transformar seu fracasso em um bem de longo alcance.
	» Ele não sabia que Deus usaria esse tempo como treinamento para ele reinar.
	» Ele não sabia que estava aprendendo o que precisaria mais tarde.
	Ele aprendeu os caminhos do povo de Deus - um povo que ele não conhecia por causa de sua situação de nascimento. Ele aprendeu como eles pensavam. Ele aprendeu suas tradições. Ele aprendeu a sua história e também aprendeu a sobreviver no deserto. Moisés não sabia que iria precisar de nada disso até nosso famoso texto de hoje.
	“No 40º ano de seu exílio, um dia no monte Horebe, Moisés encontrou uma sarça que ardia, mas não se consumia.” E de todas as coisas, Deus fala com ele desta sarça ardente dizendo: “Tire os calçados Moisés, você está em solo santo”. “Solo sagrado, solo sagrado? Você tem que estar brincando comigo?! Esse?!" Moisés ainda não sabia, mas uma das maiores temporadas de transformação de todos os tempos estava começando. Ele não sabia, mas uma nova era que mudaria a história começava a se conectar ao seu momento.
	Em certo sentido, o fogo na sarça ardente estava consumindo 40 anos de fracasso. À medida que um novo chamado de Deus estava surgindo, um novo começo estava sendo oferecido: “Moisés, vá e liberte Meu povo da escravidão egípcia”. A princípio, Moisés discutiu com Deus. Moisés, cuja alma estava tão abalada, disse: “Deus, eu não posso! Eu não posso fazer isso Deus. Eu tentei uma vez e falhei.” Então ele disse: “Deus, eu não falo bem, não mais. Eu costumava falar poderosamente, mas não faço mais isso. Ninguém vai me ouvir. Deus, minha mente, minhas emoções, minha alma está tão perturbada que não consigo mais juntar as frases direito. Minha alma se distrai da minha capacidade de até mesmo me comunicar. Os bloqueios em minha alma bloquearam minha capacidade de comunicação. Não sou mais eloquente, Deus. Deus, eu não posso fazer isso. Esqueci como se faz.”
	É incrível como a dor da alma atrapalha nossa capacidade de comunicação e não fazemos mais sentido. Na mente de Moisés, ele não via como voltaria. Mas o Espírito Santo estava pairando sobre aquele lugar deserto chamado Horebe, assim como ele havia pairado sobre um lugar deserto chamado Terra no começo. Ele estava pairando sobre Moisés, meditando sobre ele, incubando para dar à luz uma incrível reviravolta, uma reviravolta sobrenatural .
	Não tenho tempo para contar toda a história hoje, mas resumindo, Moisés obedeceu a Deus. Ele voltou, ele ousou fazê-lo. Ele ousou voltar, e através dos poderosos milagres de Deus, ele liderou novamente. Ele conduziu o povo de Deus para sair dos 430 anos de escravidão egípcia. E dois meses depois de liderá-los para fora do Egito, ele os trouxe de volta aqui, para o Monte Horebe. Isso é incrível.
	Transformação de Horebe e Moisés
	Ele os conduziu pelo deserto do Sinai de volta ao Monte Horebe, só que desta vez, é chamado de “A Montanha de Deus”. Desta vez, é transicionado para a montanha de Deus. Desta vez é solo sagrado. Horebe, o lugar da desolação. Horebe foi transformado. Horebe, a desolada montanha do deserto. Tornou-se o lugar onde Deus encontrava Moisés face a face e eles conversavam como amigos. Horebe tornou-se o lugar onde Deus pegaria duas tábuas de granito e com Seu próprio dedo escreveria os dez mandamentos.
	No Horeb, trovões e relâmpagos brilharam quando a presença tangível de Deus desceu sobre aquela montanha. A fumaça subiu e toda a montanha tremeu quando a maior Presença e Glória de Deus foi revelada. E, como Moisés subia aquela montanha novamente através da fumaça e do fogo que emanava da Glória de Deus que pairava sobre o Monte Horebe, ele se encontrava repetidamente com o Rei da Glória.
	Ele começou a se encontrar repetidamente com o Rei da Montanha e recebeu leis de conduta cultural que ainda são viáveis hoje. Ele recebeu leis governamentais e leis sociais. Ele recebeu promessas de maiores bênçãos. Deus seria o Deus deles, e eles seriam o Seu povo.
	Foi enquanto acampava ao redor do Monte Horebe com esses ex-escravos egípcios, foi lá que ele escreveria mais alguns livros: Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, porções do Salmo. Eles foram todos escritos lá no Monte Horebe.
	Era no Monte Horebe que a madeira de acácia, madeira do deserto, seria colhida para construir a Arca da Aliança. A madeira do deserto foi reunida para construir o Altar de Deus. Eles juntariam mais madeira do deserto e construiriam o tabernáculo de adoração. Bezalel e Aoliabe os construíram com madeira do deserto.
	Foi no Monte Horebe que Moisés pegou um cajado de pastor que havia sido transformado em uma vara de autoridade e o estendeu naquelas paredes de granito por ordem de Deus e um rio jorrou para fornecer água para um milhão de pessoas e todo o seu gado. Quem saberia disso!? Quem diria que havia um rio sob aquela montanha? Havia um rio sob aquela montanha que só Deus sabia que estava lá!
	Eu me pergunto o que está sob sua montanha? Você não tem ideia. Eu me pergunto o que há sob sua montanha que só Deus sabe que existe?
	Foi no Monte Horebe que Josué, servo de Moisés, começou a ser orientado e treinado para conduzir o povo de Deus à terra prometida, mais 40 anos depois.
	Foi no Monte Horebe que você vê Moisés escalar repetidas vezes através do Pentateuco, que os primeiros cinco livros da Bíblia foram escritos.
	Foi ao monte Horebe que Moisés subiu para ouvir a voz de Deus para o povo.
	Foi no Monte Horebe que Deus apareceu a uma donzela sem esperança e desesperada chamada Hagar. Ela havia sido expulsa de sua família, mas Deus apareceu a ela dizendo: “Não se preocupe, Hagar, cuidarei de você e cuidarei do jovem Ismael”, Gênesis 16: 7.
	Foi nesta montanha que Deus apareceu a Abraão e lhe disse que Isaque iria nascer.
	Foi também no Monte Horebe que Deus impediu Abraão de sacrificar Isaque, providenciando um carneiro para o sacrifício em seu lugar, retratando, é claro, o substituto que Jesus se tornaria nosso Cordeiro morto. No Monte Horebe, um carneiro foi encontrado na floresta do deserto. Provisão, Jeová Jira foi encontrado na floresta do deserto.
	Retornos sobrenaturais estão disponíveis
	Qual é a mensagem transcendente de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Jó, Gênesis, Salmos? É inconfundível.
	» Horebe nem sempre será horrível.
	» A montanha desolada pode se tornar solo sagrado.
	» Deus dá novos começos.
	» Ele transforma problemas montanhosos em montanhas de bênçãos e montanhas de esperança.
	» Ele transforma lugares duros como rochas em lugares de destino.
	» Ele transforma o lugar de desolação em atmosferas de paz em Sua Presença.
	» Ele transforma os tempos secos do deserto em rios de alegria. Pode haver um rio sob sua montanha que o abençoe pelo resto de sua vida.
	» Ele transforma as falhas em treinamento para reinar.
	» Ele transforma os momentos em que acabamos com tudo em aprendizado para o futuro.
	» E Ele queima nossas falhas no Monte Horebe. Ele queima nossos fracassos, consumindo-os com esperança que abre portas para novas oportunidades que pensávamos estar perdidas para sempre.
	» E Ele nos unge para fazer coisas sobrenaturais.
	Moisés fez uma dos maiores retornos de toda a história. Você também pode. Nesta era de maior Glória, neste tempo de Glória pairando, retornos sobrenaturais estão agora disponíveis. Alguns de vocês farão algumas das maiores reviravoltas que já foram vistas. Alguns de vocês assistindo online estão prestes a fazer um retorno incrível.
	Existem ministérios que estão prestes a fazer um retorno incrível. Existem Eclésias que estão prestes a fazer um retorno incrível. Horebe nem sempre será horrível. A esperança está pulsando do Rei da Glória. A esperança cada vez maior está chegando porque nosso Deus amoroso e bondoso é sábio o suficiente e Ele é poderoso o suficiente para curar nossas almas, para restaurá-las.
	Mesmo se você estiver na casa dos 80 ou 90 anos, sua montanha, seu Horeb, não importa a idade, não precisa permanecer horrível. Pode se tornar solo sagrado. O Deus de toda Esperança pode transformá-la em uma montanha de bênçãos. Sua presença ardente consome nossas falhas com esperança. Isso nos chama para um novo começo.
	 A história de retorno sobrenatural de Tim
	Em poucas palavras, vou contar uma história de 20 anos. A maioria não sabe disso sobre minha vida, mas cerca de 20 anos atrás tínhamos uma das igrejas que mais crescia no país. Eu estava ensinando o crescimento da igreja em todos os lugares, uma das igrejas mais influentes. Tínhamos acabado de construir um auditório de 4.000 lugares. As coisas estavam indo bem até que decidi que iria voltar as coisas mais para o lado apostólico e profético. Foi quando as pessoas pensaram que eu havia apostatado.
	Para encurtar a história, passamos por uma igreja dividida em 5 maneiras. Perdemos 2.000 pessoas em um mês, mais de um milhão de dólares fora do orçamento. Então outras igrejas começaram. Tínhamos nove igrejas conveniadas e 27 outras filiadas a nós e perdemos tudo isso. Chegamos a um auditório de 4.000 lugares, provavelmente 3 ou 4 vezes isso, eu tinha menos de 100 pessoas em uma manhã de domingo. Toda a equipe de louvor havia saído. Não vou entrar em todos esses detalhes, mas sei algumas coisas sobre a desesperança.
	Minha mãe ainda estava viva. Ela sabia tocar órgão. Eu conduzia o louvor e a adoração e mamãe tocava órgão no estilo pentecostal. Foi quando olhei para minha filha, Rachel, e disse: “Querida, aprenda a cantar”. Ela lidera nosso louvor e adoração hoje. Virei-me para o teclado e disse: “Rebecca, você teve aulas, toque”. Dalton tinha 14 anos, “Toque bateria Dalton”. Zack, ele nem tinha violão, “toque um”. Foi um momento difícil.
	Em apenas 6 meses, estávamos com cerca de $ 850.000 atrasados nos pagamentos. Na verdade, eu me encontrei com um banco e conseguimos 8 pedidos de clemência. É uma longa história, mas tínhamos 46 acres e comecei a vendê-los e a pagar dívidas, mas isso levou 5 anos apenas para desenvolver a terra. Eu estava fazendo conferências em todos os lugares para continuar pagando as contas porque não havia dinheiro suficiente entrando. Pagamos as contas da forma que eu pudesse fazer.
	Nos 18 anos seguintes, tivemos apenas cerca de 200 pessoas naquele auditório. Cinco igrejas ao nosso redor estavam tirando tudo de nós. E então, Deus apareceu em uma sarça ardente e parecia que a Covid-19 acabaria com tudo. Como você pode sobreviver a isso? E um retorno sobrenatural começou.
	Eu me recusei a parar. Eu apenas continuei pregando. Eu disse: “Coloque em seis plataformas, o máximo que puder”. E depois de alguns meses eles chegaram e disseram: “Sabe, costumávamos ter 400-500 visualizações; temos 4.000-5.000 agora. E então, bem, há mais de 10.000. E as multidões estão voltando, e então, espere um minuto agora há 50.000 e agora há 75.000, agora há 100.000. Você sabia que tívemos 400.000 visualizações na semana passada? “Não, eu não sabia disso.” E a renda começou a se multiplicar.
	Colocamos novos telhados em todo o lugar. Colocamos novos aparelhos de ar condicionado. Pagamos em dinheiro. Oito acres de estacionamento, e então um de nossos membros da mídia ligou e disse: “Quanto você deve?” Eu disse “1,2 milhão” e eles nos enviaram um cheque de 1,2 milhão de dólares para nos livrar das dívidas. Foram 20 anos orando, tentanto, lutando, acreditando na promessa de Deus, e Deus nos permitiu fazer um retorno sobrenatural.
	Moisés experimentou alguns dos maiores milagres que alguém já viu. Um Mar Vermelho se abriu. Eu não vi isso, isso é muito bom. Maná aparecendo diariamente para alimentar as pessoas com comida clestial. Milhares de pássaros voavam todos os dias. Rios que correm no deserto . Uma coluna de fogo sobre eles à noite e uma coluna de nuvem para protegê-los todos os dias. O chão se abriu e engoliu seus inimigos uma vez. Milagres incríveis foram vistos por Moisés, mas cada um deles veio depois de 40 anos de esperança adiada. 
	Embora você possa conhecer tempos de desolação, você pode estar passando por tempos de deserto, eu não sei, eu presumo que sim porque o Espírito Santo me levou a um caminho que eu não estava indo hoje. Por favor, saiba que Deus pode trazer milagres para o seu futuro. Ele é um Deus que opera milagres. Ele sabe como reverter tudo.
	Minha filha Rachel, que lidera louvor e adoração no The Oasis, ela e seu marido, Mark, têm quatro filhos - dois filhos naturalmente e dois filhos com necessidades especiais da China. Ambos tinham lábios leporinos e ambos tinham outros problemas que não conhecíamos até os trazermos para cá.
	Agora, eu me lembro quando Rachel veio e ela me mostrou uma foto da primeira, Lily. Ela tinha pouco mais de um ano com um lábio leporino e disse: “Pai, eu e Mark achamos que devemos adotar essa criança”. Ela disse: “Eles não criam seus filhos com lábio leporino na China porque isso é considerado uma maldição”. E ela disse: “O que você acha? Devemos fazer isso? E eu disse: “Querida, vamos reverter a maldição.” Vá buscá-los e arrecadaremos o dinheiro. Nós faremos. Nós a traremos e é claro que você pode reverter esse lábio leporino.
	Carol e eu [patrocinamos] cerca de 50. Toda vez que vejo na TV, digo a Carol: “Vamos ajudar outra criança”.
	Havia outros problemas, não sabíamos até trazê-los para cá, especialmente Lily. Descobrimos que ela tem uma síndrome rara que conhecemos apenas duas outras pessoas no mundo. E descobrimos que ela estava prestes a morrer. Ela ia morrer ainda criança. Ela não sobreviveria se Mark e Rachel não a adotassem e a trouxessem aqui para cuidados médicos especializados. Ela passou por três cirurgias de 13 a 14 horas para chegar ao ponto em que estamos agora.
	Não sabíamos muito da história de Lily. Ela foi deixada em um ponto de ônibus quando nasceu em uma cestinha como Moisés. Ela é o nosso Moisés. Ela estava em uma cesta deixada em um ponto de ônibus com um pedaço de papel preso a ela com sua data de nascimento e seu nome - Lily Mei Mei.
	Durante o primeiro ano de sua vida ela viveu em um orfanato porque eles não a pegaram até que ela tivesse pouco mais de um ano de idade. Mark teve permissão para ir ao orfanato e tirar algumas fotos apenas para a história, você sabe, e mostraram a ele onde Lily viveu durante o primeiro ano de sua vida - seu berço, que era um pedaço de madeira compensada e um cobertor. Sem colchão, sem travesseiro, apenas um pedaço de madeira compensada. Era isso. Um cobertor.
	Bem, nós a pegamos e é claro que começamos a pedir ajuda e, apesar dos problemas que ela tem, ela é uma das meninas mais doces. De todos os netos, ela é a mais doce. Ela me diz que me ama quando me vê e quando sai diz que me ama. Eu sou o maior pregador do mundo, ok?
	Recebemos Lily pouco antes do Natal aqui nos Estados Unidos. Agora no Natal minha esposa e eu, Carol, nosso trabalho é mimar os netos e por isso, temos muitos presentes para os netos. Madeline tinha cinco anos na época e era Natal, então ela é uma profissional em abrir presentes. E, ela abriu cada um desses presentes e Lily apenas ficou lá olhando para ela.
	Então Maddy começou a entrar em nossa casa, embrulhando presentes para nós - da nossa casa. E ela está usando montes e montes de fita. Ela trazia para nós e dizíamos: “Obrigado, é exatamente o que precisamos!”
	Bem, Lily está assistindo a isso tudo e, por algum motivo, ela começa a brincar com os montes de fita adesiva amassada. Ela está brincando com esta fita e eu estou sentado a um metro de distância e estou olhando para ela e de repente me dei conta. Ela nunca abriu um presente. Ela não sabe o que é. Ela não sabe o que está acontecendo aqui. Ela está brincando com esta fita. Ela termina e eu estou meio que assistindo e ela estender a mão e colocar a fita na mesa e, claro, o que acontece? A fita voltou com ela na mão. Então, ela coloca na outra mão – ela mal tem idade para sentar. Ela tem um pouco mais de um. Ela o coloca no chão e, claro, ele volta. E ela está fazendo isso (movimentos com as mãos) e ela fica frustrada e eu disse: “Espera aí, deixa eu te ajudar”. E eu me abaixei e tirei a fita dela, e então começamos a ensiná-la a abrir presentes. Hoje ela já é uma profissional.
	Removendo a dor acumulada
	Mais tarde naquela noite, acordei pelo Espírito Santo pensando sobre isso e ouvi o Espírito Santo dizer: “Quero tirar do Meu povo a dor acumulada”. Eu realmente nunca pensei sobre o acúmulo de luto, mas quanto mais velho fico, mais o entendo. É como uma fita adesiva que gruda no seu coração e você a deixa de lado, você pensa, mas ela volta. Você o deixa de lado e ele volta, e gruda. Isso acontece e um pouco de fita gruda no seu coração. A ferida da alma vem e gruda no seu coração. A traição vem e a fita cola. O relacionamento rompido e outro pedaço de fita, a morte de um ente querido ou de um amigo. Já perdi a conta de quantos funerais de amigos já fiz. A doença e mais fita, a esperança adiada e com o tempo se acumula. E se não tivermos cuidado, isso envolve nosso coração. Ele grava nossa alma. Limita nossos sentimentos. Limita nossas emoções. Isso restringe nosso pensamento. Isso restringe nossa capacidade de receber amor e aceitação e, como Lily, precisamos que Alguém maior do que nós venha e nos ajude a remover a fita e nos liberte. E então abra um dos maiores presentes que se pode receber: esperança e amor incondicional. 
	Acredito que nosso grande Deus está aqui hoje para remover o sofrimento acumulado de Seu povo. Esteja você nesta sala ou assistindo online, Ele sabe como abrir seu coração e libertá-lo para fazer um retorno incrível. E Ele está fazendo isso agora, assim como fez séculos atrás, para usar um povo cuja esperança era adiada para mudar uma nação. Ele refletiu sobre a situação por 80 anos.
	O Espírito Santo tem meditado por cerca de 70 anos para mudar a nação, e as nações agora.
	» Em 1950 Ele começou a ressuscitar a unção de evangelista, e eles começaram a se relacionar.
	» Então nos anos 60, foi a unção pastoral.
	» Então, nos anos 70, foi o professor - todo mundo estava indo a algum lugar para ser ensinado.
	» Então, nos anos 80, os profetas para hoje.
	» Então, nos anos 90, os apóstolos, caras como eu, descobriram que não éramos loucos - talvez um pouco, mas não tanto assim.
	» Então, em 2000, “vou construir uma verdadeira Ecclesia, uma igreja governante e reinante”.
	» E então, em 2010 , “Agora vou adicionar exércitos de anjos”.
	» E agora, em 2020 , “Vou acender os sonhos novamente. Vou queimar falhas novamente. Eu vou pegar pessoas machucadas e vou desembrulhar seus corações. Eu vou libertá-las e elas vão conectar um momento a outro na história onde possuem a terra da promessa e governam e reinam Comigo”.
	Vou pedir aos cantores que venham, à equipe de louvor, e vou pedir a vocês hoje que podem estar passando por um momento em que a fita se acumulou em seu coração. Esta manhã ouvi o Pai dizer muito claramente que Ele iria ministrar a você.
	Deus está nos libertando de todas as restrições para o futuro diante de nós
	Eu normalmente estaria exaltado agora como na maioria dessas conferências, mas o coração e o amor de Deus por você está dizendo: “Não quero que corra para o futuro que ordenei para você, preso de alguma forma. Eu quero que seu coração seja absolutamente livre. Eu não quero nenhuma dor acumulada no Meu povo.”
	Mesmo que você tenha passado por momentos difíceis, você pode ter uma recuperação sobrenatural, um retorno sobrenatural porque Deus precisa de você agora, e Ele precisa de você livre, assim como precisava de Moisés livre.
	Aqueles de vocês que dizem: “Sou eu. Tenho áreas que venho carregando, mas preciso que meu Deus faça o que não pude. Eu preciso que Ele tire aquela fita do meu coração. Eu tentei colocá-la no chão tantas vezes e parece que grudou.
	Deixe-me dizer-lhe, hoje com o poder de Deus isso vai sair. O rei o tomou. Mas, se é você - e por favor, não fique envergonhado. Eu contei minha história e poderia ter entrado em muitos detalhes. Não foi fácil. Foi muito difícil, mas Horebe não é mais horrível. Vou voltar para uma igreja livre de dívidas com muitas com milhares de pessoas assistindo. Mas durante anos isso nem parecia possível. Pode ser você. Por favor, não fique envergonhado, mas se for você, por favor, fique onde está para dizer: “Sou eu e quero me livrar do acúmulo de tristeza. Eu quero o rei. Ah, meu Deus, eu não esperava tantos. Talvez eu tenha ouvido falar de Deus hoje. Apenas se prepare para receber. (A maioria das pessoas se levantou.)
	Senhor, fazemos uma pausa neste tempo de guerra, tanta coisa acontecendo para fazermos uma pausa em um momento em que você disse: “Deixe-me ministrar a essas pessoas”. Poderoso, Rei Jesus. Santo Deus, faça o que você disse. Desembrulhe corações hoje. Remova a fita. Remova a limitação. Remova o que estavam carregando. Deixe o coração ser livre. Que os dons sejam liberados. Cure e restaure toda dor acumulada. Conserte o quebrantamento. Conserte corações partidos. Desembrulhe corações que foram feridos, corações que sofreram durante as noites. Corações que se perguntam: “Para onde vou?” Corações que sentiram como Moisés: “Eu sou um fracasso. Como posso ser usado?”
	Corações como Moisés, que sentiram que estragaram tudo, que são apenas uma decepção. Alguns podem até sentir que O decepcionaram. Eles decepcionaram suas famílias. Alguns, Senhor, que experimentaram dia após dia, alguns que passaram dias, semanas, anos, quando apenas repetem: “E se, e se eu nunca tivesse feito isso? E se isso nunca tivesse acontecido?”
	Puxe a fita, amoroso Deus Pai. Desembrulhe corações sobrenaturalmente - corações nesta sala, em salas em todo o mundo. Desembrulhe aquele que se sentou sozinho ontem à noite chorando, pensando que acabou. Não. Horebe nem sempre será horrível.
	Hoje, sobrenaturalmente, Sua poderosa Presença e Glória descem sobre eles. Reacenda o fogo em seus corações. Desembrulhe seus corações e encha-os de alegria novamente. Desembrulhe os corações e diga: “Existe o destino. Levante-se e vá. Mas já se passaram anos e anos. Já se passaram anos. Moisés, o desesperado, nos diz: “Você ainda pode ser o grande líder que é. Você ainda pode alcançar seu destino. Não acabou. Eu faço grandes coisas. Eu seguro seu coração. Eu vou desembrulhá-lo. Eu o encherei de alegria”.
	Ouça Sua Palavra vindo a você novamente. “Não acabou. Seu destino não está perdido. Seu propósito não é desperdiçado. Eu preciso de você. Eu preciso de você agora. Eu preciso de você para esta hora. Eu preciso que você se torne quem eu te fiz para ser.” Ouça-o dizer: “Vou pegar a madeira do deserto e usá-la para construir a vida que prometi construir para você”. Ouça-o dizer: “Conheço rios sob a sua montanha que você não sabia que existiam. Vou desembrulhar o seu coração e mostrar-lhe coisas que você nem sabia que existiam. Foi enterrado por uma montanha, este tempo difícil e montanhoso, o granito estava sobre ele. Mas eu sei o que está lá embaixo! Eu vou te libertar! E eu vou te mostrar um rio que te abençoará pelo resto de sua vida!”
	Desembrulhe os corações e encharque de esperança Seu povo, mergulhe-os em Sua gloriosa Presença. Deixe-os ouvir Sua graciosa Voz chamando-os para Você novamente. “Seu dom, seus chamados, sua capacitação eu ungirei e usarei você e conectarei você neste momento e seu testemunho será como tantos outros e como o grande líder Moisés.”
	Eu e Deus falamos cara a cara. Conversamos como amigos. Nós somos amigos. Eu sei que Ele está comigo onde quer que eu vá. Eu oro por esses Senhor, desembrulhe seus corações e comece a mostrar-lhes milagres como você fez com Moisés. Ele não viu nenhum milagre até que você curou seu coração e o libertou. Deixe-os ver milagres. Use-os com sinais e maravilhas. Eu declaro pela autoridade do Rei Jesus, agora vindo a você é uma onda de amor e compaixão. Não uma fita que aperta com tristeza, mas braços que seguram seu coração com amor e compaixão. Derramando em vocês a percepção de que agora estou deixando esta conferência e farei um retorno audacioso! Estou voltando curado, liberto, incendiado com a Presença do nosso Rei! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Sim! Estou livre, livre, livre, livre! Meu coração está livre, estou realmente livre. Eu estou livre! Eu estou livre! Eu estou livre! Jesus me liberta! Eu estou livre! Livre! Livre! Livre! Livre! Livre! Estou livre, estou livre, estou livre!






Encha-os de Esperança

Tim Sheets

Conferência Aglow 2022 - Sessão da manhã de sábado



Estou honrado por estar aqui novamente. Ontem à noite senti a Presença do Senhor e agradeço por tornar mais fácil para mim ministrar.

Há alguns anos, o Espírito Santo colocou uma designação em mim para ser como um Filho de Issacar ungido para discernir os tempos. Tenho tentado fazer isso ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo à Igreja e entregando essa mensagem. Tentei fazer isso ontem à noite, é claro.

Os últimos meses foram muito ocupados e, mesmo nas últimas semanas, decidi que iria correr até a linha de chegada - Michigan algumas semanas atrás, Chicago na semana passada, St. Louis esta semana. Eu liberei uma palavra para Washington DC, espero que você tenha visto na quarta à noite. Continue orando e decretando. Foi um pouco sobre xeque-mate. E então, é claro, eu saio e volto para casa para estar em Oasis e a noite de domingo será uma noite eleitoral. Estaremos orando por nossa nação e divulgando-a pela web. Clay Nash estará conosco, outros apóstolos também.

Sei que Dutch vem esta noite. Não há ninguém que eu conheça melhor para compartilhar nossos momentos de onde estamos do que ele. Ele está focado e no caminho certo; é o melhor que eu conheço.

Ministrar ao Povo – Encha-os de Esperança

Tenho pastoreado por 43 anos no mesmo lugar. Comecei com oito pessoas. Na próxima semana faço 70 anos. Acordei esta manhã e meu coração estava cheio. Eu tenho me esforçado muito e não me importo de ir fundo e falar sobre onde estamos. Assim que abri meus olhos, ouvi o Espírito Santo dizer: “Ministre ao povo esta manhã”. Ele me disse: “Por mais que você vá, lembre-se sempre, encha-os de esperança”. Encha-os de esperança.

Depois de 43 anos no mesmo lugar, há momentos em que sinto o coração do Pai pelas pessoas e esta manhã meu coração se compadeceu da Aglow International. Quero falar ao seu coração hoje e apenas fluir com o que sinto que o Espírito Santo está dizendo.

Chamado de Moisés e a Sarça Ardente

Eu quero ler uma história bem famosa para você hoje. Não sei se vou interpretar como você já ouviu antes, vamos para Êxodo 3:1.

Um dia Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, o sacerdote de Midiã. Ele conduziu o rebanho para longe no deserto. Ele veio ao Sinai, a Montanha de Deus. Lá o anjo do Senhor apareceu a ele em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou espantado. Embora a sarça estivesse envolta em chamas, ela não queimou. “Isso é incrível”, disse Moisés para si mesmo. “Por que a sarça não queima? Preciso ir ver.”

Quando o Senhor viu Moisés vindo para olhar mais de perto, Deus o chamou do meio da sarça. “Moisés, Moisés.” “Aqui estou”, respondeu Moisés. “Não se aproximem”, advertiu o Senhor. “Tire suas sandálias, pois você está pisando em solo sagrado. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó”.

Quando Moisés ouviu isso, ele cobriu o rosto porque estava com medo de olhar para Deus. E então o Senhor disse a ele. “Certamente vi a opressão do meu povo no Egito. Eu ouvi seus gritos de angústia por causa de seus duros feitores de escravos. Sim, estou ciente de seu sofrimento. Então, desci para resgatá-los do poder dos egípcios e conduzi-los para fora do Egito para sua própria terra, fértil e espaçosa. É uma terra que mana leite e mel, uma terra onde vivem agora os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Eis que o clamor do povo de Israel chegou até Mim, e vi com que dureza os egípcios os maltratam. Agora vá, pois eu o envio ao Faraó. Você deve conduzir o Meu povo, Israel, para fora do Egito.”

Moisés duvida de sua capacidade de liderar Israel

Mas Moisés protestou a Deus: “Quem sou eu para comparecer perante o faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito?” Deus respondeu: “Eu estarei com você. Este é o seu sinal de que sou eu que o enviei: quando você tirar o povo do Egito, você adorará a Deus neste mesmo monte”. Mas Moisés protestou: “Se eu for ao povo de Israel e lhes disser: 'o Deus de seus antepassados me enviou a vocês', eles me perguntarão: 'qual é o nome dele?' Então o que devo dizer a eles?” Deus respondeu a Moisés: “EU SOU O QUE SOU. Diga isto ao povo de Israel: EU SOU os enviou”.

Esses versículos ocorrem no ponto mais baixo da vida de Moisés. Neste ponto, ele é um ser humano muito perdido. Ele não sabe que o Espírito Santo tem pensado por décadas para que ele volte - para que sua nação volte. Nesse ponto, sua situação o deixou absolutamente cego e ele foi dominado por um sentimento de absoluta desesperança. O máximo que o corpo de Cristo sentiu por dois anos do vírus Covid-19. Ele tem um exemplo perfeito do que Salomão descreveu como “esperança adiada”.

Esperança adiada

A *tradução Voice de Provérbios 13:12 diz: “a esperança adiada entristece o coração, mas quando um sonho se torna realidade, a vida é plena e doce”.

*Tradução de Alexander Douay do hebraico para o inglês, “a esperança adiada aflige a alma, mas o desejo quando vem é uma árvore da vida”.

*Kenneth Knox, “esperança adiada, como ela esmaga o espírito de uma pessoa, o desejo concedido, porém, é uma árvore da vida.”

Versão King James, “A esperança diferida faz adoecer o coração, mas quando o desejo vem, ele é uma árvore de vida“

*James Moffit , “esperança adiada é repugnante”.



Quando a esperança é extraída, isso nos deixa tristes. Quando o que esperamos, o que esperamos, é adiado e adiado e adiado e adiado, isso oprime a alma.

*A tradução de Helen Spurrell diz: “a esperança prolongada faz o coração definhar”.

Esperança adiada causa letargia. Embaça a alma como vapor em um espelho. Alguém que está sofrendo com a esperança adiada é pessimista em relação à vida. Eles perdem sua energia. Eles não estão entusiasmados. Estão desmotivados. Por causa do adiamento da esperança, com o tempo podemos acumular tristeza, desespero, rejeição e frustração. Situações que grudam na alma e podem se acumular e precisamos que nossa alma seja curada. Como Davi, precisamos que nossa alma seja restaurada. Precisamos de uma ressurreição de alma. Esse é Moisés. Surpreendentemente, talvez o maior líder de toda a história experimentou uma desesperança prolongada. Foi profundo. Foi longo. Era forte e absolutamente horrível.

A história geral é familiar para a maioria. Faraó emitiu um decreto de que todos os bebês do sexo masculino israelenses seriam mortos. O povo de Deus foi escravo no Egito por 430 anos. Eles agora haviam crescido em números que começaram a desafiar o Egito. Eles estavam superando a população egípcia e o faraó decide reduzi-los. “Mate todos os bebês do sexo masculino nascidos dos hebreus”, e essa diabólica ordem foi cumprida.

Bem, a mãe de Moisés, Joquebede, em vez de permitir que seu bebê fosse morto, escondeu-o nos juncos ao longo do rio Nilo, esperando que algo acontecesse. A temporada de desespero de Joquebede é angustiante por si só. Você pode imaginar colocar seu próprio filho bebê em uma cesta à prova d'água e empurrá-lo para o rio Nilo e vê-lo se afastar? O que poderia ser mais horrível do que isso?

Bem, pouco depois de empurrar Moisés em sua pequena cesta no rio Nilo, a filha do faraó, Hatshepsut, veio ao rio para se banhar. Ela era casada com Thutmosis II, que também era faraó como seu pai, Ramsés. Por que ela veio ao Nilo quando há lugares melhores para se banhar no Palácio? Porque o Nilo representava a fertilidade e Hatshepsut era estéril. Ela estava desesperada para ter um filho e a ideia egípcia era que se você se banhasse no rio Nilo, então seria capaz de ter filhos. Hatshepsut estava desesperada e ela fez isso. Enquanto ela está na água e tomando banho, ela começa a ouvir um bebê chorando.

O primeiro vislumbre de esperança começa a vir para esta jovem e começamos a ver que 80 anos antes do Êxodo, o Espírito Santo estava meditando. Ele está incubando. Ele está planejando trazer à luz uma libertação que mudará o mundo. 80 anos antes, Ele estava preparando líderes que um dia se conectariam a um momento que mudaria uma nação.

Ela ouve um bebê chorando. Ela sabe que deve ser um dos bebês escravos hebreus, mas o choro do bebê a atrai. Ela empurra os juncos e encontra uma cesta de cor escura e com resina, e dentro dela um bebezinho. Seus instintos maternais entram em ação e ela estende a mão para pegar a criança que chora. Ela começa a confortá-lo e instantaneamente seu coração se une a essa criança e ela pensa que isso deve ser o destino. Isso não pode ser uma mera coincidência. Ela decide na hora que vai criar esse bebê como seu próprio filho. Ela pensou: “Eu consigo, nós usamos roupas largas. Thutmosis está construindo pirâmides meses a fio, eu posso fazer isso.” E ela decide criar Moisés como seu próprio filho.

Bem, a irmã de Moisés, Miriam, estava com sua mãe, Joquebede, quando Moisés foi empurrado para dentro do rio. Miriam corre pela margem do rio observando para onde seu irmãozinho está flutuando. Ela o vê flutuar nesta seção de juncos e então, ela vê Hatshepsut descendo para a água e então ela ouve Moisés. Ela devia estar dizendo: “Não chore, não chore”, mas ele chorou. Ela vê Hatshepsut empurrando os juncos e pegando seu irmãozinho. Então essa jovem de raciocínio rápido se apresenta. Tinha que ser o Espírito Santo. Ela se aproxima e pergunta: “Você gostaria que eu encontrasse uma babá para o bebê?”

Naquela época, a realeza usava babás e amas, Hatshepsut diz: "sim, por favor". Claro, Miriam corre e pega sua mãe, Joquebede, a verdadeira mãe de Moisés. Você pode imaginar esse momento? A reviravolta repentina em sua alma? “Mãe, pare de sofrer, mãe, pare de chorar. Você não vai acreditar nisso!" Joquebede tornou-se babá de seu próprio filho - uma reviravolta incrível, para dizer o mínimo. Ela também o criou durante toda a vida com acesso ao palácio.

Daquele ponto em diante, a vida de Moisés mudou dramaticamente. Ele foi criado na casa do faraó para se tornar um faraó. Ele foi criado para ser um rei. Ele teve a melhor educação que alguém poderia ter. Ele teve o melhor treinamento militar, extensivamente treinado em estratégias de guerra. Ele tinha servos que foram designados para facilitar sua vida. Ele foi treinado em leis governamentais. Ele foi treinado na redação de leis. Ele foi treinado em estudos sociais e treinado em linguística e foi treinado em habilidades literárias. Ele tinha acesso a melhor comida e tudo o que queria. Ele vivia no luxo. Ele usava ouro no pescoço mostrando sua realeza. Gravado em sinetes de ouro estava o selo real oficial do Império Egípcio. Ele usava braçadeiras de ouro. Seus anéis eram pedras preciosas perfeitas e onde quer que ele fosse, as pessoas o adoravam, providenciando tudo o que ele precisava. Dos 18 aos 40 anos, sua autoridade era real, sua autoridade era respeitada e inquestionável. Ele era a estrela em ascensão do Egito. Ele era o herdeiro legal do trono. Ele era filho de Hatshepsut e Thutmosis, herdeiro do Império Egípcio.

Atos 7:22 nos diz algo muito interessante. Estevão estava testemunhando perante o conselho judaico e nos conta algo muito revelador; tantas pessoas lêem sobre isso. Ouça as seguintes traduções de Atos 7:22.

A King James diz: “Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em suas palavras e atos”.

*A Bíblia Amplificada diz : “Então Moisés foi educado em toda a sabedoria e cultura dos egípcios e ele era poderoso e forte em seu discurso”.

*Tradução de Murdoch , “E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e ele era iminente em suas palavras e também em seus atos.”

*Weymouth's , "Então, Moisés foi educado em todo o aprendizado dos egípcios, possuía grande influência por meio de sua eloquência e suas realizações."

*JB Philips, “Então, Moisés foi treinado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se não apenas um excelente orador, mas um homem de ação.”

Mas então, então aconteceu. Então tudo ficou absolutamente louco. Jogou tudo no ventilador. Algo tão traumático aconteceu que afetaria até mesmo sua fala.

Por muito tempo, ele perdeu a eloquência da fala e se tornou gago. Ele ficou hesitante e inseguro. Sua voz de autoridade tornou-se suave e distante. Ele não juntou mais as palavras eloquentes. O excelente orador ficou em silêncio e seria uma das áreas em que o Espírito Santo, que não parava de meditar, um dia o ajudaria a fazer um retorno surpreendente.

Quando ele tinha 40 anos, com o futuro mais brilhante que alguém poderia imaginar, aconteceu. Moisés estragou tudo. Ele estragou tudo tanto quanto qualquer um poderia estragar. Ele se tornou um fracasso colossal. Ele realmente estragou tudo. Seria dito dele, “ah, como o poderoso caiu. Um poderoso desmoronou em fracasso.” Uma das ideias hebraicas de fracasso significa turvar sua vida, turvar sua vida. Na verdade, ele havia atrapalhado sua vida.

Aos 40 anos começou a tentar ajudar seu povo, os escravos israelenses. Ele tentou ajudar seus parentes hebreus a se livrarem dos capatazes. Como ele sabia que eles eram parentes? Joquebede disse a ele quem ele realmente era, quem ela realmente era, e ela provou isso por meio da circuncisão. Ele sempre se perguntou sobre isso.

E quando ele viu um egípcio abusando de um escravo hebreu, Moisés interveio. Mas em sua raiva, ele foi longe demais e realmente matou o egípcio. Ele lutou tanto que matou o cara. Agora um dos maiores príncipes do Egito é um assassino. Ele matou um egípcio, dentre todas as coisas. Ele matou um mestre de obras hebreu. O que vai fazer?

Moisés corre para o Monte Horebe

Agora ele corre. Ele corre o mais rápido que pode. Ele sabe que acabou. Ele vai ser preso. Ele vai ser pego. Ele não estava acima da lei. Ele vai ser despojado de tudo. Ele estava tentando ajudar, mas falhou miseravelmente. Ninguém iria entender isso. Um tribunal egípcio não vai entender isso de forma alguma, não importa como ele explique. Agora, sua posição para com os escravos começaria a revelar seu próprio passado.

Quantos hoje vivem com medo de que seu passado seja descoberto? A tampa ia estourar e ia estourar muito. Ele pode até ter colocado em perigo sua própria família, sua mãe Joquebede, seu pai, Anrão, sua irmã, Miriam ou seu irmão, Arão. A verdade voltaria e, com medo absoluto, Moisés corre.

Sabemos que ele correu mais de 300 quilômetros em apenas alguns dias, provavelmente a cavalo. Ele saberia onde ficavam as grandes cavalariças egípcias e tentaria se manter à frente das notícias cavalgando o mais rápido que pudesse se escondendo quando alguém o visse porque, afinal, ele seria reconhecido. E ele não para de correr até que finalmente chega à área desértica de Midiã, que fica na parte de trás de uma montanha chamada Horebe.

Ele corre mais de 300 quilômetros até o Monte Horebe e lá no Horebe, também chamado Monte Sinai, Moisés se estabeleceu e se esconde naquela montanha. Alguns dias depois de se esconder, ele encontra alguns de seu próprio povo. Alguns hebreus estavam lá e eram pastores de ovelhas. E, também, como ele, eram descendentes de Abraão. Como ele sabia que eles estavam lá? Bem, novamente é dito que Joquebede disse: “corra para o Monte Horebe, temos pessoas lá. Levaremos notícias até você. Corra para o Monte Horebe, nosso povo está lá e cuidará de você”.

Moisés começa a trabalhar para um homem chamado Jetro, como pastor. O poderoso príncipe está fazendo o trabalho mais baixo nesse sistema de castas. O trabalho mais baixo era um pastor de ovelhas, um pastor. Ele passou do posto mais alto agora para o mais baixo. Mais ou menos um ano depois, ele se casou com a filha de Jetro. O nome dela era Zípora. E ele se resignou ao seu destino.

O texto que acabei de ler para você ocorre nesse momento. Ele passaria as próximas 4 décadas cuidando de ovelhas. Seu potencial, seu chamado, é despedaçado.

É interessante que Moisés tenha corrido para esta montanha ao iniciar seu exílio. As montanhas costumam ser sinônimos de grandes problemas. Quero dizer, muitas vezes ouvimos dizer: “Eu estou em uma montanha. Este é um grande problema. Este é um mau momento, todo montanhoso. Este é um momento mau, tempos difíceis e horríveis.” As montanhas representam tempos difíceis e dolorosos. E o Monte Horebe se tornou o lar de Moisés pelos próximos 40 anos.

Até os 80 anos de idade, Moisés viveria nas sombras do Horebe como um homem sem esperança, como um homem de esperança adiada, como um homem de coração partido, como um homem de alma esmagada. Ele viveu como um homem que sentiu a dor de seu fracasso todos os dias. Nos 40 anos seguintes, sua alma foi oprimida com o tema - ele foi um fracasso, um perdedor. Ele foi um fracasso, uma decepção para sua família, uma decepção para seu Deus. Sua autoestima foi destruída no Monte Horebe. Seu orgulho foi destruído ali.

Horebe, o lugar desolado

O nome Horebe é significativo em si mesmo. O nome Horebe na língua hebraica significa “ o lugar desolado, o lugar seco, o lugar baldio, o lugar deserto, o lugar da desolação”. O Monte Horebe era uma montanha feita de rocha, predominantemente de granito. Uma das rochas mais duras que conhecemos. Você não sabia que seria granito? Era literalmente um lugar duro e gigantesco.

Havia pouca ou nenhuma folhagem no Monte Horebe, apenas algumas acácias ou árvores do deserto e alguns trechos de grama amplamente espalhados. Mas, principalmente era rocha pura, e Moisés viveria lá por 40 anos naquela montanha desolada. Sua alma sentiu aquela desolação. Seu eu interior foi desperdiçado. Sua alma, de fato, sua vida e seus tempos estavam em um período de deserto.

Durante esses quarenta anos ao redor de Horebe, seu grande treinamento de liderança parecia ter sido desperdiçado. A única liderança que ele desempenhou foi levar ovelhas ao pasto. É claro que os momentos solitários de observar as ovelhas pastando durante todo o dia deram a Moisés bastante tempo para sentir sua desesperança e reviver seu fracasso repetidamente. Ele teve muito tempo para pensar no que poderia ter acontecido, se ao menos não tivesse estragado as coisas.

Houve uma estação redentora que ocorreu durante aqueles 40 anos de desolação. Moisés, na tentativa de fazer algo produtivo, e você pode sentir sua busca por relevância nisso, ele usou brevemente sua educação literária, especialmente sua habilidade de escrever. Ele aproveitou o tempo para entrevistar seu sogro Jetro, que era o sacerdote de Midiã. Ele também era da sexta geração de de Abraão. Ele também juntou algumas informações dos anciãos no deserto de Midiã, tornando-se bem informado sobre o povo de Deus.

Aprendendo sua história passada no entorno da base do Monte Horebe. Observando as ovelhas pastando, ele escreveu dois livros. Um se chama Gênesis e o outro livro, o livro de Jó. É fácil sentir a desesperança expressa ao ler o Livro de Jó porque são as páginas iniciais que ele escreveu em linguagem patética, palavras tristes, frases melancólicas. Moisés deve ter sentido o livro de Jó em sua própria alma, pois naquele livro ele misturou seus próprios sentimentos, suas próprias emoções como qualquer autor faz. Ele se sentou ao lado do Monte Horebe e escreveu “era uma vez um homem de Uz que perdeu tudo”. Moisés conhecia o sentimento. De certa forma, ele estava escrevendo sua própria história. Situação diferente, mesma velha história.

Deus transforma as falhas para o nosso bem

Talvez nesta sala, ou assistindo ao redor do mundo, alguns de vocês sintam que ele está escrevendo sua história. Quando você pensa em esperança adiada, você simplesmente precisa considerar Moisés. O maior líder da história mundial experimentou isso por quarenta anos. Entenda, Moisés não sabia que Deus estava lhe ensinando valiosas lições de vida que ele precisaria para cumprir seu destino. Ele não tinha ideia, não neste momento. Não, ele pensou que havia arruinado para sempre seu destino. Ele pensou que tinha acabado. Ele pensou que era impossível. 

· Ele não sabia, mas Deus queria transformar seu fracasso em um bem de longo alcance.

· Ele não sabia que Deus usaria esse tempo como treinamento para ele reinar.

· Ele não sabia que estava aprendendo o que precisaria mais tarde.

Ele aprendeu os caminhos do povo de Deus - um povo que ele não conhecia por causa de sua situação de nascimento. Ele aprendeu como eles pensavam. Ele aprendeu suas tradições. Ele aprendeu a sua história e também aprendeu a sobreviver no deserto. Moisés não sabia que iria precisar de nada disso até nosso famoso texto de hoje.

“No 40º ano de seu exílio, um dia no monte Horebe, Moisés encontrou uma sarça que ardia, mas não se consumia.” E de todas as coisas, Deus fala com ele desta sarça ardente dizendo: “Tire os calçados Moisés, você está em solo santo”. “Solo sagrado, solo sagrado? Você tem que estar brincando comigo?! Esse?!" Moisés ainda não sabia, mas uma das maiores temporadas de transformação de todos os tempos estava começando. Ele não sabia, mas uma nova era que mudaria a história começava a se conectar ao seu momento.

Em certo sentido, o fogo na sarça ardente estava consumindo 40 anos de fracasso. À medida que um novo chamado de Deus estava surgindo, um novo começo estava sendo oferecido: “Moisés, vá e liberte Meu povo da escravidão egípcia”. A princípio, Moisés discutiu com Deus. Moisés, cuja alma estava tão abalada, disse: “Deus, eu não posso! Eu não posso fazer isso Deus. Eu tentei uma vez e falhei.” Então ele disse: “Deus, eu não falo bem, não mais. Eu costumava falar poderosamente, mas não faço mais isso. Ninguém vai me ouvir. Deus, minha mente, minhas emoções, minha alma está tão perturbada que não consigo mais juntar as frases direito. Minha alma se distrai da minha capacidade de até mesmo me comunicar. Os bloqueios em minha alma bloquearam minha capacidade de comunicação. Não sou mais eloquente, Deus. Deus, eu não posso fazer isso. Esqueci como se faz.”

É incrível como a dor da alma atrapalha nossa capacidade de comunicação e não fazemos mais sentido. Na mente de Moisés, ele não via como voltaria. Mas o Espírito Santo estava pairando sobre aquele lugar deserto chamado Horebe, assim como ele havia pairado sobre um lugar deserto chamado Terra no começo. Ele estava pairando sobre Moisés, meditando sobre ele, incubando para dar à luz uma incrível reviravolta, uma reviravolta sobrenatural .

Não tenho tempo para contar toda a história hoje, mas resumindo, Moisés obedeceu a Deus. Ele voltou, ele ousou fazê-lo. Ele ousou voltar, e através dos poderosos milagres de Deus, ele liderou novamente. Ele conduziu o povo de Deus para sair dos 430 anos de escravidão egípcia. E dois meses depois de liderá-los para fora do Egito, ele os trouxe de volta aqui, para o Monte Horebe. Isso é incrível.

Transformação de Horebe e Moisés

Ele os conduziu pelo deserto do Sinai de volta ao Monte Horebe, só que desta vez, é chamado de “A Montanha de Deus”. Desta vez, é transicionado para a montanha de Deus. Desta vez é solo sagrado. Horebe, o lugar da desolação. Horebe foi transformado. Horebe, a desolada montanha do deserto. Tornou-se o lugar onde Deus encontrava Moisés face a face e eles conversavam como amigos. Horebe tornou-se o lugar onde Deus pegaria duas tábuas de granito e com Seu próprio dedo escreveria os dez mandamentos.

No Horeb, trovões e relâmpagos brilharam quando a presença tangível de Deus desceu sobre aquela montanha. A fumaça subiu e toda a montanha tremeu quando a maior Presença e Glória de Deus foi revelada. E, como Moisés subia aquela montanha novamente através da fumaça e do fogo que emanava da Glória de Deus que pairava sobre o Monte Horebe, ele se encontrava repetidamente com o Rei da Glória.

Ele começou a se encontrar repetidamente com o Rei da Montanha e recebeu leis de conduta cultural que ainda são viáveis hoje. Ele recebeu leis governamentais e leis sociais. Ele recebeu promessas de maiores bênçãos. Deus seria o Deus deles, e eles seriam o Seu povo.

Foi enquanto acampava ao redor do Monte Horebe com esses ex-escravos egípcios, foi lá que ele escreveria mais alguns livros: Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, porções do Salmo. Eles foram todos escritos lá no Monte Horebe.

Era no Monte Horebe que a madeira de acácia, madeira do deserto, seria colhida para construir a Arca da Aliança. A madeira do deserto foi reunida para construir o Altar de Deus. Eles juntariam mais madeira do deserto e construiriam o tabernáculo de adoração. Bezalel e Aoliabe os construíram com madeira do deserto.

Foi no Monte Horebe que Moisés pegou um cajado de pastor que havia sido transformado em uma vara de autoridade e o estendeu naquelas paredes de granito por ordem de Deus e um rio jorrou para fornecer água para um milhão de pessoas e todo o seu gado. Quem saberia disso!? Quem diria que havia um rio sob aquela montanha? Havia um rio sob aquela montanha que só Deus sabia que estava lá!

Eu me pergunto o que está sob sua montanha? Você não tem ideia. Eu me pergunto o que há sob sua montanha que só Deus sabe que existe?

Foi no Monte Horebe que Josué, servo de Moisés, começou a ser orientado e treinado para conduzir o povo de Deus à terra prometida, mais 40 anos depois.

Foi no Monte Horebe que você vê Moisés escalar repetidas vezes através do Pentateuco, que os primeiros cinco livros da Bíblia foram escritos.

Foi ao monte Horebe que Moisés subiu para ouvir a voz de Deus para o povo.

Foi no Monte Horebe que Deus apareceu a uma donzela sem esperança e desesperada chamada Hagar. Ela havia sido expulsa de sua família, mas Deus apareceu a ela dizendo: “Não se preocupe, Hagar, cuidarei de você e cuidarei do jovem Ismael”, Gênesis 16: 7.

Foi nesta montanha que Deus apareceu a Abraão e lhe disse que Isaque iria nascer.

Foi também no Monte Horebe que Deus impediu Abraão de sacrificar Isaque, providenciando um carneiro para o sacrifício em seu lugar, retratando, é claro, o substituto que Jesus se tornaria nosso Cordeiro morto. No Monte Horebe, um carneiro foi encontrado na floresta do deserto. Provisão, Jeová Jira foi encontrado na floresta do deserto.

Retornos sobrenaturais estão disponíveis

Qual é a mensagem transcendente de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Jó, Gênesis, Salmos? É inconfundível.

· Horebe nem sempre será horrível.

· A montanha desolada pode se tornar solo sagrado.

· Deus dá novos começos.

· Ele transforma problemas montanhosos em montanhas de bênçãos e montanhas de esperança.

· Ele transforma lugares duros como rochas em lugares de destino.

· Ele transforma o lugar de desolação em atmosferas de paz em Sua Presença.

· Ele transforma os tempos secos do deserto em rios de alegria. Pode haver um rio sob sua montanha que o abençoe pelo resto de sua vida.

· Ele transforma as falhas em treinamento para reinar.

· Ele transforma os momentos em que acabamos com tudo em aprendizado para o futuro.

· E Ele queima nossas falhas no Monte Horebe. Ele queima nossos fracassos, consumindo-os com esperança que abre portas para novas oportunidades que pensávamos estar perdidas para sempre.

· E Ele nos unge para fazer coisas sobrenaturais.

Moisés fez uma dos maiores retornos de toda a história. Você também pode. Nesta era de maior Glória, neste tempo de Glória pairando, retornos sobrenaturais estão agora disponíveis. Alguns de vocês farão algumas das maiores reviravoltas que já foram vistas. Alguns de vocês assistindo online estão prestes a fazer um retorno incrível.

Existem ministérios que estão prestes a fazer um retorno incrível. Existem Eclésias que estão prestes a fazer um retorno incrível. Horebe nem sempre será horrível. A esperança está pulsando do Rei da Glória. A esperança cada vez maior está chegando porque nosso Deus amoroso e bondoso é sábio o suficiente e Ele é poderoso o suficiente para curar nossas almas, para restaurá-las.

Mesmo se você estiver na casa dos 80 ou 90 anos, sua montanha, seu Horeb, não importa a idade, não precisa permanecer horrível. Pode se tornar solo sagrado. O Deus de toda Esperança pode transformá-la em uma montanha de bênçãos. Sua presença ardente consome nossas falhas com esperança. Isso nos chama para um novo começo.

 A história de retorno sobrenatural de Tim

Em poucas palavras, vou contar uma história de 20 anos. A maioria não sabe disso sobre minha vida, mas cerca de 20 anos atrás tínhamos uma das igrejas que mais crescia no país. Eu estava ensinando o crescimento da igreja em todos os lugares, uma das igrejas mais influentes. Tínhamos acabado de construir um auditório de 4.000 lugares. As coisas estavam indo bem até que decidi que iria voltar as coisas mais para o lado apostólico e profético. Foi quando as pessoas pensaram que eu havia apostatado.

Para encurtar a história, passamos por uma igreja dividida em 5 maneiras. Perdemos 2.000 pessoas em um mês, mais de um milhão de dólares fora do orçamento. Então outras igrejas começaram. Tínhamos nove igrejas conveniadas e 27 outras filiadas a nós e perdemos tudo isso. Chegamos a um auditório de 4.000 lugares, provavelmente 3 ou 4 vezes isso, eu tinha menos de 100 pessoas em uma manhã de domingo. Toda a equipe de louvor havia saído. Não vou entrar em todos esses detalhes, mas sei algumas coisas sobre a desesperança.

Minha mãe ainda estava viva. Ela sabia tocar órgão. Eu conduzia o louvor e a adoração e mamãe tocava órgão no estilo pentecostal. Foi quando olhei para minha filha, Rachel, e disse: “Querida, aprenda a cantar”. Ela lidera nosso louvor e adoração hoje. Virei-me para o teclado e disse: “Rebecca, você teve aulas, toque”. Dalton tinha 14 anos, “Toque bateria Dalton”. Zack, ele nem tinha violão, “toque um”. Foi um momento difícil.

Em apenas 6 meses, estávamos com cerca de $ 850.000 atrasados nos pagamentos. Na verdade, eu me encontrei com um banco e conseguimos 8 pedidos de clemência. É uma longa história, mas tínhamos 46 acres e comecei a vendê-los e a pagar dívidas, mas isso levou 5 anos apenas para desenvolver a terra. Eu estava fazendo conferências em todos os lugares para continuar pagando as contas porque não havia dinheiro suficiente entrando. Pagamos as contas da forma que eu pudesse fazer.

Nos 18 anos seguintes, tivemos apenas cerca de 200 pessoas naquele auditório. Cinco igrejas ao nosso redor estavam tirando tudo de nós. E então, Deus apareceu em uma sarça ardente e parecia que a Covid-19 acabaria com tudo. Como você pode sobreviver a isso? E um retorno sobrenatural começou.

Eu me recusei a parar. Eu apenas continuei pregando. Eu disse: “Coloque em seis plataformas, o máximo que puder”. E depois de alguns meses eles chegaram e disseram: “Sabe, costumávamos ter 400-500 visualizações; temos 4.000-5.000 agora. E então, bem, há mais de 10.000. E as multidões estão voltando, e então, espere um minuto agora há 50.000 e agora há 75.000, agora há 100.000. Você sabia que tívemos 400.000 visualizações na semana passada? “Não, eu não sabia disso.” E a renda começou a se multiplicar.

Colocamos novos telhados em todo o lugar. Colocamos novos aparelhos de ar condicionado. Pagamos em dinheiro. Oito acres de estacionamento, e então um de nossos membros da mídia ligou e disse: “Quanto você deve?” Eu disse “1,2 milhão” e eles nos enviaram um cheque de 1,2 milhão de dólares para nos livrar das dívidas. Foram 20 anos orando, tentanto, lutando, acreditando na promessa de Deus, e Deus nos permitiu fazer um retorno sobrenatural.

Moisés experimentou alguns dos maiores milagres que alguém já viu. Um Mar Vermelho se abriu. Eu não vi isso, isso é muito bom. Maná aparecendo diariamente para alimentar as pessoas com comida clestial. Milhares de pássaros voavam todos os dias. Rios que correm no deserto . Uma coluna de fogo sobre eles à noite e uma coluna de nuvem para protegê-los todos os dias. O chão se abriu e engoliu seus inimigos uma vez. Milagres incríveis foram vistos por Moisés, mas cada um deles veio depois de 40 anos de esperança adiada. 

Embora você possa conhecer tempos de desolação, você pode estar passando por tempos de deserto, eu não sei, eu presumo que sim porque o Espírito Santo me levou a um caminho que eu não estava indo hoje. Por favor, saiba que Deus pode trazer milagres para o seu futuro. Ele é um Deus que opera milagres. Ele sabe como reverter tudo.

Minha filha Rachel, que lidera louvor e adoração no The Oasis, ela e seu marido, Mark, têm quatro filhos - dois filhos naturalmente e dois filhos com necessidades especiais da China. Ambos tinham lábios leporinos e ambos tinham outros problemas que não conhecíamos até os trazermos para cá.

Agora, eu me lembro quando Rachel veio e ela me mostrou uma foto da primeira, Lily. Ela tinha pouco mais de um ano com um lábio leporino e disse: “Pai, eu e Mark achamos que devemos adotar essa criança”. Ela disse: “Eles não criam seus filhos com lábio leporino na China porque isso é considerado uma maldição”. E ela disse: “O que você acha? Devemos fazer isso? E eu disse: “Querida, vamos reverter a maldição.” Vá buscá-los e arrecadaremos o dinheiro. Nós faremos. Nós a traremos e é claro que você pode reverter esse lábio leporino.

Carol e eu [patrocinamos] cerca de 50. Toda vez que vejo na TV, digo a Carol: “Vamos ajudar outra criança”.

Havia outros problemas, não sabíamos até trazê-los para cá, especialmente Lily. Descobrimos que ela tem uma síndrome rara que conhecemos apenas duas outras pessoas no mundo. E descobrimos que ela estava prestes a morrer. Ela ia morrer ainda criança. Ela não sobreviveria se Mark e Rachel não a adotassem e a trouxessem aqui para cuidados médicos especializados. Ela passou por três cirurgias de 13 a 14 horas para chegar ao ponto em que estamos agora.

Não sabíamos muito da história de Lily. Ela foi deixada em um ponto de ônibus quando nasceu em uma cestinha como Moisés. Ela é o nosso Moisés. Ela estava em uma cesta deixada em um ponto de ônibus com um pedaço de papel preso a ela com sua data de nascimento e seu nome - Lily Mei Mei.

Durante o primeiro ano de sua vida ela viveu em um orfanato porque eles não a pegaram até que ela tivesse pouco mais de um ano de idade. Mark teve permissão para ir ao orfanato e tirar algumas fotos apenas para a história, você sabe, e mostraram a ele onde Lily viveu durante o primeiro ano de sua vida - seu berço, que era um pedaço de madeira compensada e um cobertor. Sem colchão, sem travesseiro, apenas um pedaço de madeira compensada. Era isso. Um cobertor.

Bem, nós a pegamos e é claro que começamos a pedir ajuda e, apesar dos problemas que ela tem, ela é uma das meninas mais doces. De todos os netos, ela é a mais doce. Ela me diz que me ama quando me vê e quando sai diz que me ama. Eu sou o maior pregador do mundo, ok?

Recebemos Lily pouco antes do Natal aqui nos Estados Unidos. Agora no Natal minha esposa e eu, Carol, nosso trabalho é mimar os netos e por isso, temos muitos presentes para os netos. Madeline tinha cinco anos na época e era Natal, então ela é uma profissional em abrir presentes. E, ela abriu cada um desses presentes e Lily apenas ficou lá olhando para ela.

Então Maddy começou a entrar em nossa casa, embrulhando presentes para nós - da nossa casa. E ela está usando montes e montes de fita. Ela trazia para nós e dizíamos: “Obrigado, é exatamente o que precisamos!”

Bem, Lily está assistindo a isso tudo e, por algum motivo, ela começa a brincar com os montes de fita adesiva amassada. Ela está brincando com esta fita e eu estou sentado a um metro de distância e estou olhando para ela e de repente me dei conta. Ela nunca abriu um presente. Ela não sabe o que é. Ela não sabe o que está acontecendo aqui. Ela está brincando com esta fita. Ela termina e eu estou meio que assistindo e ela estender a mão e colocar a fita na mesa e, claro, o que acontece? A fita voltou com ela na mão. Então, ela coloca na outra mão – ela mal tem idade para sentar. Ela tem um pouco mais de um. Ela o coloca no chão e, claro, ele volta. E ela está fazendo isso (movimentos com as mãos) e ela fica frustrada e eu disse: “Espera aí, deixa eu te ajudar”. E eu me abaixei e tirei a fita dela, e então começamos a ensiná-la a abrir presentes. Hoje ela já é uma profissional.

Removendo a dor acumulada

Mais tarde naquela noite, acordei pelo Espírito Santo pensando sobre isso e ouvi o Espírito Santo dizer: “Quero tirar do Meu povo a dor acumulada”. Eu realmente nunca pensei sobre o acúmulo de luto, mas quanto mais velho fico, mais o entendo. É como uma fita adesiva que gruda no seu coração e você a deixa de lado, você pensa, mas ela volta. Você o deixa de lado e ele volta, e gruda. Isso acontece e um pouco de fita gruda no seu coração. A ferida da alma vem e gruda no seu coração. A traição vem e a fita cola. O relacionamento rompido e outro pedaço de fita, a morte de um ente querido ou de um amigo. Já perdi a conta de quantos funerais de amigos já fiz. A doença e mais fita, a esperança adiada e com o tempo se acumula. E se não tivermos cuidado, isso envolve nosso coração. Ele grava nossa alma. Limita nossos sentimentos. Limita nossas emoções. Isso restringe nosso pensamento. Isso restringe nossa capacidade de receber amor e aceitação e, como Lily, precisamos que Alguém maior do que nós venha e nos ajude a remover a fita e nos liberte. E então abra um dos maiores presentes que se pode receber: esperança e amor incondicional. 

Acredito que nosso grande Deus está aqui hoje para remover o sofrimento acumulado de Seu povo. Esteja você nesta sala ou assistindo online, Ele sabe como abrir seu coração e libertá-lo para fazer um retorno incrível. E Ele está fazendo isso agora, assim como fez séculos atrás, para usar um povo cuja esperança era adiada para mudar uma nação. Ele refletiu sobre a situação por 80 anos.

O Espírito Santo tem meditado por cerca de 70 anos para mudar a nação, e as nações agora.

· Em 1950 Ele começou a ressuscitar a unção de evangelista, e eles começaram a se relacionar.

· Então nos anos 60, foi a unção pastoral.

· Então, nos anos 70, foi o professor - todo mundo estava indo a algum lugar para ser ensinado.

· Então, nos anos 80, os profetas para hoje.

· Então, nos anos 90, os apóstolos, caras como eu, descobriram que não éramos loucos - talvez um pouco, mas não tanto assim.

· Então, em 2000, “vou construir uma verdadeira Ecclesia, uma igreja governante e reinante”.

· E então, em 2010 , “Agora vou adicionar exércitos de anjos”.

· E agora, em 2020 , “Vou acender os sonhos novamente. Vou queimar falhas novamente. Eu vou pegar pessoas machucadas e vou desembrulhar seus corações. Eu vou libertá-las e elas vão conectar um momento a outro na história onde possuem a terra da promessa e governam e reinam Comigo”.

Vou pedir aos cantores que venham, à equipe de louvor, e vou pedir a vocês hoje que podem estar passando por um momento em que a fita se acumulou em seu coração. Esta manhã ouvi o Pai dizer muito claramente que Ele iria ministrar a você.

Deus está nos libertando de todas as restrições para o futuro diante de nós

Eu normalmente estaria exaltado agora como na maioria dessas conferências, mas o coração e o amor de Deus por você está dizendo: “Não quero que corra para o futuro que ordenei para você, preso de alguma forma. Eu quero que seu coração seja absolutamente livre. Eu não quero nenhuma dor acumulada no Meu povo.”

Mesmo que você tenha passado por momentos difíceis, você pode ter uma recuperação sobrenatural, um retorno sobrenatural porque Deus precisa de você agora, e Ele precisa de você livre, assim como precisava de Moisés livre.

Aqueles de vocês que dizem: “Sou eu. Tenho áreas que venho carregando, mas preciso que meu Deus faça o que não pude. Eu preciso que Ele tire aquela fita do meu coração. Eu tentei colocá-la no chão tantas vezes e parece que grudou.

Deixe-me dizer-lhe, hoje com o poder de Deus isso vai sair. O rei o tomou. Mas, se é você - e por favor, não fique envergonhado. Eu contei minha história e poderia ter entrado em muitos detalhes. Não foi fácil. Foi muito difícil, mas Horebe não é mais horrível. Vou voltar para uma igreja livre de dívidas com muitas com milhares de pessoas assistindo. Mas durante anos isso nem parecia possível. Pode ser você. Por favor, não fique envergonhado, mas se for você, por favor, fique onde está para dizer: “Sou eu e quero me livrar do acúmulo de tristeza. Eu quero o rei. Ah, meu Deus, eu não esperava tantos. Talvez eu tenha ouvido falar de Deus hoje. Apenas se prepare para receber. (A maioria das pessoas se levantou.)

Senhor, fazemos uma pausa neste tempo de guerra, tanta coisa acontecendo para fazermos uma pausa em um momento em que você disse: “Deixe-me ministrar a essas pessoas”. Poderoso, Rei Jesus. Santo Deus, faça o que você disse. Desembrulhe corações hoje. Remova a fita. Remova a limitação. Remova o que estavam carregando. Deixe o coração ser livre. Que os dons sejam liberados. Cure e restaure toda dor acumulada. Conserte o quebrantamento. Conserte corações partidos. Desembrulhe corações que foram feridos, corações que sofreram durante as noites. Corações que se perguntam: “Para onde vou?” Corações que sentiram como Moisés: “Eu sou um fracasso. Como posso ser usado?”

Corações como Moisés, que sentiram que estragaram tudo, que são apenas uma decepção. Alguns podem até sentir que O decepcionaram. Eles decepcionaram suas famílias. Alguns, Senhor, que experimentaram dia após dia, alguns que passaram dias, semanas, anos, quando apenas repetem: “E se, e se eu nunca tivesse feito isso? E se isso nunca tivesse acontecido?”

Puxe a fita, amoroso Deus Pai. Desembrulhe corações sobrenaturalmente - corações nesta sala, em salas em todo o mundo. Desembrulhe aquele que se sentou sozinho ontem à noite chorando, pensando que acabou. Não. Horebe nem sempre será horrível.

Hoje, sobrenaturalmente, Sua poderosa Presença e Glória descem sobre eles. Reacenda o fogo em seus corações. Desembrulhe seus corações e encha-os de alegria novamente. Desembrulhe os corações e diga: “Existe o destino. Levante-se e vá. Mas já se passaram anos e anos. Já se passaram anos. Moisés, o desesperado, nos diz: “Você ainda pode ser o grande líder que é. Você ainda pode alcançar seu destino. Não acabou. Eu faço grandes coisas. Eu seguro seu coração. Eu vou desembrulhá-lo. Eu o encherei de alegria”.

Ouça Sua Palavra vindo a você novamente. “Não acabou. Seu destino não está perdido. Seu propósito não é desperdiçado. Eu preciso de você. Eu preciso de você agora. Eu preciso de você para esta hora. Eu preciso que você se torne quem eu te fiz para ser.” Ouça-o dizer: “Vou pegar a madeira do deserto e usá-la para construir a vida que prometi construir para você”. Ouça-o dizer: “Conheço rios sob a sua montanha que você não sabia que existiam. Vou desembrulhar o seu coração e mostrar-lhe coisas que você nem sabia que existiam. Foi enterrado por uma montanha, este tempo difícil e montanhoso, o granito estava sobre ele. Mas eu sei o que está lá embaixo! Eu vou te libertar! E eu vou te mostrar um rio que te abençoará pelo resto de sua vida!”

Desembrulhe os corações e encharque de esperança Seu povo, mergulhe-os em Sua gloriosa Presença. Deixe-os ouvir Sua graciosa Voz chamando-os para Você novamente. “Seu dom, seus chamados, sua capacitação eu ungirei e usarei você e conectarei você neste momento e seu testemunho será como tantos outros e como o grande líder Moisés.”

Eu e Deus falamos cara a cara. Conversamos como amigos. Nós somos amigos. Eu sei que Ele está comigo onde quer que eu vá. Eu oro por esses Senhor, desembrulhe seus corações e comece a mostrar-lhes milagres como você fez com Moisés. Ele não viu nenhum milagre até que você curou seu coração e o libertou. Deixe-os ver milagres. Use-os com sinais e maravilhas. Eu declaro pela autoridade do Rei Jesus, agora vindo a você é uma onda de amor e compaixão. Não uma fita que aperta com tristeza, mas braços que seguram seu coração com amor e compaixão. Derramando em vocês a percepção de que agora estou deixando esta conferência e farei um retorno audacioso! Estou voltando curado, liberto, incendiado com a Presença do nosso Rei! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Sim! Estou livre, livre, livre, livre! Meu coração está livre, estou realmente livre. Eu estou livre! Eu estou livre! Eu estou livre! Jesus me liberta! Eu estou livre! Livre! Livre! Livre! Livre! Livre! Estou livre, estou livre, estou livre!

Encha-os com esperança - Tim Sheets - Conferência Aglow 2022 - Sessão da manhã de sábado *[Nota do tradutor: tradução livre]   1

image1.png



image2.png



