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Abra suas Bíblias comigo no livro de Apocalipse. O título da mensagem desta noite é “Dominando a 
Terra”. Você também pode chamá-la de “Recuperando a Terra” ou até mesmo de “A Vitória Final”. 

Quero comparar a segunda vinda de Jesus, Yeshua no livro do Apocalipse, com a conquista de Israel no 
livro de Josué. 

Toda profecia leva a algo e essa leva à segunda vinda de Jesus em Glória e poder para tomar posse 
deste planeta. Veja uma descrição disso em Apocalipse 19:11-15. 

Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele 
julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas 
e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o 
seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e 
montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. "Ele 
as governará com cetro de ferro". Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus todo-poderoso. 
Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES. 

Esta é uma descrição da segunda vinda de Yeshua. Eu quero que você observe o que acontece logo 
antes disso e o que acontece logo depois. Primeiro há a condição para a segunda vinda, e depois o 
resultado da segunda vinda. Vamos ler isso também, e então explico. Vamos voltar ao que acontece 
logo antes no versículo 7. Apocalipse 19:7-8 diz: 

Regozijemo-nos! Vamos nos alegrar e dar-lhe glória! Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, 
e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro". O linho fino 
são os atos justos dos santos. 

Uma condição para a segunda vinda de Cristo 
Eu quero que você observe lá que está escrito “a sua noiva já se aprontou”. A Noiva se prepara. Yeshua 
não voltará até que Sua noiva esteja pronta para que Ele volte. Essa é a pré-condição. Ele não vai 
simplesmente voltar. Ele vai voltar quando Sua esposa estiver pronta. Vamos ver o resultado disso, e 
então eu vou explicar. 

Yeshua está voltando, liderando um exército. A condição é que Sua Noiva esteja pronta, e o resultado 
disso está em Apocalipse 20:2-3 
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Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos; 
lançou-o no Abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, 
até que terminassem os mil anos.  

A pré-condição é que a Noiva, a Igreja, precisa estar pronta. O resultado é que o diabo será expulso 
deste planeta. Esse é o plano. 

Está chegando o dia em que os céus se abrirão e Yeshua retornará. Ele voltará liderando um exército a 
cavalo – um exército de anjos. E diz que os céus serão abertos. Quantas pessoas aqui já oraram para 
que os céus fossem abertos? Quando os céus estão abertos, temos revelação, sabedoria, santidade, o 
amor de Deus, o Espírito de Deus, avivamento de cura e assim por diante. Mas eu quero que os céus 
sejam tão abertos que Yeshua possa passar por aquela abertura com todos os exércitos e todos os 
cavalos juntos. Não queremos apenas um avivamento, queremos que Yeshua volte e conquiste este 
planeta. Este mesmo Yeshua que viveu por toda a eternidade como o Filho Eterno de Deus. 

Jesus: o Anjo do Senhor 
No Antigo Testamento, O encontramos como o Anjo do Senhor. Ele estava lá para todos os nossos 
antepassados: para Abraão, para Isaque, para Jacó, para Josué, para o rei Davi e para todos os profetas. 
Este Anjo do Senhor, este Filho do Deus Vivo, 2.000 anos atrás nasceu neste planeta em um corpo 
físico, de carne. Ele viveu uma vida sem pecado. Ele foi crucificado em um madeiro, em uma cruz para 
que levássemos nossos pecados. Ele morreu. Seu corpo foi colocado em uma cova. Sua alma e espírito 
desceram ao inferno. No terceiro dia Ele ressuscitou, pegou Seu corpo e apareceu em Jerusalém vivo, 
fisicamente, com um corpo ressuscitado. Ele ensinou Seus discípulos por 40 dias sobre a vinda do Reino 
de Deus, e então Ele subiu ao céu dizendo: “Eu voltarei novamente”. 

Jesus: Capitão dos Exércitos do Céu 
Por 2.000 anos Ele tem estado à direita do Pai intercedendo por você e por mim - derramando Seu 
Espírito, dirigindo a Igreja; mas Ele também tem feito outra coisa. Ele está preparando um exército. 
Yeshua é o capitão dos exércitos do céu. Você sabe que dizemos 'O Senhor dos Exércitos'. Não há a 
palavra 'anfitriões' em hebraico. A palavra é 'tsaw-baw' que significa 'exércitos'. Estamos falando do 
exército do Céu, Ele é o Capitão deles, e para este tempo Ele vem preparando este exército, e eu quero 
lhe dizer que eles estão prontos. 

Eles desejam vir. Eles desejam atravessar o céu e descer aqui até mais do que nós que desejamos orar 
para abrir os céus e trazê-los aqui. Quero que peguemos o mesmo desejo que eles têm de vir aqui – de 
forma que teremos que convidá-los a descer. Eles estão prontos para invadir; eles estão esperando por 
nós para convidá-los. Os céus se abrirão e Ele descerá a esta terra e julgará todos os ímpios. Os ímpios 
serão destruídos – lançados no inferno. As nações que se uniram ao mal contra Ele serão destruídas. E 
Ele agarrará o diabo e o expulsará desta terra. 

Quantas pessoas aqui acreditam que é possível expulsar um demônio? Alguém aqui já fez isso antes? 
Ouça, por que expulsar apenas um demônio? Por que não expulsar o chefe do planeta? Por que vamos 
expulsar demônios? Por que não ir para a coisa toda e expulsar o diabo e toda a casta de demônios de 
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todo o planeta? Não estou satisfeito em expulsar um demônio de alguém. Eu quero expulsar o diabo e 
todos os demônios completamente do planeta. Essa é a vitória que queremos buscar. 

Há um espírito de vitória aqui esta noite, glória a Deus. Então, se vamos buscar a vitória, vamos apenas 
buscar ela por completa. Eu quero dizer para it até o fim. Não pegue apenas as pequenas coisas. Há 
coisas melhores em que podemos acreditar do que uma vaga de estacionamento no shopping. 
Podemos expulsar o diabo do planeta. 

A Noiva de Cristo é a Igreja Internacional 
Agora diz aqui que para Ele estar pronto para vir, a Noiva tem que se preparar. A Noiva, como eu 
entendo, está se referindo à igreja internacional – o corpo de verdadeiros crentes neste planeta. 
Precisamos ter uma visão daquela Noiva. 

Não conheço nenhum grupo ao qual eu preferiria ensinar a Palavra de Deus do que aqueles que 
participam de uma conferência da Aglow International. Este grupo é aquele que reflete o Corpo de 
Cristo internacionalmente. Uma razão para isso é porque há tantas mulheres e essa é uma foto da 
Noiva, mas também porque vocês são de tantas nações diferentes – 170 nações. Vocês respeitam as 
diferentes culturas das diferentes nações que estão sendo expressas. 

Vamos pensar desta forma – as nações do mundo são como uma cadeia de montanhas. Cada país é 
uma montanha e todas as nações juntas são uma cordilheira. No topo de cada montanha há um pico 
de neve. Em todas as nações do mundo, você tem muitas pessoas e, então, espiritualmente no topo 
daquela nação está um grupo de pessoas que são os crentes. Eles fazem parte dessa nação, mas são o 
pico espiritual dessa nação. Se você olhar para o mundo, politicamente ou economicamente, talvez 
não os veja, mas espiritualmente, Deus os vê como os chefes da nação. Então, se você olhar para os 
picos nevados de todas as nações do mundo, essa seria a igreja internacional. 

É interessante que esta semana o povo judeu ao redor do mundo, em suas sinagogas, leia a história de 
Noé. Quando Noé saiu da arca e Deus lhe disse para repovoar o planeta, Ele fez uma aliança com ele, 
e a aliança era de um arco-íris. Quero lhe dizer que somos a coalizão arco-íris. Isso começou com Deus. 
Outras pessoas tentaram roubar isso. Eles não tiveram a ideia do arco-íris – Deus o fez. E aquele arco-
íris era uma imagem daquelas pessoas em todas aquelas nações que cada uma é de uma cor diferente, 
um tom diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente; mas estão todos juntos em harmonia. 
A imagem daquele arco-íris é uma imagem da igreja internacional. 

Aglow, você vai ocupar o lugar da noiva? 
Mas eu quero falar com você, Aglow, como a Noiva. Você tomará o lugar da Noiva esta noite? O lugar 
onde você será a igreja internacional? Yeshua está dizendo aqui que Ele está pronto para voltar e 
conquistar o planeta, mas Ele não fará isso até que Sua Noiva esteja pronta. 

Vamos tornar isso um pouco mais pessoal. Yeshua não vai voltar até que você, Aglow International, 
esteja pronta para recebê-lo de volta. Você quer fazer isso? Você quer se preparar para recebê-Lo de 
volta? O que você tem que fazer para se preparar? Bem, há um monte de coisas. Ele disse que você 
tem que ser limpa e pura e tem que ter Santidade. 
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Você está pronta para o retorno de Jesus como capitão de um exército 
celestial? 
Há muitas coisas que Deus quer fazer na igreja no fim dos tempos. No caso de chegar à última coisa – 
para a qual a Igreja tem que estar pronta antes que Ele volte, a igreja tem que querer que Ele volte. 
Em outras palavras, você está pronta para a volta de Jesus como está descrito na imagem em 
Apocalipse 19:7-8? Ele não vai voltar para ser crucificado. Ele não vai voltar de sandálias e manto 
branco para caminhar pelas margens da Galiléia. Ele não vai voltar para subir em uma jumenta para 
entrar em Jerusalém. Ele vai voltar naquele cavalo branco liderando um exército. Você está pronta para 
Ele? Você está pronta para recebê-Lo dessa maneira? 

Ser capaz de recebê-Lo de volta como Capitão de um exército celestial exige uma fé que a Igreja até 
agora não teve. Mas o tempo está aumentando, como disse Graham, está acelerando. Não temos mais 
tempo para esperar por isso. Não estou falando de um ensinamento sobre o fim dos tempos que 
acontecerá um dia, estou falando de você, Aglow International, esta noite, neste dia, você está pronta 
para começar a se tornar aquela Noiva que está pronta para receber Jesus voltando, em um cavalo 
branco, conquistando e dominando esta terra? Não podemos esperar mais! 

Eu percebi algo. Por que esse exército lá em cima está esperando? Por que eles simplesmente não 
vêm? Eles não vêm porque Deus não faz nada por Sua própria iniciativa; Ele faz isso em aliança com 
Seu próprio povo aqui nesta terra. Tem que haver um exército espiritual igual aqui na terra para igualar 
o exército angelical lá no céu. Até que haja um exército espiritual – essa Noiva também é um exército 
espiritual – até que haja um exército correspondente aqui na terra, esse corpo celestial não voltará. 
Tem que haver - Yeshua disse: "O que você ligar na terra será ligado no céu e o que você desligar na 
terra será desligado no céu". Esses céus não vão se abrir e esse exército não vai descer até que haja 
um exército da Aglow International nesta terra chamando-os e dizendo “Estamos prontos! Desça!” 

A Igreja é o Exército de Deus na Terra 
Então a igreja tem que estar pronta. A Igreja tem que se tornar esse exército paralelo; um exército de 
fé nesta terra que está crendo para Ele voltar. Você não pode crer que Ele voltará a menos que você 
saiba o que Ele vai fazer. Você não pode acreditar em algo que não entende. Temos que entender Sua 
segunda vinda. Temos que entender o que Ele vai fazer para que possamos convidá-lo de volta. Quando 
Ele descer do Céu, Ele virá para invadir. Ele está vindo para atacar, para julgar, para guerrear. Ele está 
voltando para retomar a posse deste planeta. 

Agora alguns dos crentes serão arrebatados por este exército angelical e levados para o céu. Alguns 
crentes descerão e permanecerão nesta terra – os santos – permanecerão nesta terra para governar e 
reinar com Yeshua. Agora, a maioria das pessoas diz: “Ah, eu gostaria de poder subir ao céu com eles!” 
Não, isso está errado. A Bíblia diz que essa é a primeira ressurreição. Digo-te que não quero ir lá em 
cima. Ficou um silêncio aqui - tudo bem. 

A Bíblia diz que a primeira ressurreição é melhor. Aqueles que vão esperar no céu por mil anos e descer 
quando tudo acabar, perdem a melhor parte de dominar esta terra com Yeshua. Ele disse que é melhor 
estar na primeira ressurreição, para co-governar e reinar com Ele neste planeta. 
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Sim, Ele vai levar algumas pessoas, mas essas são as que não estão prontas. Isso pode chocar alguns de 
vocês, mas quero que pensem sobre isso. Eu quero que você faça parte dessa primeira ressurreição. 
Eu quero que você seja parte daqueles que vão governar e reinar junto com Ele e crendo para Ele 
descer e tomar posse deste planeta. 

Tenho uma notícia para você. O planeta terra não pertence ao diabo. Pertence a Jesus. E eu quero que 
você leia sua Bíblia de uma maneira diferente. 

A Bíblia é sobre dominar a Terra 
Muitas pessoas leem esta Bíblia como um seguro contra incêndio. Você sabe, se você ler esta Bíblia e 
acreditar nela, você não precisa ir para o inferno. Eu quero te dizer; não é apenas um seguro contra 
incêndio. Este é um documento de posse do planeta Terra. E quando você lê isso, você não está apenas 
querendo não ir para o inferno; você está procurando dominar este planeta. Outras pessoas leem esta 
Bíblia e estão olhando para ela como uma passagem de helicóptero. Esta Bíblia é um documento da 
aliança de conquista. É uma constituição para o governo e reinado de Jesus sobre este planeta. Não 
vamos desistir deste lugar. Estamos assumindo controle! 

Agora você em Aglow, eu creio que Deus quer que você tenha esta revelação esta noite que você é 
esta Noiva que está pronta para Ele voltar. Que vocês serão este exército paralelo, aqueles guerreiros 
que estarão nesta terra crendo que aquele exército descerá. Ele está esperando e eu estou 
perguntando a você - eu tenho algumas perguntas para lhe fazer esta noite e esta é a minha primeira 
pergunta. 

Aglow International, você quer ser essa Noiva? Você quer ser esse grupo de guerreiros? Você quer ser 
aquele grupo de pessoas no planeta terra que vai convidar Yeshua para voltar e governar e reinar neste 
planeta? Vocês serão os guerreiros aqui que estão dizendo aos guerreiros lá em cima: “Desçam! 
Estamos trabalhando juntos! Estamos acreditando que vocês estão lutando. Desçam!” Vocês estão 
dispostas a fazer isso? 

Eu acredito que Deus tem esperado milhares de anos por um grupo de pessoas como o de vocês. Não 
estamos aqui para a evacuação. Estamos aqui para a invasão, Aleluia. E eu quero que você tenha esse 
Espírito. 

Agora vamos comparar isso com o livro de Josué. Vamos voltar para Josué 1 e aqui vou ensinar 3 
palavras em hebraico. Eu quero que vejamos o versículo 6, Josué 1:6. Diz, 

“Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob 
juramento aos seus antepassados. 

Em hebraico diz (fala em hebraico), e diz que é uma palavra que você não pode realmente traduzir. Diz 
que você fará com que as pessoas tomem posse. Você fará com que o povo assuma o controle como 
uma herança. Em outras palavras, você fará com que esse povo assuma o domínio sobre algo que era 
deles por direito, mas sobre o qual eles não tinham controle.  
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Jesus é o Comandante do Exército do Senhor 
Agora eu quero que você veja um paralelo entre o livro de Josué – Josué conquistando a terra de Israel 
e o livro de Apocalipse, onde Jesus volta para conquistar todo o planeta. Eu quero te fazer uma 
pergunta aqui. Aqui está um pequeno teste bíblico. Quem lutou na batalha de Jericó? Quem fez cair as 
muralhas de Jericó? A maioria das pessoas pensa que foi Josué. Mas não era Josué. Foi Jesus. Veja no 
capítulo 5 versículo 13. Esta é a noite antes da batalha de Jericó. Josué 5:13: 

Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. 
Aproximou-se dele e perguntou-lhe: "Você é por nós, ou por nossos inimigos?" "Nem uma coisa nem 
outra", respondeu ele. "Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor". Então Josué 
prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: "Que mensagem, o meu senhor, 
tem para o seu servo? "O comandante do exército do Senhor respondeu: "Tire as sandálias dos pés, 
pois o lugar em que você está é santo". E Josué as tirou. 

A propósito, esta é uma das passagens da Bíblia que gosto de usar quando pregamos o Evangelho em 
Israel porque as pessoas dizem: “Bem, como você pode acreditar em algum homem que devemos 
adorar?” E eu digo: “Bem, o mesmo Homem que nós adoramos é o Homem que apareceu a Josué bem 
ali e eu O adoro da mesma maneira que Josué. Se é bom o suficiente para Josué, então é bom o 
suficiente para mim. Agora não pode ser Deus Pai porque Ele disse: “É o Comandante do Exército do 
Senhor”. Ele disse: “É do Pai” então não pode ser o Pai. E não pode ser um anjo porque Ele está 
adorando. E disse que há apenas Uma pessoa que é enviada do Pai, e é Jesus. Ele é o único ali. 

Agora eu quero que você pense sobre isso. Gostamos de cantar a música que Josué lutou na batalha 
de Jericó. Josué entrou lá e Josué nunca tocou no lugar. Você sabe o que ele fez? Ele simplesmente 
pegou todas as pessoas e elas andaram por aí tocando shofars, cantando canções, dançando; eles 
estavam apenas tendo uma festa do Espírito Santo como nós estávamos. E Jesus desceu do céu e 
derrubou as paredes enquanto eles cantavam e adoravam. 

Agora eu quero que você veja aqui que o mesmo Deus lá em Josué 5 é o mesmo lá em Apocalipse 19. 
Você pode ver isso? Agora em Josué 5 e Apocalipse 19 você O vê ali em ambos os lugares. E em ambos 
os lugares Ele é o Comandante do Exército do Senhor. Você consegue entender o que estou dizendo? 
Ele esteve lá na eternidade passada e estará lá na eternidade futura. Quando O vemos nos Evangelhos, 
foi apenas um breve período em que Ele tirou Sua armadura. Mas Ele é o Comandante do Exército do 
Senhor. O mesmo cara em Josué 5 é o mesmo cara em Apocalipse 19. 

Agora há algo que você não vê em Josué 5 e isso é algo que você não vê em Apocalipse 19. O que você 
não vê em Josué 5 é o Exército. Eles estavam lá. Quero dizer, Ele não desceu sozinho dizendo “Eu sou 
o Comandante do Exército do Senhor”. Onde está o Exército? Eles estavam lá, mas você simplesmente 
não vê isso naquela imagem em particular. 

Você se lembra que quando Jesus foi levado para ser crucificado e as mulheres subiram e estavam 
chorando por Ele e Ele disse: “Não chore por mim. Vocês não entendem que em uma palavra, eu 
poderia dizer uma palavram e os Exércitos do Céu descerão aqui e destruirão todos?” Por que ele disse 
aquilo? Ele não quis dizer, e acho que é assim que geralmente pensamos: “Bom, Meu Pai está cuidando 
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de Mim e se eu disser 'Socorro!' Ele chamará Seu Exército para descer e Me salvar”. Não! Ele disse: 
“Olha, você não entende quem eu sou. Eu sou o Comandante dos Exércitos do Céu. Meus Exércitos 
estão vigiando de lá. Eles desceriam agora mesmo.” Ele só tinha que dizer uma palavra e eles 
desceriam. Então, o que você acha? Você acha que Ele nunca vai dizer isso? Ele vai, só não disse ainda. 
Mas chegará um momento em que Ele dirá: “Atacar!” E eles vão. 

Assim, em Josué 5 e Apocalipse 19 você vê Jesus em ambos os lugares como o Comandante dos 
Exércitos do Céu. Você consegue me acompanhar? Em Josué 5 o que você não vê é o Exército. Mas o 
que você não vê no livro de Apocalipse, ouça agora, há algo que você não vê no livro de Apocalipse. 
Você não vê o que Ele está descendo para conquistar e por isso a maioria dos cristãos está confusa. 

Bom, eu sei que Ele vai descer do Céu nestes cavalos brancos e depois? Ele vai descer e conquistar a 
terra. Não apenas este pequeno pedaço de propriedade no Oriente Médio chamado Israel. Ele vai 
conquistar tudo. É muito pouco para Ele conquistar apenas aquela parte. Quero dizer que foi apenas 
Sua primeira vez na terra que Ele esteve em Israel. Você sabe porquê? Ele tinha apenas alguns crentes 
naquela época. Ele só tinha Josué e alguns crentes, então eles acreditavam que conquistariam a terra 
de Israel e Ele conquistaria a terra de Israel. Mas você tem que acreditar em 170 nações do mundo e 
Ele vai voltar e conquistar sua nação para você também. Ele vai voltar e levar todo o planeta de volta. 

Significado da palavra hebraica 'Eretz' 
Agora, aqui está uma palavra hebraica que quero ensinar a você. A palavra é 'eretz'. A palavra eretz em 
hebraico significa duas coisas diferentes. Esta pode ser a palavra mais importante em hebraico que já 
aprendi. Vou poupar-lhe 30 anos de estudo do Hebraico Bíblico. Esta é a palavra mais importante que 
já aprendi em hebraico bíblico. Isso vai lhe abençoar. 

A palavra eretz em hebraico significa duas coisas diferentes. Significa a terra de Israel . Então, quando 
você diz “a terra” é como quando Deus disse a Abraão “esta é 'a terra' que eu prometi a você”. Essa é 
a palavra eretz. Mas a palavra eretz também significa o planeta terra.  

Então, quando a Bíblia diz que farei um pacto com você para lhe dar esta terra, isso significa duas coisas 
diferentes. Você está conseguindo? Todas as promessas aos antepassados diziam que eu lhe daria o 
eretz que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Do que ele está falando? Ele está falando sobre a primeira 
era, apenas a terra de Israel. Mas Ele está se referindo realmente a todo o planeta Terra. A mesma 
palavra. 

Jesus apareceu a Abraão em Gênesis 12 e Ele, Jesus, disse isso a Abraão. Ele disse: “Farei uma aliança 
com você, ouça, e darei esta terra, este eretz para você - para você e sua semente”. Do que ele está 
falando? 

Quando dizemos a semente de Abraão, novamente, queremos dizer duas coisas diferentes. A semente 
de Abraão é o povo judeu físico. Eu sou parte da semente de Abraão. A família Weiner é parte da 
semente de Abraão. Deus prometeu este pequeno pedaço de propriedade no Oriente Médio ao nosso 
povo como herança. No entanto, cada pessoa no mundo que acredita em Yeshua, Jesus, o Messias de 
Israel, também é a semente de Abraão! Então, se você é a semente física de Israel, Deus lhe prometeu 
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esta pequena propriedade no Oriente Médio. Mas se você é a semente espiritual de Abraão, Deus lhe 
prometeu todo este planeta! 

Agora Israel lê a Bíblia um pouco diferente da Igreja. Israel lê a Bíblia de baixo para cima e a Igreja tende 
a ler a Bíblia de cima para baixo. Ambos estão corretos. Mas como você provavelmente não teve a 
chance de analisá-la de baixo para cima, vou dar uma pequena olhada nisso. 

Pense na palavra eretz que significa o planeta terra e também significa a terra de Israel. 

No início 
Vamos começar do início por um momento. Sabe, as pessoas dizem que teologia é como abotoar uma 
camisa. Você sabe que se você começar com o primeiro botão certo, você o abotoa até o fim e você 
acerta. Se começar com o botão errado, você terá tudo abotoado, mas de forma errada. Você quer 
saber qual é o primeiro botão na Bíblia? “No princípio criou Deus os céus e a terra”. Se você não 
começar nesse ponto, você vai acabar com a coisa toda. 

Deus criou este planeta. Pertence a Ele. E é bom. Ele tem um plano para este planeta e quando você 
perde esse primeiro passo, você começa a pensar que você vai flutuar para o espaço em algum lugar e 
ser um bebê-estrela como no filme, 2001- Uma Odisséia no Espaço. Eu já disse isso antes, isso não é 
cristianismo, isso é hinduísmo. 

A Aliança de Deus com Noé 
Eu odeio dizer que a visão da maioria das pessoas sobre o fim dos tempos é mais hinduísta do que fé 
cristã. Deus criou o planeta terra. Ele criou o homem à Sua imagem e disse-lhes: “Tomem domínio 
sobre este planeta”. Ele nunca mudou esse plano. E então os seres humanos, nós pecamos tanto que 
Deus teve que exterminar todos nós, exceto Noé e sua família - assim que Noé e Sua família saíram da 
arca, Deus lhes disse a mesma coisa que Ele disse a Adão e Eva: Sejam férteis, multipliquem-se e 
encham a terra (Gênesis 9). Foi para isso que Deus nos criou, para dominar este planeta. 

A Aliança de Deus com Abraão 
E, então, finalmente veio um homem de fé da aliança, o primeiro homem de fé da aliança, Abraão. E a 
primeira coisa que Deus lhe disse foi: “Vá a esta propriedade que vou mostrar a você e tome posse 
dela”. A primeira palavra! Nada sobre fé, nada sobre sacrifício. A primeira palavra que Ele lhe disse foi: 
“Volte e tome posse desta propriedade!” Por quê? Bem, há vários motivos e eu não tenho tempo para 
entrar em todos eles. Mas um dos motivos é que Deus quer tomar posse deste planeta novamente. Ele 
tem que começar em algum lugar. Ele não tinha a International Aglow naquela época. Se Ele tivesse 
vocês naquela época, Ele teria lhe dito para tomar posse de todo o planeta. Ele só tinha um cara com 
uma esposa idosa e vocês já sabem, então Ele teve que começar em algum lugar. Vocês estão me 
entendendo? 

Israel acabou de ser o lugar onde Ele começou. Ele poderia ter começado em outro lugar. A razão pela 
qual Ele começou em Israel é se você olhar para o planeta Terra, antes que os continentes fossem 
divididos e você os unisse novamente, eles formavam um grande círculo e Israel estava bem no centro 
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dele. Então, Ele apenas os levou de volta ao centro para começar, para que eles começassem lá e, 
eventualmente, levassem todo o planeta de volta. 

Então aqui está o que Deus diz a Abraão. Deus diz a Abraão: “Toda a terra que você está vendo darei a 
você e à sua descendência para sempre.” E Ele quis dizer que sua semente física tomará posse e sua 
semente espiritual eventualmente tomará posse de todo o restante do planeta. (Gênesis 13:14-17) 

Agora, quando Josué veio, aqui está outra palavra em hebraico que deveria ser óbvia para você. Você 
sabe como se diz Jesus em hebraico? É Yeshua. Yeshua é a abreviação de Yehoshua. Você sabe como 
se diz Yehoshua? Josué. O nome Jesus é o mesmo nome que o nome Josué. Você precisa refletir nisso 
um pouco. De todas as pessoas na Bíblia que Deus poderia ter escolhido para ser a imagem de quem 
Jesus é, Ele escolheu esse cara. Nem Davi governando e reinando, nem Salomão com sua sabedoria, 
nem Abraão o pai, nem Elias o profeta, nem todas essas pessoas diferentes. Ele escolheu esta figura 
particular dentre todos os patriarcas e todos os profetas. Por quê? Porque este é o homem que voltou 
e conquistou a terra de Israel e essa é a imagem que Deus quer que você tenha de Jesus.  

Eu quero que você mude a imagem que você tem de quem Jesus é. Ele é seu Josué. Ele está voltando, 
não apenas para conquistar a pequena terra de Israel, Ele está voltando para conquistar todo o planeta 
terra! 

Por que Ele está voltando? Ele foi Aquele que criou o planeta em primeiro lugar! Ele foi Aquele que 
disse: “Haja luz”. Ele foi Aquele que fez este planeta! E Ele tem o direito de reconquistá-la novamente. 
E estamos aqui para recuperar este planeta. 

A Batalha Final – Quem Controlará a Terra 
Agora esta é a questão da guerra espiritual em todos os lugares. É a batalha final de toda guerra 
espiritual. Você tem que ouvir muito atentamente aqui, porque eu vou fazer uma longa história muito 
curta. Esta é a questão da guerra espiritual. 

No princípio Satanás era um anjo bom. Seu nome era Heylel Ben (hebraico). E era um bom anjo. Ele 
estava perto de Deus e perto de Jesus. Estava bem ali e ficou com ciúmes deles. Ele queria a Glória 
deles. E olhou para eles e disse que eles eram muito poderosos. Eu não consigo atacá-los. Mas do ponto 
de vista dele, do ponto de vista de Satanás, Deus fez algo realmente estúpido. Ele deu metade da 
criação a Adão e Eva. E Heylel olha para esses caras e diz: Espera um minuto! Ok Deus e Jesus, tudo 
bem eu não posso ter a Glória deles. Mas Adão e Eva?! Olha esses idiotas! 

Esta foi a estratégia de Satanás. Ele desistiu do Céu e disse: “Vou fazer um laço com Deus e vou tomar 
posse do planeta Terra”. E ele fez isso enganando você e eu na forma de Adão e Eva. Éramos tão idiotas 
que nos submetemos a Satanás. Deus nos deu o domínio sobre este planeta e nós o entregamos a ele. 

Satanás não tem um lugar no céu agora. Quando Jesus disse: “Eu vi Satanás caindo do céu”, Ele não 
quis dizer o Céu de Deus; Ele quis dizer o céu sobre esta terra. E assim Satanás - diz 5 vezes no Novo 
Testamento, que Satanás é o deus deste mundo. Não legitimamente, não legalmente, mas roubando-
o. E ele é deus deste mundo temporariamente. 

Satanás toma autoridade sobre a Terra de Adão 
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Então toda a estratégia do diabo – ouça, ele já desistiu do Céu. Ele disse: “Eu vou desistir do céu, mas 
vou tomar este planeta e Deus não pode tirá-lo de mim porque Ele o deu a Adão e Eva e eu sou mais 
inteligente do que Adão e Eva e sou mais inteligente do que todos que nascerão deles e tomarei posse 
desta terra”. Então ele basicamente torce o nariz para Deus e diz: “OK, você é o Deus deste céu, mas 
aqui embaixo eu governo!” E Deus diz: “Não para sempre”. Mas Deus nunca poderia fazer nada contra 
o diabo porque o diabo tinha este planeta. 

Adão: Ah-dum 
Aqui está a última palavra que quero ensinar em hebraico. O primeiro homem que Deus criou, você o 
chama de Adão. Em hebraico, seu nome é “Ah-dum”. Ouça isso. A palavra para o solo, a sujeira do 
planeta terra é “Ah-dum-ah”. O primeiro homem foi chamado “Ah-dum” e o planeta Terra “Ah-dum-
ah”. Veja, é a mesma palavra. 

Deus tomou este material terreno e Ele fez desse material terreno, o corpo de Adão. O corpo de Adão 
é um corpo terrestre. Seu corpo é do mesmo material. Do ponto de vista de Deus, é a mesma coisa. Ele 
criou a matéria. Ele criou a terra. Ele é apenas a cabeça da terra. E assim Deus nunca poderia entrar ali. 
Mas houve uma vitória tão grande quando um dia o anjo Gabriel se aproximou de uma virgem chamada 
Miriam. Você a chama de Maria, o nome dela é Miriam. E disse: “Você poderia oferecer algo para Mim? 
Você entregaria seu corpo ao Espírito Santo?” Porque Deus está tentando colocar algo neste planeta. 
E ela disse “seja feito em mim segundo a tua palavra”. 

No momento em que Yeshua veio através do corpo dela, Ele pegou um corpo que foi feito da sujeira 
do planeta Terra. No momento em que Ele nasceu, Satanás foi condenado porque Jesus entrou neste 
planeta em um corpo terrestre e Satanás ficou tão chateado que tomou posse de Herodes e matou 
todos os bebês em Belém. Satanás ainda está louco. Ele não consegue descobrir como chegar a Ele. 
Por quê? Porque enquanto Jesus estiver lá no céu, e o homem Adâmico ainda estiver nesta terra, 
Satanás ainda será para sempre o deus deste mundo. Mas uma vez que Jesus entrou neste mundo em 
um corpo físico como o filho de Adão, Ele estava em posição de retirar essa autoridade do diabo. 

E Jesus veio aqui, sim, para perdoar os pecados; sim, ressuscitar dos mortos e dar-te a vida eterna; mas 
Ele também desceu e pegou um corpo terrestre para levar este planeta de volta para Si e para quem 
mais quiser ser leal e em aliança com Ele. 

Jesus disse que quando Ele voltar será como nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? O 
mundo era pecaminoso. Isso vai acontecer? Vai, sim. Então veio um grande dilúvio para destruir os 
pecadores. Isso vai acontecer? Sim, mas de uma forma um pouco diferente. Depois foi com água. 
Quando Jesus voltar será com fogo. Então haverá outro dilúvio como com Noé, mas será com fogo. E 
então, quando a água passou, Noé saiu e Deus lhe disse para tomar posse da terra novamente. A terra 
antes do dilúvio de Noé e depois do dilúvio de Noé era totalmente diferente, mas ainda era o planeta. 

Agora me escute. Quando Jesus voltar, haverá um dilúvio de fogo sobre esta terra e a terra será 
totalmente diferente, mas ainda será este planeta. O planeta não vai desaparecer. Assim como havia 
uma diferença na terra antes do dilúvio de Noé e depois do dilúvio de Noé, haverá uma diferença na 
terra antes da segunda vinda de Yeshua e depois da segunda vinda de Yeshua. 
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Quando Ele voltar, então a terra será redimida e Ele nos dirá como disse a Noé e como disse a Adão: 
“Agora a face da terra foi redimida, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra, e povoe este planeta 
para tomar o domínio dele novamente.” 

Agora as pessoas estão tão confusas sobre isso. E eu posso sentir que vocês estão confusas. Olhe isto 
deste modo. Se você morresse agora e acreditasse em Jesus, o que aconteceria? Seu corpo apodreceria 
e você iria para o céu. Mas um dia haverá uma ressurreição. O que isso significa? Você vai ter seu corpo 
de volta! Graças a Deus vai ser muito mais novo, muito mais bonito, todas essas coisas. Ele vai brilhar 
como luz. Mas você vai ter seu corpo de volta. 

Lembra quando Jesus ressuscitou dos mortos? Ele se virou para seus discípulos e disse: “Me toque, eu 
não sou um fantasma”. Ouçam cristãos, ouça Igreja, vocês não serão fantasmas pelo resto da 
eternidade. Vocês ressuscitarão. E o poder de Deus entrará em seu corpo e levantará seu corpo de 
volta e será glorificado. Será um corpo glorioso, mas ainda será um corpo. Lembre-se de que Jesus 
disse: “Olhe! Você ainda pode ver as marcas em Minhas mãos.” Jesus disse que você terá um corpo 
glorificado diferente, mas ainda terá 10 dedos e 2 mãos. Você não vai ser um bebê flutuando no ar. 
Você terá 2 pernas, 2 braços e 2 olhos. Você vai ter este corpo de volta. Você foi feito à imagem de 
Deus. 

Agora ouça, o poder de Deus entrará e atingirá seu corpo e se você estiver vivo quando Jesus voltar, 
seu corpo será transformado instantaneamente. Seu corpo é feito do mesmo material que o planeta 
Terra. Você é Adão e a terra é Adamah. Quando o poder de Deus atingir seu Adamah, ele atingirá o 
Adamah desta terra, e à medida que seu corpo for transformado, este planeta também será 
transformado. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 8 que toda a criação anseia e geme para que os 
filhos de Deus sejam redimidos. Quando ganhamos um novo corpo, eles ganham um novo corpo. E eles 
estão dizendo vamos lá! Mas isso não vai acontecer até que acreditemos. E a igreja não acredita nisso! 

Ouça, se você não fosse voltar a este planeta e não recebesse um novo corpo e este planeta não fosse 
renovado, por que você receberia um corpo ressurreto? Escute-me. Se tudo o que você vai fazer é viver 
no espaço, no céu pelo resto da eternidade, não seria necessário haver uma ressurreição. Se você 
morrer agora, você irá para o céu. 

Agora, por que é que o que eu considero ser um dos mais preciosos grupos de santos, a Aglow 
International aqui, você está tendo problemas para entender o que estou dizendo? Porque o diabo 
está mentindo para você! Ele só tem uma estratégia para a eternidade e é manter Jesus e Deus no céu 
e deixá-lo ficar neste planeta! 

Eu quero te dizer uma coisa, e não se ofenda, estou apenas tentando fazer você pensar. O diabo não 
se importaria se um bilhão de cristãos fossem salvos e fossem para o céu. Ele apenas ficaria sentado. 
Ele fica aqui neste planeta. Ele já desistiu do céu. Ele sabe que não vai conseguir o céu. Ele só está 
preocupado com uma coisa. Quando Jesus voltar para invadir e assumir o controle deste planeta, Jesus 
vai expulsar Satanás dessa terra. Você pode dizer “amém”. Mas você está caindo na mentira do diabo 
de que Jesus não vai voltar e tomar este planeta novamente! Quem te ensinou isso?! O diabo. Ele fez 



Dominando a Terra - Asher Intrater  12 

você acreditar que Jesus não vai voltar e tomar posse deste planeta novamente. Como que isso pode 
acontecer?! 

Agora, este versículo que lemos em Josué 1:6 que diz “você fará com que este povo tome posse desta 
terra”. Eu estava meditando sobre isso há cerca de dois anos, e eu nunca falei isso. Eu estava me 
perguntando quando o Senhor me diria para fazê-lo, e este é o dia. Eu estava meditando neste versículo 
e o Espírito Santo falou comigo e disse: “Eu quero que você faça isso”. Eu disse: “Fazer o quê?” Ele 
disse: “Eu quero que você faça isso. Eu quero que você faça com que este povo tome posse desta 
terra.” Eu disse: “O quê!? Não entendo." E o Senhor começou a falar comigo. 

Eu disse: “Senhor, eu não sou um militar. Eu sou principalmente um covarde. Eu não sou Josué.” E Ele 
disse: “Bem, como Josué tomou a terra?” Eu disse: “Senhor, ele apenas profetizou e orou e adorou e 
profetizou”. Opa, eu posso fazer isso! Josué pronunciou a Palavra de Deus e as paredes caíram. 

A Igreja Tomará Posse da Terra 
E o Senhor me mostrou então quais pessoas. Não ESSA gente, ESSA gente! Vocês. A Igreja. Algo que 
percebi foi que tudo o que Ele queria dizer era que devemos orar e profetizar e ensinar ao corpo de 
Cristo que vamos tomar posse do planeta Terra. E isso é tudo, se você realmente entender. Se você 
apenas entender isso. 

Aglow, tome este mandato para tomar posse da Terra 
Então, eu lhe pergunto: “Você vai aceitar isso?” Quero que você tome este mandato para tomar posse 
do planeta Terra. E eu quero te dizer uma coisa e você pode não perceber ainda, e em mais dois minutos 
você vai, mas isso tem a ver com cada propósito da Aglow. Há três mandatos aqui. Homens e mulheres, 
Islã e Israel. É tudo a mesma questão. 

Mandato Homem/Mulher: Domínio 
Homens e mulheres - por que há reconciliação entre eles? O que Deus disse para homens e mulheres 
fazerem em primeiro lugar? Gênesis 1:28 Então Deus os abençoou, e Deus lhes disse: “Sejam férteis e 
multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu 
e sobre todos os animais que se movem pela terra". Deus disse aos homens e mulheres para 
dominarem a terra! Então, para que você está fazendo um mandato entre homens/mulheres se não 
for para eventualmente tirar este planeta do diabo e expulsá-lo e convidar Jesus para voltar aqui? Estou 
lhe dizendo, Deus nunca mudou Seu plano para homens e mulheres. Seu plano era dominar este 
planeta! E você vai fazer isso!! 

Mandato de Israel: Domínio 
Depois, há o mandato de Israel. Você sabe, o mandato de Israel é muito estúpido. Quero dizer, você 
tem mais de 6 milhões de judeus no Oriente Médio. Quem se importa? Quero dizer, há um bilhão de 
pessoas na China. Há um bilhão de pessoas na Índia. Quem se importa? Eu não me importaria com isso, 
mas eu tenho que me importar com isso, você sabe, eu sou judeu. Mas se eu fosse você, não me 
importaria com isso. 
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Você tem que perceber que a questão de Israel não é apenas aquele pequeno pedaço de terra, porque 
se a aliança de Deus com aquele pedaço de terra não é verdadeira, então a aliança de Deus com todo 
o resto do planeta não é verdadeira. Você tem que lutar por esse pedaço de terra porque esse é o 
primeiro pedaço de terra sobre o qual Deus está dominando! Se você ganhar o mandato de Israel, 
você terá o planeta Terra de volta! É disso que se trata. 

Eu quero que você defenda a aliança com Israel. Claro que quero que você ore e ajude a salvar nosso 
povo. Falaremos um pouco sobre isso amanhã. Mas eu quero que você ore por isso porque você vai se 
apegar a esta aliança que diz, se Deus disse a Abraão 'esta terra pertence a você', e eu sou uma semente 
espiritual de Abraão; eu quero você nessa aliança. Quero dar-lhe a aliança do nosso povo. Pegue! Se 
você acredita que é para o nosso povo, será para o seu povo também. Tome a aliança de Abraão, mas 
tome-a para si e domine a terra. O mandato de Israel não tem a ver apenas com Israel. Tem a ver 
com você, a Igreja, a Aglow International assumindo sua autoridade de aliança para retomar o 
domínio sobre o planeta Terra. 

Mandato do Islã: Domínio 
Agora mais uma coisa – estamos quase terminando. E quanto ao mandato do Islã? É a mesma coisa. 
Algum de vocês viu Ahmadinejad nas Nações Unidas? Foi incrível para mim que ele começou e disse: 
“Sabe, nós, no Islã, acreditamos em Abraão, Moisés, Jesus e Maomé. Só queremos tirar Israel do 
mapa.” Você está ouvindo? Não, não acredito que Ahmadinejad seja o diabo. Eu certamente acredito 
que o diabo está falando com ele. Você está ouvindo? Ahmadinejad não se importa de ficar na frente 
das Nações Unidas e dizer: “Eu também acredito em Jesus! Qual é o problema? Na verdade, todos 
vocês, cristãos, também podem crer em Jesus. Sem problemas. Creia em Jesus, seja salvo, vá para o 
céu. Está tudo bem comigo. Só não seja amigo de Israel.” 

Há apenas um problema no Islã e é tirar Israel do mapa. E por que isto? Ouça, eu sou judeu. Se você 
nos conhecesse como um povo, não seria muito simpático dizer a verdade. Mas, quero dizer, para 
Ahmadinejad - ele nunca conheceu nenhum de nós. Por que ele quer matar todos nós? Isso não é algo 
dele. Ninguém é tão ruim assim. Isso é o diabo falando. E o diabo está com medo porque quando a 
aliança de Israel voltar, Deus começará a fazer uma exigência. Não tem nada a ver com aquele pedaço 
do planeta. Tem a ver com a aliança de Deus com você e com Abraão e Jesus dizendo: “Estou voltando! 
Eu estou tomando conta deste planeta! Estou voltando aqui para levá-lo!” 

Jesus, Segunda Vinda: Domínio 
Agora ouça, vou lhe dizer outra coisa, e não se ofenda. Só estou tentando fazer você pensar. Muitos 
cristãos acreditam que Jesus vai descer do céu - descer até a metade e voltar novamente. Quanta 
bobagem! Isso é o que o diabo quer que Ele faça! Estou lhe dizendo, Seus pés vão tocar naquele Monte 
das Oliveiras e Ele vai dizer: “Estou tomando posse deste planeta novamente!” E se você acha que Jesus 
vai descer pela metade e voltar para cima, você tem ouvido o diabo falar sobre sua teologia do fim dos 
tempos! Jesus é o conquistador deste planeta e Ele está voltando para levar tudo de volta 
novamente! 
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Então, você tem o mandato homem/mulher de tomar posse da terra. Você tem o mandato do Islã para 
parar a oposição à volta de Jesus e você tem o mandato de Israel, que novamente, é tudo a mesma 
coisa, para trazer vocês senhoras e homens aqui para serem a Noiva internacional e tomarem posse 
da terra. 

Uma última reflexão e então vamos orar. 

Você sabe, Deus veio e fez uma aliança com Abraão e Ele disse que deu a Abraão o dom da fé. O que 
Abraão recebeu? Eu sei que todos nós somos bons protestantes e o que ele obteve foi a justificação 
pela fé. Eu concordo com isso. Eu não estou tirando sarro de você; estou apenas tentando mostrar a 
outra metade da moeda. Volte e releia Romanos 4. Ele diz isso. Vou te falar uma coisa, vamos ler e 
depois encerramos. 

O que foi que Abraão obteve pela fé? Eu não sei, Asher. Você está falando sobre tomar posse do planeta 
e tudo isso, e eu só quero ser salvo. Romanos 4, vamos encerrar. Vamos pegar o versículo 12. Abraão 
foi o pai da fé. Fé significa que você acredita em algo. Você está ouvindo? Ele acreditou em uma 
promessa. Abraão recebeu uma promessa de Deus e esta é a mesma fé que você tem – a fé de nosso 
pai Abraão. E a fé dele era essa, observe isso “E ele foi o pai da circuncisão” você está comigo? Romanos 
4:12 “e é igualmente o pai dos circuncisos que não somente são circuncisos, mas também andam nos 
passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão." O que Deus prometeu a 
Abraão? Não um pequeno pedaço de propriedade lá no Oriente Médio. Ele prometeu a ele que ele 
seria o herdeiro para tomar posse do planeta Terra novamente. Levá-lo de volta para longe do diabo. 
E Ele disse que se você crê na mesma fé que Abraão creu, você é sua semente e você é herdeiro da 
mesma promessa que Deus deu a Abraão: você será herdeiro, dominador, sobre este planeta! 

Então é isso. Eu quero te perguntar. Eu tenho três perguntas para vocês. 

1. Vocês estão dispostos a ser aquele exército de guerreiros nesta terra para igualar aquele exército 
no céu que vai voltar? 

Assim como Maria, Miriam, deu à luz a Jesus fisicamente nesta terra, vocês estão dispostos a ser, 
cada um de nós, todos nós, homens e, eu também, ser como Maria e trazer Jesus de volta à terra? 
Não para dar à luz um bebezinho, mas dar à luz uma miríade de anjos guerreiros descendo em 
cavalos. Ela O colocou na terra embora Satanás estivesse tentando matá-la. 

2. Vocês estão dispostos a ser uma companhia de Marias/Miriams neste fim dos tempos para dar à 
luz a segunda vinda de Jesus a este mundo novamente?  

Eu creio na unção de Maria de Betânia para sentar-se aos pés de Jesus. Mas eu também acredito 
nesse tipo de unção de Maria para dar à luz a segunda vinda de Jesus a este mundo novamente. 
Vocês querem unção? Gabriel disse que o Espírito do Senhor virá sobre vocês com poder e o que 
você der à luz nascerá do Espírito de Deus. Então essa é a minha segunda pergunta para vocês. 
Vocês estão dispostos a ter o ventre de fé de Maria para trazer Jesus de volta a este mundo 
novamente? 
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3. Vocês aceitarão este mandato de domínio sobre a face da terra?  

Eu quero me voltar para vocês como Josué hoje e dizer: “Eu desafio você, igreja, agora é a hora de 
tomar posse deste planeta novamente. É hora de trazer Jesus de volta e completar o plano de Deus 
desde o início. Estou procurando por vocês, perguntando a vocês, Aglow International, vocês 
aceitam esse mandato?” 

Três perguntas: Número 1 - vocês serão os guerreiros, a Noiva nesta terra para convidar aqueles 
anjos guerreiros de volta? Número 2 - vocês terão o espírito de Maria e darão à luz Jesus de volta a este 
planeta novamente? E número 3 - vocês aceitarão este mandato de Josué para tomar posse do planeta 
Terra novamente? Assumir o domínio sobre esta terra e expulsar o diabo daqui e trazer Jesus de volta? 
Vocês estão dispostos a fazer isso? 

Vocês ficarão comigo agora? Isso é algo importante. Não é apenas um ensinamento. Estou procurando 
alguém para entregar isso. Estou pedindo para vocês pegarem isso de mim. E eu quero saber se vocês 
irão se alistar naquele exército hoje? Concordam em ser aquele corpo que o Espírito do Senhor virá 
sobre para que vocês tragam Jesus de volta a esta terra? Vocês estão dispostos? 

Estou perguntando a você, Aglow International. Tome posse deste mandato. Junte todos os seus 
mandatos: Homem e mulher, Islã e Israel, coloque-os todos juntos e eu estou lhe pedindo, por favor, 
vocês estão dispostos a aceitar este mandato, esta autoridade, para obter a vitória final? Recuperem o 
planeta Terra. Assumam o domínio sobre o planeta e tragam Jesus de volta. 

Um momento histórico 
Se estão dispostos a dizer ‘sim’ a isso, e pegá-lo de mim, isso será, acredito com toda humildade, um 
momento histórico. Se concordarem em fazer isso. Caso não esteja entendendo do que estou falando, 
por favor, não concorde com isso. Continue a estudar. Não acredite só porque eu estou falando. Mas 
se você acredita nisso, se entende isso e quer dizer que deseja se alistar naquele exército, que deseja 
pegar esse mandato para dominar a terra. Se quiser se voluntariar para isso, eu quero que você se 
apresente aqui e eu vou entregá-lo a você. Para aqueles de vocês que querem tomar posse, venham à 
frente agora e eu quero passar isso para vocês. 

Profecia sobre Jane e Aglow 
Jane, venha aqui por um momento. Eu só tenho uma palavra profética aqui. Há uma unção sobre Jane 
e sobre toda Aglow para carregar o manto e a imagem da Rainha Ester. E Ester passou por 3 etapas e 
Jane eu falo isso por você e por toda a Aglow. Eu quero que todos vocês recebam isso. 

Três etapas de Ester 
A primeira etapa é uma intimidade nupcial com o rei. Uma com Deus. O adorando. Eu apenas oro isso 
e profetizo e os abençoo. Jane e toda a Aglow que vocês tenham esse manto de intimidade nupcial e 
real com o Rei em adoração. 

Então ela entrou em uma segunda etapa onde foi desafiada a lutar a batalha do Anticristo no Fim dos 
Tempos e salvar o povo judeu. Ela sabia que tinha raízes judaicas antes disso, mas não queria falar 
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sobre isso. E ela orou e jejuou e disse: “Sim, Senhor, eu farei”. E como você, Jane, e vocês, todos da 
Aglow, vocês foram chamados para um tempo como este, onde vocês se levantarão e estarão 
intercedendo no fim dos tempos pela igreja de Ester para derrubar o anticristo. E ficar com Israel nas 
batalhas do fim dos tempos. 

Esta noite eu quero abençoá-los e orar por vocês e profetizar sobre vocês que irão para a terceira etapa 
e esta é a mensagem desta noite. Que depois disso ela assumiu seu lugar para governar e reinar juntos 
sobre este planeta. Ela assumiu um manto de autoridade, de governo, do Reino de Deus. 

Senhor, eu oro por esta bênção de três dobras sobre Jane, sobre toda Aglow. A intimidade nupcial de 
Ester. A luta nas batalhas do fim dos tempos, derrubando o anticristo e permanecendo com o povo de 
Israel até o fim dos tempos. E em terceiro lugar, saindo na realeza e assumindo uma posição para 
governar e dominar - o governo e o Reino de Deus. O céu e a terra se uniram. 

Eu quero orar estas três perguntas que eu fiz a vocês. Deus, eu te peço para fazer isso acontecer, 
Senhor. Não deixe que isso seja apenas uma oração ou um ensinamento, Senhor. Estou pedindo que 
você transfira este manto, esta autoridade, este destino agora mesmo para Aglow, Senhor. Se eu nunca 
fizer mais nada na minha vida, Senhor Deus, que essa transferência aconteça agora. 

Senhor Jesus, Você tem esperado por uma Noiva pronta, para ser co-guerreira na terra com Seus 
guerreiros no Céu e eu digo a Você, Senhor, aqui estão eles. Estão se voluntariando, Senhor. Eles estão 
se alistando. Pai, eu oro para que agora este seja o começo de Apocalipse 19:7 se tornando realidade 
e a Noiva está se preparando para receber Jesus e Seu exército para voltar, Senhor. Esses homens, 
essas mulheres, estão diante de Ti, Jesus e dizem: “Estamos prontos para crer! Estamos prontos para 
receber! Estamos prontos para convidar! Estamos prontos para invadir! Estamos prontos para tomar 
posse! Estamos prontos para lutar juntos com Você, Jesus! Seu exército e nosso exército juntos, 
estamos prontos!” 

E Pai, eu oro para que isso se espalhe deste grupo, desta conferência para todos os capítulos da 
Aglow e para o corpo de Cristo em todo o mundo. Que o corpo de Cristo, a Noiva de Cristo 
internacionalmente comece a estar pronta para receber o Comandante dos Exércitos do Senhor dos 
Exércitos para retornar! 

E em segundo lugar, Senhor, eu oro sobre a Aglow assim como Gabriel falou sobre Maria e disse que o 
Espírito do Senhor e o Poder do Senhor virão sobre vocês e algo nascerá de vocês que liberará o Reino 
de Deus nesta terra. E eu oro Senhor, não apenas pela unção de Maria de Betânia, mas Maria, Miriã, 
mãe de Yeshua, para interceder como ela intercedeu para trazer Yeshua à terra pela primeira vez. Você 
receberá o poder do Espírito Santo para trazê-lo a terra pela segunda vez. Eu oro para que o Espírito e 
o poder do Senhor venham sobre você como veio sobre Miriã, e você ficará grávida da visão do Reino 
de Deus invadindo esta terra. Você ficará grávida, não com a primeira vinda de Jesus, mas com a 
segunda vinda de Jesus. Eu oro isso sobre você, eu abençoo isso sobre você, eu profetizo isso sobre 
você agora mesmo, como o anjo Gabriel eu digo, “que o poder e o Espírito do Senhor venha sobre 
você! E você dará à luz algo que é do Deus Todo-Poderoso”. E eu oro a este Pai para espalhar a Aglow 
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em 170 nações, que haverá milhares e milhares de grupo Aglow intercedendo, dando à luz no espírito, 
gemendo e intercedendo até que Jesus volte a este planeta! 

E desculpe-me pelo teor físico desta parábola, mas como o ventre de Maria teve que ser aberto para 
trazer Jesus a este planeta, o ventre de sua fé será tão aberto que milhões de anjos guerreiros virão 
invadir do céu por ti, pela tua fé, pelo teu ventre de intercessão, e tomar posse desta terra! 

E eu oro por você como José, o pai adotivo de Jesus, a quem Deus lhe disse: “Os poderes deste mundo 
estão tentando matar Maria. Traga-a para cá, leve-a para lá, leve-a para lá.” E eu oro por você enquanto 
você aceita esta unção, o diabo vai tentar te matar, porque isso é o que ele não quer que aconteça. E 
eu oro agora mesmo sobre você, uma proteção como José. Maria era o herói, não José. Você é o herói, 
não eu. Mas eu quero orar por proteção sobre você e dizer que o diabo não vai chegar até você, por 
sonhos, por orientações, por anjos, você estará protegido, até que essa visão aconteça. 

E a última coisa. Eu quero te dar este manto. Eu estaria mentindo para você se dissesse que isso não 
era comigo. Eu lhe digo a verdade, é muito pesado. Eu estou pedindo para você pegá-lo. Jesus disse: 
“Bem-aventurados os mansos, porque eles tomarão posse do planeta Terra”. E eu quero lhe dar o 
manto de Josué, do Fim dos Tempos, para que você tome domínio sobre este planeta. Que você saia 
e possa tomar posse da terra, que você a domine na autoridade e no nome de Yeshua, Jesus, o 
Messias, o Criador, o Dono, o Conquistador. Estou lhe pedindo, Aglow, que assuma este manto; para 
tomar o domínio e recuperar o planeta Terra. Homens e mulheres dominando o planeta. Israel e a 
Igreja concordando juntos em fazer um pacto para tomar este planeta, e então repreendendo os 
espíritos da ONU, do Islã, de tudo o que está dizendo que aquele pedaço de propriedade não 
pertence a Jesus. 

Este é o fim do jogo, senhoras e senhores. Não vamos nos contentar com nada menos que isso, vamos? 
Falamos hoje sobre proclamar, crer e profetizar. Se vamos proclamar, crer e profetizar, vamos apenas 
seguir em frente. Jesus volta, o diabo é expulso, e nós juntos com Ele tomamos o domínio sobre este 
planeta novamente! Aleluia!!! Aleluia!!! Vem Senhor Jesus! Que venha o Teu Reino, que seja feita a 
Tua vontade nesta terra como no céu! Vem Senhor Jesus! Bem-aventurado aquele que vem em nome 
do Senhor! 
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	Aglow, você vai ocupar o lugar da noiva?
	Mas eu quero falar com você, Aglow, como a Noiva. Você tomará o lugar da Noiva esta noite? O lugar onde você será a igreja internacional? Yeshua está dizendo aqui que Ele está pronto para voltar e conquistar o planeta, mas Ele não fará isso até que Sua Noiva esteja pronta.
	Vamos tornar isso um pouco mais pessoal. Yeshua não vai voltar até que você, Aglow International, esteja pronta para recebê-lo de volta. Você quer fazer isso? Você quer se preparar para recebê-Lo de volta? O que você tem que fazer para se preparar? Bem, há um monte de coisas. Ele disse que você tem que ser limpa e pura e tem que ter Santidade.
	Você está pronta para o retorno de Jesus como capitão de um exército celestial?
	Há muitas coisas que Deus quer fazer na igreja no fim dos tempos. No caso de chegar à última coisa – para a qual a Igreja tem que estar pronta antes que Ele volte, a igreja tem que querer que Ele volte. Em outras palavras, você está pronta para a volta de Jesus como está descrito na imagem em Apocalipse 19:7-8? Ele não vai voltar para ser crucificado. Ele não vai voltar de sandálias e manto branco para caminhar pelas margens da Galiléia. Ele não vai voltar para subir em uma jumenta para entrar em Jerusalém. Ele vai voltar naquele cavalo branco liderando um exército. Você está pronta para Ele? Você está pronta para recebê-Lo dessa maneira?
	Ser capaz de recebê-Lo de volta como Capitão de um exército celestial exige uma fé que a Igreja até agora não teve. Mas o tempo está aumentando, como disse Graham, está acelerando. Não temos mais tempo para esperar por isso. Não estou falando de um ensinamento sobre o fim dos tempos que acontecerá um dia, estou falando de você, Aglow International, esta noite, neste dia, você está pronta para começar a se tornar aquela Noiva que está pronta para receber Jesus voltando, em um cavalo branco, conquistando e dominando esta terra? Não podemos esperar mais!
	Eu percebi algo. Por que esse exército lá em cima está esperando? Por que eles simplesmente não vêm? Eles não vêm porque Deus não faz nada por Sua própria iniciativa; Ele faz isso em aliança com Seu próprio povo aqui nesta terra. Tem que haver um exército espiritual igual aqui na terra para igualar o exército angelical lá no céu. Até que haja um exército espiritual – essa Noiva também é um exército espiritual – até que haja um exército correspondente aqui na terra, esse corpo celestial não voltará. Tem que haver - Yeshua disse: "O que você ligar na terra será ligado no céu e o que você desligar na terra será desligado no céu". Esses céus não vão se abrir e esse exército não vai descer até que haja um exército da Aglow International nesta terra chamando-os e dizendo “Estamos prontos! Desça!”
	A Igreja é o Exército de Deus na Terra
	Então a igreja tem que estar pronta. A Igreja tem que se tornar esse exército paralelo; um exército de fé nesta terra que está crendo para Ele voltar. Você não pode crer que Ele voltará a menos que você saiba o que Ele vai fazer. Você não pode acreditar em algo que não entende. Temos que entender Sua segunda vinda. Temos que entender o que Ele vai fazer para que possamos convidá-lo de volta. Quando Ele descer do Céu, Ele virá para invadir. Ele está vindo para atacar, para julgar, para guerrear. Ele está voltando para retomar a posse deste planeta.
	Agora alguns dos crentes serão arrebatados por este exército angelical e levados para o céu. Alguns crentes descerão e permanecerão nesta terra – os santos – permanecerão nesta terra para governar e reinar com Yeshua. Agora, a maioria das pessoas diz: “Ah, eu gostaria de poder subir ao céu com eles!” Não, isso está errado. A Bíblia diz que essa é a primeira ressurreição. Digo-te que não quero ir lá em cima. Ficou um silêncio aqui - tudo bem.
	A Bíblia diz que a primeira ressurreição é melhor. Aqueles que vão esperar no céu por mil anos e descer quando tudo acabar, perdem a melhor parte de dominar esta terra com Yeshua. Ele disse que é melhor estar na primeira ressurreição, para co-governar e reinar com Ele neste planeta.
	Sim, Ele vai levar algumas pessoas, mas essas são as que não estão prontas. Isso pode chocar alguns de vocês, mas quero que pensem sobre isso. Eu quero que você faça parte dessa primeira ressurreição. Eu quero que você seja parte daqueles que vão governar e reinar junto com Ele e crendo para Ele descer e tomar posse deste planeta.
	Tenho uma notícia para você. O planeta terra não pertence ao diabo. Pertence a Jesus. E eu quero que você leia sua Bíblia de uma maneira diferente.
	A Bíblia é sobre dominar a Terra
	Muitas pessoas leem esta Bíblia como um seguro contra incêndio. Você sabe, se você ler esta Bíblia e acreditar nela, você não precisa ir para o inferno. Eu quero te dizer; não é apenas um seguro contra incêndio. Este é um documento de posse do planeta Terra. E quando você lê isso, você não está apenas querendo não ir para o inferno; você está procurando dominar este planeta. Outras pessoas leem esta Bíblia e estão olhando para ela como uma passagem de helicóptero. Esta Bíblia é um documento da aliança de conquista. É uma constituição para o governo e reinado de Jesus sobre este planeta. Não vamos desistir deste lugar. Estamos assumindo controle!
	Agora você em Aglow, eu creio que Deus quer que você tenha esta revelação esta noite que você é esta Noiva que está pronta para Ele voltar. Que vocês serão este exército paralelo, aqueles guerreiros que estarão nesta terra crendo que aquele exército descerá. Ele está esperando e eu estou perguntando a você - eu tenho algumas perguntas para lhe fazer esta noite e esta é a minha primeira pergunta.
	Aglow International, você quer ser essa Noiva? Você quer ser esse grupo de guerreiros? Você quer ser aquele grupo de pessoas no planeta terra que vai convidar Yeshua para voltar e governar e reinar neste planeta? Vocês serão os guerreiros aqui que estão dizendo aos guerreiros lá em cima: “Desçam! Estamos trabalhando juntos! Estamos acreditando que vocês estão lutando. Desçam!” Vocês estão dispostas a fazer isso?
	Eu acredito que Deus tem esperado milhares de anos por um grupo de pessoas como o de vocês. Não estamos aqui para a evacuação. Estamos aqui para a invasão, Aleluia. E eu quero que você tenha esse Espírito.
	Agora vamos comparar isso com o livro de Josué. Vamos voltar para Josué 1 e aqui vou ensinar 3 palavras em hebraico. Eu quero que vejamos o versículo 6, Josué 1:6. Diz,
	“Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados.
	Em hebraico diz (fala em hebraico), e diz que é uma palavra que você não pode realmente traduzir. Diz que você fará com que as pessoas tomem posse. Você fará com que o povo assuma o controle como uma herança. Em outras palavras, você fará com que esse povo assuma o domínio sobre algo que era deles por direito, mas sobre o qual eles não tinham controle. 
	Jesus é o Comandante do Exército do Senhor
	Agora eu quero que você veja um paralelo entre o livro de Josué – Josué conquistando a terra de Israel e o livro de Apocalipse, onde Jesus volta para conquistar todo o planeta. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Aqui está um pequeno teste bíblico. Quem lutou na batalha de Jericó? Quem fez cair as muralhas de Jericó? A maioria das pessoas pensa que foi Josué. Mas não era Josué. Foi Jesus. Veja no capítulo 5 versículo 13. Esta é a noite antes da batalha de Jericó. Josué 5:13:
	Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: "Você é por nós, ou por nossos inimigos?" "Nem uma coisa nem outra", respondeu ele. "Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor". Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: "Que mensagem, o meu senhor, tem para o seu servo? "O comandante do exército do Senhor respondeu: "Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo". E Josué as tirou.
	A propósito, esta é uma das passagens da Bíblia que gosto de usar quando pregamos o Evangelho em Israel porque as pessoas dizem: “Bem, como você pode acreditar em algum homem que devemos adorar?” E eu digo: “Bem, o mesmo Homem que nós adoramos é o Homem que apareceu a Josué bem ali e eu O adoro da mesma maneira que Josué. Se é bom o suficiente para Josué, então é bom o suficiente para mim. Agora não pode ser Deus Pai porque Ele disse: “É o Comandante do Exército do Senhor”. Ele disse: “É do Pai” então não pode ser o Pai. E não pode ser um anjo porque Ele está adorando. E disse que há apenas Uma pessoa que é enviada do Pai, e é Jesus. Ele é o único ali.
	Agora eu quero que você pense sobre isso. Gostamos de cantar a música que Josué lutou na batalha de Jericó. Josué entrou lá e Josué nunca tocou no lugar. Você sabe o que ele fez? Ele simplesmente pegou todas as pessoas e elas andaram por aí tocando shofars, cantando canções, dançando; eles estavam apenas tendo uma festa do Espírito Santo como nós estávamos. E Jesus desceu do céu e derrubou as paredes enquanto eles cantavam e adoravam.
	Agora eu quero que você veja aqui que o mesmo Deus lá em Josué 5 é o mesmo lá em Apocalipse 19. Você pode ver isso? Agora em Josué 5 e Apocalipse 19 você O vê ali em ambos os lugares. E em ambos os lugares Ele é o Comandante do Exército do Senhor. Você consegue entender o que estou dizendo? Ele esteve lá na eternidade passada e estará lá na eternidade futura. Quando O vemos nos Evangelhos, foi apenas um breve período em que Ele tirou Sua armadura. Mas Ele é o Comandante do Exército do Senhor. O mesmo cara em Josué 5 é o mesmo cara em Apocalipse 19.
	Agora há algo que você não vê em Josué 5 e isso é algo que você não vê em Apocalipse 19. O que você não vê em Josué 5 é o Exército. Eles estavam lá. Quero dizer, Ele não desceu sozinho dizendo “Eu sou o Comandante do Exército do Senhor”. Onde está o Exército? Eles estavam lá, mas você simplesmente não vê isso naquela imagem em particular.
	Você se lembra que quando Jesus foi levado para ser crucificado e as mulheres subiram e estavam chorando por Ele e Ele disse: “Não chore por mim. Vocês não entendem que em uma palavra, eu poderia dizer uma palavram e os Exércitos do Céu descerão aqui e destruirão todos?” Por que ele disse aquilo? Ele não quis dizer, e acho que é assim que geralmente pensamos: “Bom, Meu Pai está cuidando de Mim e se eu disser 'Socorro!' Ele chamará Seu Exército para descer e Me salvar”. Não! Ele disse: “Olha, você não entende quem eu sou. Eu sou o Comandante dos Exércitos do Céu. Meus Exércitos estão vigiando de lá. Eles desceriam agora mesmo.” Ele só tinha que dizer uma palavra e eles desceriam. Então, o que você acha? Você acha que Ele nunca vai dizer isso? Ele vai, só não disse ainda. Mas chegará um momento em que Ele dirá: “Atacar!” E eles vão.
	Assim, em Josué 5 e Apocalipse 19 você vê Jesus em ambos os lugares como o Comandante dos Exércitos do Céu. Você consegue me acompanhar? Em Josué 5 o que você não vê é o Exército. Mas o que você não vê no livro de Apocalipse, ouça agora, há algo que você não vê no livro de Apocalipse. Você não vê o que Ele está descendo para conquistar e por isso a maioria dos cristãos está confusa.
	Bom, eu sei que Ele vai descer do Céu nestes cavalos brancos e depois? Ele vai descer e conquistar a terra. Não apenas este pequeno pedaço de propriedade no Oriente Médio chamado Israel. Ele vai conquistar tudo. É muito pouco para Ele conquistar apenas aquela parte. Quero dizer que foi apenas Sua primeira vez na terra que Ele esteve em Israel. Você sabe porquê? Ele tinha apenas alguns crentes naquela época. Ele só tinha Josué e alguns crentes, então eles acreditavam que conquistariam a terra de Israel e Ele conquistaria a terra de Israel. Mas você tem que acreditar em 170 nações do mundo e Ele vai voltar e conquistar sua nação para você também. Ele vai voltar e levar todo o planeta de volta.
	Significado da palavra hebraica 'Eretz'
	Agora, aqui está uma palavra hebraica que quero ensinar a você. A palavra é 'eretz'. A palavra eretz em hebraico significa duas coisas diferentes. Esta pode ser a palavra mais importante em hebraico que já aprendi. Vou poupar-lhe 30 anos de estudo do Hebraico Bíblico. Esta é a palavra mais importante que já aprendi em hebraico bíblico. Isso vai lhe abençoar.
	A palavra eretz em hebraico significa duas coisas diferentes. Significa a terra de Israel . Então, quando você diz “a terra” é como quando Deus disse a Abraão “esta é 'a terra' que eu prometi a você”. Essa é a palavra eretz. Mas a palavra eretz também significa o planeta terra. 
	Então, quando a Bíblia diz que farei um pacto com você para lhe dar esta terra, isso significa duas coisas diferentes. Você está conseguindo? Todas as promessas aos antepassados diziam que eu lhe daria o eretz que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Do que ele está falando? Ele está falando sobre a primeira era, apenas a terra de Israel. Mas Ele está se referindo realmente a todo o planeta Terra. A mesma palavra.
	Jesus apareceu a Abraão em Gênesis 12 e Ele, Jesus, disse isso a Abraão. Ele disse: “Farei uma aliança com você, ouça, e darei esta terra, este eretz para você - para você e sua semente”. Do que ele está falando?
	Quando dizemos a semente de Abraão, novamente, queremos dizer duas coisas diferentes. A semente de Abraão é o povo judeu físico. Eu sou parte da semente de Abraão. A família Weiner é parte da semente de Abraão. Deus prometeu este pequeno pedaço de propriedade no Oriente Médio ao nosso povo como herança. No entanto, cada pessoa no mundo que acredita em Yeshua, Jesus, o Messias de Israel, também é a semente de Abraão! Então, se você é a semente física de Israel, Deus lhe prometeu esta pequena propriedade no Oriente Médio. Mas se você é a semente espiritual de Abraão, Deus lhe prometeu todo este planeta!
	Agora Israel lê a Bíblia um pouco diferente da Igreja. Israel lê a Bíblia de baixo para cima e a Igreja tende a ler a Bíblia de cima para baixo. Ambos estão corretos. Mas como você provavelmente não teve a chance de analisá-la de baixo para cima, vou dar uma pequena olhada nisso.
	Pense na palavra eretz que significa o planeta terra e também significa a terra de Israel.
	No início
	Vamos começar do início por um momento. Sabe, as pessoas dizem que teologia é como abotoar uma camisa. Você sabe que se você começar com o primeiro botão certo, você o abotoa até o fim e você acerta. Se começar com o botão errado, você terá tudo abotoado, mas de forma errada. Você quer saber qual é o primeiro botão na Bíblia? “No princípio criou Deus os céus e a terra”. Se você não começar nesse ponto, você vai acabar com a coisa toda.
	Deus criou este planeta. Pertence a Ele. E é bom. Ele tem um plano para este planeta e quando você perde esse primeiro passo, você começa a pensar que você vai flutuar para o espaço em algum lugar e ser um bebê-estrela como no filme, 2001- Uma Odisséia no Espaço. Eu já disse isso antes, isso não é cristianismo, isso é hinduísmo.
	A Aliança de Deus com Noé
	Eu odeio dizer que a visão da maioria das pessoas sobre o fim dos tempos é mais hinduísta do que fé cristã. Deus criou o planeta terra. Ele criou o homem à Sua imagem e disse-lhes: “Tomem domínio sobre este planeta”. Ele nunca mudou esse plano. E então os seres humanos, nós pecamos tanto que Deus teve que exterminar todos nós, exceto Noé e sua família - assim que Noé e Sua família saíram da arca, Deus lhes disse a mesma coisa que Ele disse a Adão e Eva: Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra (Gênesis 9). Foi para isso que Deus nos criou, para dominar este planeta.
	A Aliança de Deus com Abraão
	E, então, finalmente veio um homem de fé da aliança, o primeiro homem de fé da aliança, Abraão. E a primeira coisa que Deus lhe disse foi: “Vá a esta propriedade que vou mostrar a você e tome posse dela”. A primeira palavra! Nada sobre fé, nada sobre sacrifício. A primeira palavra que Ele lhe disse foi: “Volte e tome posse desta propriedade!” Por quê? Bem, há vários motivos e eu não tenho tempo para entrar em todos eles. Mas um dos motivos é que Deus quer tomar posse deste planeta novamente. Ele tem que começar em algum lugar. Ele não tinha a International Aglow naquela época. Se Ele tivesse vocês naquela época, Ele teria lhe dito para tomar posse de todo o planeta. Ele só tinha um cara com uma esposa idosa e vocês já sabem, então Ele teve que começar em algum lugar. Vocês estão me entendendo?
	Israel acabou de ser o lugar onde Ele começou. Ele poderia ter começado em outro lugar. A razão pela qual Ele começou em Israel é se você olhar para o planeta Terra, antes que os continentes fossem divididos e você os unisse novamente, eles formavam um grande círculo e Israel estava bem no centro dele. Então, Ele apenas os levou de volta ao centro para começar, para que eles começassem lá e, eventualmente, levassem todo o planeta de volta.
	Então aqui está o que Deus diz a Abraão. Deus diz a Abraão: “Toda a terra que você está vendo darei a você e à sua descendência para sempre.” E Ele quis dizer que sua semente física tomará posse e sua semente espiritual eventualmente tomará posse de todo o restante do planeta. (Gênesis 13:14-17)
	Agora, quando Josué veio, aqui está outra palavra em hebraico que deveria ser óbvia para você. Você sabe como se diz Jesus em hebraico? É Yeshua. Yeshua é a abreviação de Yehoshua. Você sabe como se diz Yehoshua? Josué. O nome Jesus é o mesmo nome que o nome Josué. Você precisa refletir nisso um pouco. De todas as pessoas na Bíblia que Deus poderia ter escolhido para ser a imagem de quem Jesus é, Ele escolheu esse cara. Nem Davi governando e reinando, nem Salomão com sua sabedoria, nem Abraão o pai, nem Elias o profeta, nem todas essas pessoas diferentes. Ele escolheu esta figura particular dentre todos os patriarcas e todos os profetas. Por quê? Porque este é o homem que voltou e conquistou a terra de Israel e essa é a imagem que Deus quer que você tenha de Jesus. 
	Eu quero que você mude a imagem que você tem de quem Jesus é. Ele é seu Josué. Ele está voltando, não apenas para conquistar a pequena terra de Israel, Ele está voltando para conquistar todo o planeta terra!
	Por que Ele está voltando? Ele foi Aquele que criou o planeta em primeiro lugar! Ele foi Aquele que disse: “Haja luz”. Ele foi Aquele que fez este planeta! E Ele tem o direito de reconquistá-la novamente. E estamos aqui para recuperar este planeta.
	A Batalha Final – Quem Controlará a Terra
	Agora esta é a questão da guerra espiritual em todos os lugares. É a batalha final de toda guerra espiritual. Você tem que ouvir muito atentamente aqui, porque eu vou fazer uma longa história muito curta. Esta é a questão da guerra espiritual.
	No princípio Satanás era um anjo bom. Seu nome era Heylel Ben (hebraico). E era um bom anjo. Ele estava perto de Deus e perto de Jesus. Estava bem ali e ficou com ciúmes deles. Ele queria a Glória deles. E olhou para eles e disse que eles eram muito poderosos. Eu não consigo atacá-los. Mas do ponto de vista dele, do ponto de vista de Satanás, Deus fez algo realmente estúpido. Ele deu metade da criação a Adão e Eva. E Heylel olha para esses caras e diz: Espera um minuto! Ok Deus e Jesus, tudo bem eu não posso ter a Glória deles. Mas Adão e Eva?! Olha esses idiotas!
	Esta foi a estratégia de Satanás. Ele desistiu do Céu e disse: “Vou fazer um laço com Deus e vou tomar posse do planeta Terra”. E ele fez isso enganando você e eu na forma de Adão e Eva. Éramos tão idiotas que nos submetemos a Satanás. Deus nos deu o domínio sobre este planeta e nós o entregamos a ele.
	Satanás não tem um lugar no céu agora. Quando Jesus disse: “Eu vi Satanás caindo do céu”, Ele não quis dizer o Céu de Deus; Ele quis dizer o céu sobre esta terra. E assim Satanás - diz 5 vezes no Novo Testamento, que Satanás é o deus deste mundo. Não legitimamente, não legalmente, mas roubando-o. E ele é deus deste mundo temporariamente.
	Satanás toma autoridade sobre a Terra de Adão
	Então toda a estratégia do diabo – ouça, ele já desistiu do Céu. Ele disse: “Eu vou desistir do céu, mas vou tomar este planeta e Deus não pode tirá-lo de mim porque Ele o deu a Adão e Eva e eu sou mais inteligente do que Adão e Eva e sou mais inteligente do que todos que nascerão deles e tomarei posse desta terra”. Então ele basicamente torce o nariz para Deus e diz: “OK, você é o Deus deste céu, mas aqui embaixo eu governo!” E Deus diz: “Não para sempre”. Mas Deus nunca poderia fazer nada contra o diabo porque o diabo tinha este planeta.
	Adão: Ah-dum
	Aqui está a última palavra que quero ensinar em hebraico. O primeiro homem que Deus criou, você o chama de Adão. Em hebraico, seu nome é “Ah-dum”. Ouça isso. A palavra para o solo, a sujeira do planeta terra é “Ah-dum-ah”. O primeiro homem foi chamado “Ah-dum” e o planeta Terra “Ah-dum-ah”. Veja, é a mesma palavra.
	Deus tomou este material terreno e Ele fez desse material terreno, o corpo de Adão. O corpo de Adão é um corpo terrestre. Seu corpo é do mesmo material. Do ponto de vista de Deus, é a mesma coisa. Ele criou a matéria. Ele criou a terra. Ele é apenas a cabeça da terra. E assim Deus nunca poderia entrar ali. Mas houve uma vitória tão grande quando um dia o anjo Gabriel se aproximou de uma virgem chamada Miriam. Você a chama de Maria, o nome dela é Miriam. E disse: “Você poderia oferecer algo para Mim? Você entregaria seu corpo ao Espírito Santo?” Porque Deus está tentando colocar algo neste planeta. E ela disse “seja feito em mim segundo a tua palavra”.
	No momento em que Yeshua veio através do corpo dela, Ele pegou um corpo que foi feito da sujeira do planeta Terra. No momento em que Ele nasceu, Satanás foi condenado porque Jesus entrou neste planeta em um corpo terrestre e Satanás ficou tão chateado que tomou posse de Herodes e matou todos os bebês em Belém. Satanás ainda está louco. Ele não consegue descobrir como chegar a Ele. Por quê? Porque enquanto Jesus estiver lá no céu, e o homem Adâmico ainda estiver nesta terra, Satanás ainda será para sempre o deus deste mundo. Mas uma vez que Jesus entrou neste mundo em um corpo físico como o filho de Adão, Ele estava em posição de retirar essa autoridade do diabo.
	E Jesus veio aqui, sim, para perdoar os pecados; sim, ressuscitar dos mortos e dar-te a vida eterna; mas Ele também desceu e pegou um corpo terrestre para levar este planeta de volta para Si e para quem mais quiser ser leal e em aliança com Ele.
	Jesus disse que quando Ele voltar será como nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? O mundo era pecaminoso. Isso vai acontecer? Vai, sim. Então veio um grande dilúvio para destruir os pecadores. Isso vai acontecer? Sim, mas de uma forma um pouco diferente. Depois foi com água. Quando Jesus voltar será com fogo. Então haverá outro dilúvio como com Noé, mas será com fogo. E então, quando a água passou, Noé saiu e Deus lhe disse para tomar posse da terra novamente. A terra antes do dilúvio de Noé e depois do dilúvio de Noé era totalmente diferente, mas ainda era o planeta.
	Agora me escute. Quando Jesus voltar, haverá um dilúvio de fogo sobre esta terra e a terra será totalmente diferente, mas ainda será este planeta. O planeta não vai desaparecer. Assim como havia uma diferença na terra antes do dilúvio de Noé e depois do dilúvio de Noé, haverá uma diferença na terra antes da segunda vinda de Yeshua e depois da segunda vinda de Yeshua.
	Quando Ele voltar, então a terra será redimida e Ele nos dirá como disse a Noé e como disse a Adão: “Agora a face da terra foi redimida, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra, e povoe este planeta para tomar o domínio dele novamente.”
	Agora as pessoas estão tão confusas sobre isso. E eu posso sentir que vocês estão confusas. Olhe isto deste modo. Se você morresse agora e acreditasse em Jesus, o que aconteceria? Seu corpo apodreceria e você iria para o céu. Mas um dia haverá uma ressurreição. O que isso significa? Você vai ter seu corpo de volta! Graças a Deus vai ser muito mais novo, muito mais bonito, todas essas coisas. Ele vai brilhar como luz. Mas você vai ter seu corpo de volta.
	Lembra quando Jesus ressuscitou dos mortos? Ele se virou para seus discípulos e disse: “Me toque, eu não sou um fantasma”. Ouçam cristãos, ouça Igreja, vocês não serão fantasmas pelo resto da eternidade. Vocês ressuscitarão. E o poder de Deus entrará em seu corpo e levantará seu corpo de volta e será glorificado. Será um corpo glorioso, mas ainda será um corpo. Lembre-se de que Jesus disse: “Olhe! Você ainda pode ver as marcas em Minhas mãos.” Jesus disse que você terá um corpo glorificado diferente, mas ainda terá 10 dedos e 2 mãos. Você não vai ser um bebê flutuando no ar. Você terá 2 pernas, 2 braços e 2 olhos. Você vai ter este corpo de volta. Você foi feito à imagem de Deus.
	Agora ouça, o poder de Deus entrará e atingirá seu corpo e se você estiver vivo quando Jesus voltar, seu corpo será transformado instantaneamente. Seu corpo é feito do mesmo material que o planeta Terra. Você é Adão e a terra é Adamah. Quando o poder de Deus atingir seu Adamah, ele atingirá o Adamah desta terra, e à medida que seu corpo for transformado, este planeta também será transformado. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 8 que toda a criação anseia e geme para que os filhos de Deus sejam redimidos. Quando ganhamos um novo corpo, eles ganham um novo corpo. E eles estão dizendo vamos lá! Mas isso não vai acontecer até que acreditemos. E a igreja não acredita nisso!
	Ouça, se você não fosse voltar a este planeta e não recebesse um novo corpo e este planeta não fosse renovado, por que você receberia um corpo ressurreto? Escute-me. Se tudo o que você vai fazer é viver no espaço, no céu pelo resto da eternidade, não seria necessário haver uma ressurreição. Se você morrer agora, você irá para o céu.
	Agora, por que é que o que eu considero ser um dos mais preciosos grupos de santos, a Aglow International aqui, você está tendo problemas para entender o que estou dizendo? Porque o diabo está mentindo para você! Ele só tem uma estratégia para a eternidade e é manter Jesus e Deus no céu e deixá-lo ficar neste planeta!
	Eu quero te dizer uma coisa, e não se ofenda, estou apenas tentando fazer você pensar. O diabo não se importaria se um bilhão de cristãos fossem salvos e fossem para o céu. Ele apenas ficaria sentado. Ele fica aqui neste planeta. Ele já desistiu do céu. Ele sabe que não vai conseguir o céu. Ele só está preocupado com uma coisa. Quando Jesus voltar para invadir e assumir o controle deste planeta, Jesus vai expulsar Satanás dessa terra. Você pode dizer “amém”. Mas você está caindo na mentira do diabo de que Jesus não vai voltar e tomar este planeta novamente! Quem te ensinou isso?! O diabo. Ele fez você acreditar que Jesus não vai voltar e tomar posse deste planeta novamente. Como que isso pode acontecer?!
	Agora, este versículo que lemos em Josué 1:6 que diz “você fará com que este povo tome posse desta terra”. Eu estava meditando sobre isso há cerca de dois anos, e eu nunca falei isso. Eu estava me perguntando quando o Senhor me diria para fazê-lo, e este é o dia. Eu estava meditando neste versículo e o Espírito Santo falou comigo e disse: “Eu quero que você faça isso”. Eu disse: “Fazer o quê?” Ele disse: “Eu quero que você faça isso. Eu quero que você faça com que este povo tome posse desta terra.” Eu disse: “O quê!? Não entendo." E o Senhor começou a falar comigo.
	Eu disse: “Senhor, eu não sou um militar. Eu sou principalmente um covarde. Eu não sou Josué.” E Ele disse: “Bem, como Josué tomou a terra?” Eu disse: “Senhor, ele apenas profetizou e orou e adorou e profetizou”. Opa, eu posso fazer isso! Josué pronunciou a Palavra de Deus e as paredes caíram.
	A Igreja Tomará Posse da Terra
	E o Senhor me mostrou então quais pessoas. Não ESSA gente, ESSA gente! Vocês. A Igreja. Algo que percebi foi que tudo o que Ele queria dizer era que devemos orar e profetizar e ensinar ao corpo de Cristo que vamos tomar posse do planeta Terra. E isso é tudo, se você realmente entender. Se você apenas entender isso.
	Aglow, tome este mandato para tomar posse da Terra
	Então, eu lhe pergunto: “Você vai aceitar isso?” Quero que você tome este mandato para tomar posse do planeta Terra. E eu quero te dizer uma coisa e você pode não perceber ainda, e em mais dois minutos você vai, mas isso tem a ver com cada propósito da Aglow. Há três mandatos aqui. Homens e mulheres, Islã e Israel. É tudo a mesma questão.
	Mandato Homem/Mulher: Domínio
	Homens e mulheres - por que há reconciliação entre eles? O que Deus disse para homens e mulheres fazerem em primeiro lugar? Gênesis 1:28 Então Deus os abençoou, e Deus lhes disse: “Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra". Deus disse aos homens e mulheres para dominarem a terra! Então, para que você está fazendo um mandato entre homens/mulheres se não for para eventualmente tirar este planeta do diabo e expulsá-lo e convidar Jesus para voltar aqui? Estou lhe dizendo, Deus nunca mudou Seu plano para homens e mulheres. Seu plano era dominar este planeta! E você vai fazer isso!!
	Mandato de Israel: Domínio
	Depois, há o mandato de Israel. Você sabe, o mandato de Israel é muito estúpido. Quero dizer, você tem mais de 6 milhões de judeus no Oriente Médio. Quem se importa? Quero dizer, há um bilhão de pessoas na China. Há um bilhão de pessoas na Índia. Quem se importa? Eu não me importaria com isso, mas eu tenho que me importar com isso, você sabe, eu sou judeu. Mas se eu fosse você, não me importaria com isso.
	Você tem que perceber que a questão de Israel não é apenas aquele pequeno pedaço de terra, porque se a aliança de Deus com aquele pedaço de terra não é verdadeira, então a aliança de Deus com todo o resto do planeta não é verdadeira. Você tem que lutar por esse pedaço de terra porque esse é o primeiro pedaço de terra sobre o qual Deus está dominando! Se você ganhar o mandato de Israel, você terá o planeta Terra de volta! É disso que se trata.
	Eu quero que você defenda a aliança com Israel. Claro que quero que você ore e ajude a salvar nosso povo. Falaremos um pouco sobre isso amanhã. Mas eu quero que você ore por isso porque você vai se apegar a esta aliança que diz, se Deus disse a Abraão 'esta terra pertence a você', e eu sou uma semente espiritual de Abraão; eu quero você nessa aliança. Quero dar-lhe a aliança do nosso povo. Pegue! Se você acredita que é para o nosso povo, será para o seu povo também. Tome a aliança de Abraão, mas tome-a para si e domine a terra. O mandato de Israel não tem a ver apenas com Israel. Tem a ver com você, a Igreja, a Aglow International assumindo sua autoridade de aliança para retomar o domínio sobre o planeta Terra.
	Mandato do Islã: Domínio
	Agora mais uma coisa – estamos quase terminando. E quanto ao mandato do Islã? É a mesma coisa. Algum de vocês viu Ahmadinejad nas Nações Unidas? Foi incrível para mim que ele começou e disse: “Sabe, nós, no Islã, acreditamos em Abraão, Moisés, Jesus e Maomé. Só queremos tirar Israel do mapa.” Você está ouvindo? Não, não acredito que Ahmadinejad seja o diabo. Eu certamente acredito que o diabo está falando com ele. Você está ouvindo? Ahmadinejad não se importa de ficar na frente das Nações Unidas e dizer: “Eu também acredito em Jesus! Qual é o problema? Na verdade, todos vocês, cristãos, também podem crer em Jesus. Sem problemas. Creia em Jesus, seja salvo, vá para o céu. Está tudo bem comigo. Só não seja amigo de Israel.”
	Há apenas um problema no Islã e é tirar Israel do mapa. E por que isto? Ouça, eu sou judeu. Se você nos conhecesse como um povo, não seria muito simpático dizer a verdade. Mas, quero dizer, para Ahmadinejad - ele nunca conheceu nenhum de nós. Por que ele quer matar todos nós? Isso não é algo dele. Ninguém é tão ruim assim. Isso é o diabo falando. E o diabo está com medo porque quando a aliança de Israel voltar, Deus começará a fazer uma exigência. Não tem nada a ver com aquele pedaço do planeta. Tem a ver com a aliança de Deus com você e com Abraão e Jesus dizendo: “Estou voltando! Eu estou tomando conta deste planeta! Estou voltando aqui para levá-lo!”
	Jesus, Segunda Vinda: Domínio
	Agora ouça, vou lhe dizer outra coisa, e não se ofenda. Só estou tentando fazer você pensar. Muitos cristãos acreditam que Jesus vai descer do céu - descer até a metade e voltar novamente. Quanta bobagem! Isso é o que o diabo quer que Ele faça! Estou lhe dizendo, Seus pés vão tocar naquele Monte das Oliveiras e Ele vai dizer: “Estou tomando posse deste planeta novamente!” E se você acha que Jesus vai descer pela metade e voltar para cima, você tem ouvido o diabo falar sobre sua teologia do fim dos tempos! Jesus é o conquistador deste planeta e Ele está voltando para levar tudo de volta novamente!
	Então, você tem o mandato homem/mulher de tomar posse da terra. Você tem o mandato do Islã para parar a oposição à volta de Jesus e você tem o mandato de Israel, que novamente, é tudo a mesma coisa, para trazer vocês senhoras e homens aqui para serem a Noiva internacional e tomarem posse da terra.
	Uma última reflexão e então vamos orar.
	Você sabe, Deus veio e fez uma aliança com Abraão e Ele disse que deu a Abraão o dom da fé. O que Abraão recebeu? Eu sei que todos nós somos bons protestantes e o que ele obteve foi a justificação pela fé. Eu concordo com isso. Eu não estou tirando sarro de você; estou apenas tentando mostrar a outra metade da moeda. Volte e releia Romanos 4. Ele diz isso. Vou te falar uma coisa, vamos ler e depois encerramos.
	O que foi que Abraão obteve pela fé? Eu não sei, Asher. Você está falando sobre tomar posse do planeta e tudo isso, e eu só quero ser salvo. Romanos 4, vamos encerrar. Vamos pegar o versículo 12. Abraão foi o pai da fé. Fé significa que você acredita em algo. Você está ouvindo? Ele acreditou em uma promessa. Abraão recebeu uma promessa de Deus e esta é a mesma fé que você tem – a fé de nosso pai Abraão. E a fé dele era essa, observe isso “E ele foi o pai da circuncisão” você está comigo? Romanos 4:12 “e é igualmente o pai dos circuncisos que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão." O que Deus prometeu a Abraão? Não um pequeno pedaço de propriedade lá no Oriente Médio. Ele prometeu a ele que ele seria o herdeiro para tomar posse do planeta Terra novamente. Levá-lo de volta para longe do diabo. E Ele disse que se você crê na mesma fé que Abraão creu, você é sua semente e você é herdeiro da mesma promessa que Deus deu a Abraão: você será herdeiro, dominador, sobre este planeta!
	Então é isso. Eu quero te perguntar. Eu tenho três perguntas para vocês.
	1. Vocês estão dispostos a ser aquele exército de guerreiros nesta terra para igualar aquele exército no céu que vai voltar?
	Assim como Maria, Miriam, deu à luz a Jesus fisicamente nesta terra, vocês estão dispostos a ser, cada um de nós, todos nós, homens e, eu também, ser como Maria e trazer Jesus de volta à terra? Não para dar à luz um bebezinho, mas dar à luz uma miríade de anjos guerreiros descendo em cavalos. Ela O colocou na terra embora Satanás estivesse tentando matá-la.
	2. Vocês estão dispostos a ser uma companhia de Marias/Miriams neste fim dos tempos para dar à luz a segunda vinda de Jesus a este mundo novamente? 
	Eu creio na unção de Maria de Betânia para sentar-se aos pés de Jesus. Mas eu também acredito nesse tipo de unção de Maria para dar à luz a segunda vinda de Jesus a este mundo novamente. Vocês querem unção? Gabriel disse que o Espírito do Senhor virá sobre vocês com poder e o que você der à luz nascerá do Espírito de Deus. Então essa é a minha segunda pergunta para vocês. Vocês estão dispostos a ter o ventre de fé de Maria para trazer Jesus de volta a este mundo novamente?
	3. Vocês aceitarão este mandato de domínio sobre a face da terra? 
	Eu quero me voltar para vocês como Josué hoje e dizer: “Eu desafio você, igreja, agora é a hora de tomar posse deste planeta novamente. É hora de trazer Jesus de volta e completar o plano de Deus desde o início. Estou procurando por vocês, perguntando a vocês, Aglow International, vocês aceitam esse mandato?”
	Três perguntas: Número 1 - vocês serão os guerreiros, a Noiva nesta terra para convidar aqueles anjos guerreiros de volta? Número 2 - vocês terão o espírito de Maria e darão à luz Jesus de volta a este planeta novamente? E número 3 - vocês aceitarão este mandato de Josué para tomar posse do planeta Terra novamente? Assumir o domínio sobre esta terra e expulsar o diabo daqui e trazer Jesus de volta? Vocês estão dispostos a fazer isso?
	Vocês ficarão comigo agora? Isso é algo importante. Não é apenas um ensinamento. Estou procurando alguém para entregar isso. Estou pedindo para vocês pegarem isso de mim. E eu quero saber se vocês irão se alistar naquele exército hoje? Concordam em ser aquele corpo que o Espírito do Senhor virá sobre para que vocês tragam Jesus de volta a esta terra? Vocês estão dispostos?
	Estou perguntando a você, Aglow International. Tome posse deste mandato. Junte todos os seus mandatos: Homem e mulher, Islã e Israel, coloque-os todos juntos e eu estou lhe pedindo, por favor, vocês estão dispostos a aceitar este mandato, esta autoridade, para obter a vitória final? Recuperem o planeta Terra. Assumam o domínio sobre o planeta e tragam Jesus de volta.
	Um momento histórico
	Se estão dispostos a dizer ‘sim’ a isso, e pegá-lo de mim, isso será, acredito com toda humildade, um momento histórico. Se concordarem em fazer isso. Caso não esteja entendendo do que estou falando, por favor, não concorde com isso. Continue a estudar. Não acredite só porque eu estou falando. Mas se você acredita nisso, se entende isso e quer dizer que deseja se alistar naquele exército, que deseja pegar esse mandato para dominar a terra. Se quiser se voluntariar para isso, eu quero que você se apresente aqui e eu vou entregá-lo a você. Para aqueles de vocês que querem tomar posse, venham à frente agora e eu quero passar isso para vocês.
	Profecia sobre Jane e Aglow
	Jane, venha aqui por um momento. Eu só tenho uma palavra profética aqui. Há uma unção sobre Jane e sobre toda Aglow para carregar o manto e a imagem da Rainha Ester. E Ester passou por 3 etapas e Jane eu falo isso por você e por toda a Aglow. Eu quero que todos vocês recebam isso.
	Três etapas de Ester
	A primeira etapa é uma intimidade nupcial com o rei. Uma com Deus. O adorando. Eu apenas oro isso e profetizo e os abençoo. Jane e toda a Aglow que vocês tenham esse manto de intimidade nupcial e real com o Rei em adoração.
	Então ela entrou em uma segunda etapa onde foi desafiada a lutar a batalha do Anticristo no Fim dos Tempos e salvar o povo judeu. Ela sabia que tinha raízes judaicas antes disso, mas não queria falar sobre isso. E ela orou e jejuou e disse: “Sim, Senhor, eu farei”. E como você, Jane, e vocês, todos da Aglow, vocês foram chamados para um tempo como este, onde vocês se levantarão e estarão intercedendo no fim dos tempos pela igreja de Ester para derrubar o anticristo. E ficar com Israel nas batalhas do fim dos tempos.
	Esta noite eu quero abençoá-los e orar por vocês e profetizar sobre vocês que irão para a terceira etapa e esta é a mensagem desta noite. Que depois disso ela assumiu seu lugar para governar e reinar juntos sobre este planeta. Ela assumiu um manto de autoridade, de governo, do Reino de Deus.
	Senhor, eu oro por esta bênção de três dobras sobre Jane, sobre toda Aglow. A intimidade nupcial de Ester. A luta nas batalhas do fim dos tempos, derrubando o anticristo e permanecendo com o povo de Israel até o fim dos tempos. E em terceiro lugar, saindo na realeza e assumindo uma posição para governar e dominar - o governo e o Reino de Deus. O céu e a terra se uniram.
	Eu quero orar estas três perguntas que eu fiz a vocês. Deus, eu te peço para fazer isso acontecer, Senhor. Não deixe que isso seja apenas uma oração ou um ensinamento, Senhor. Estou pedindo que você transfira este manto, esta autoridade, este destino agora mesmo para Aglow, Senhor. Se eu nunca fizer mais nada na minha vida, Senhor Deus, que essa transferência aconteça agora.
	Senhor Jesus, Você tem esperado por uma Noiva pronta, para ser co-guerreira na terra com Seus guerreiros no Céu e eu digo a Você, Senhor, aqui estão eles. Estão se voluntariando, Senhor. Eles estão se alistando. Pai, eu oro para que agora este seja o começo de Apocalipse 19:7 se tornando realidade e a Noiva está se preparando para receber Jesus e Seu exército para voltar, Senhor. Esses homens, essas mulheres, estão diante de Ti, Jesus e dizem: “Estamos prontos para crer! Estamos prontos para receber! Estamos prontos para convidar! Estamos prontos para invadir! Estamos prontos para tomar posse! Estamos prontos para lutar juntos com Você, Jesus! Seu exército e nosso exército juntos, estamos prontos!”
	E Pai, eu oro para que isso se espalhe deste grupo, desta conferência para todos os capítulos da Aglow e para o corpo de Cristo em todo o mundo. Que o corpo de Cristo, a Noiva de Cristo internacionalmente comece a estar pronta para receber o Comandante dos Exércitos do Senhor dos Exércitos para retornar!
	E em segundo lugar, Senhor, eu oro sobre a Aglow assim como Gabriel falou sobre Maria e disse que o Espírito do Senhor e o Poder do Senhor virão sobre vocês e algo nascerá de vocês que liberará o Reino de Deus nesta terra. E eu oro Senhor, não apenas pela unção de Maria de Betânia, mas Maria, Miriã, mãe de Yeshua, para interceder como ela intercedeu para trazer Yeshua à terra pela primeira vez. Você receberá o poder do Espírito Santo para trazê-lo a terra pela segunda vez. Eu oro para que o Espírito e o poder do Senhor venham sobre você como veio sobre Miriã, e você ficará grávida da visão do Reino de Deus invadindo esta terra. Você ficará grávida, não com a primeira vinda de Jesus, mas com a segunda vinda de Jesus. Eu oro isso sobre você, eu abençoo isso sobre você, eu profetizo isso sobre você agora mesmo, como o anjo Gabriel eu digo, “que o poder e o Espírito do Senhor venha sobre você! E você dará à luz algo que é do Deus Todo-Poderoso”. E eu oro a este Pai para espalhar a Aglow em 170 nações, que haverá milhares e milhares de grupo Aglow intercedendo, dando à luz no espírito, gemendo e intercedendo até que Jesus volte a este planeta!
	E desculpe-me pelo teor físico desta parábola, mas como o ventre de Maria teve que ser aberto para trazer Jesus a este planeta, o ventre de sua fé será tão aberto que milhões de anjos guerreiros virão invadir do céu por ti, pela tua fé, pelo teu ventre de intercessão, e tomar posse desta terra!
	E eu oro por você como José, o pai adotivo de Jesus, a quem Deus lhe disse: “Os poderes deste mundo estão tentando matar Maria. Traga-a para cá, leve-a para lá, leve-a para lá.” E eu oro por você enquanto você aceita esta unção, o diabo vai tentar te matar, porque isso é o que ele não quer que aconteça. E eu oro agora mesmo sobre você, uma proteção como José. Maria era o herói, não José. Você é o herói, não eu. Mas eu quero orar por proteção sobre você e dizer que o diabo não vai chegar até você, por sonhos, por orientações, por anjos, você estará protegido, até que essa visão aconteça.
	E a última coisa. Eu quero te dar este manto. Eu estaria mentindo para você se dissesse que isso não era comigo. Eu lhe digo a verdade, é muito pesado. Eu estou pedindo para você pegá-lo. Jesus disse: “Bem-aventurados os mansos, porque eles tomarão posse do planeta Terra”. E eu quero lhe dar o manto de Josué, do Fim dos Tempos, para que você tome domínio sobre este planeta. Que você saia e possa tomar posse da terra, que você a domine na autoridade e no nome de Yeshua, Jesus, o Messias, o Criador, o Dono, o Conquistador. Estou lhe pedindo, Aglow, que assuma este manto; para tomar o domínio e recuperar o planeta Terra. Homens e mulheres dominando o planeta. Israel e a Igreja concordando juntos em fazer um pacto para tomar este planeta, e então repreendendo os espíritos da ONU, do Islã, de tudo o que está dizendo que aquele pedaço de propriedade não pertence a Jesus.
	Este é o fim do jogo, senhoras e senhores. Não vamos nos contentar com nada menos que isso, vamos? Falamos hoje sobre proclamar, crer e profetizar. Se vamos proclamar, crer e profetizar, vamos apenas seguir em frente. Jesus volta, o diabo é expulso, e nós juntos com Ele tomamos o domínio sobre este planeta novamente! Aleluia!!! Aleluia!!! Vem Senhor Jesus! Que venha o Teu Reino, que seja feita a Tua vontade nesta terra como no céu! Vem Senhor Jesus! Bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor!
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Abra suas Bíblias comigo no livro de Apocalipse. O título da mensagem desta noite é “Dominando a Terra”. Você também pode chamá-la de “Recuperando a Terra” ou até mesmo de “A Vitória Final”.

Quero comparar a segunda vinda de Jesus, Yeshua no livro do Apocalipse, com a conquista de Israel no livro de Josué.

Toda profecia leva a algo e essa leva à segunda vinda de Jesus em Glória e poder para tomar posse deste planeta. Veja uma descrição disso em Apocalipse 19:11-15.

Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. "Ele as governará com cetro de ferro". Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus todo-poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES.

Esta é uma descrição da segunda vinda de Yeshua. Eu quero que você observe o que acontece logo antes disso e o que acontece logo depois. Primeiro há a condição para a segunda vinda, e depois o resultado da segunda vinda. Vamos ler isso também, e então explico. Vamos voltar ao que acontece logo antes no versículo 7. Apocalipse 19:7-8 diz:

Regozijemo-nos! Vamos nos alegrar e dar-lhe glória! Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro". O linho fino são os atos justos dos santos.

Uma condição para a segunda vinda de Cristo

Eu quero que você observe lá que está escrito “a sua noiva já se aprontou”. A Noiva se prepara. Yeshua não voltará até que Sua noiva esteja pronta para que Ele volte. Essa é a pré-condição. Ele não vai simplesmente voltar. Ele vai voltar quando Sua esposa estiver pronta. Vamos ver o resultado disso, e então eu vou explicar.

Yeshua está voltando, liderando um exército. A condição é que Sua Noiva esteja pronta, e o resultado disso está em Apocalipse 20:2-3

Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos; lançou-o no Abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os mil anos. 

A pré-condição é que a Noiva, a Igreja, precisa estar pronta. O resultado é que o diabo será expulso deste planeta. Esse é o plano.

Está chegando o dia em que os céus se abrirão e Yeshua retornará. Ele voltará liderando um exército a cavalo – um exército de anjos. E diz que os céus serão abertos. Quantas pessoas aqui já oraram para que os céus fossem abertos? Quando os céus estão abertos, temos revelação, sabedoria, santidade, o amor de Deus, o Espírito de Deus, avivamento de cura e assim por diante. Mas eu quero que os céus sejam tão abertos que Yeshua possa passar por aquela abertura com todos os exércitos e todos os cavalos juntos. Não queremos apenas um avivamento, queremos que Yeshua volte e conquiste este planeta. Este mesmo Yeshua que viveu por toda a eternidade como o Filho Eterno de Deus.

Jesus: o Anjo do Senhor

No Antigo Testamento, O encontramos como o Anjo do Senhor. Ele estava lá para todos os nossos antepassados: para Abraão, para Isaque, para Jacó, para Josué, para o rei Davi e para todos os profetas. Este Anjo do Senhor, este Filho do Deus Vivo, 2.000 anos atrás nasceu neste planeta em um corpo físico, de carne. Ele viveu uma vida sem pecado. Ele foi crucificado em um madeiro, em uma cruz para que levássemos nossos pecados. Ele morreu. Seu corpo foi colocado em uma cova. Sua alma e espírito desceram ao inferno. No terceiro dia Ele ressuscitou, pegou Seu corpo e apareceu em Jerusalém vivo, fisicamente, com um corpo ressuscitado. Ele ensinou Seus discípulos por 40 dias sobre a vinda do Reino de Deus, e então Ele subiu ao céu dizendo: “Eu voltarei novamente”.

Jesus: Capitão dos Exércitos do Céu

Por 2.000 anos Ele tem estado à direita do Pai intercedendo por você e por mim - derramando Seu Espírito, dirigindo a Igreja; mas Ele também tem feito outra coisa. Ele está preparando um exército. Yeshua é o capitão dos exércitos do céu. Você sabe que dizemos 'O Senhor dos Exércitos'. Não há a palavra 'anfitriões' em hebraico. A palavra é 'tsaw-baw' que significa 'exércitos'. Estamos falando do exército do Céu, Ele é o Capitão deles, e para este tempo Ele vem preparando este exército, e eu quero lhe dizer que eles estão prontos.

Eles desejam vir. Eles desejam atravessar o céu e descer aqui até mais do que nós que desejamos orar para abrir os céus e trazê-los aqui. Quero que peguemos o mesmo desejo que eles têm de vir aqui – de forma que teremos que convidá-los a descer. Eles estão prontos para invadir; eles estão esperando por nós para convidá-los. Os céus se abrirão e Ele descerá a esta terra e julgará todos os ímpios. Os ímpios serão destruídos – lançados no inferno. As nações que se uniram ao mal contra Ele serão destruídas. E Ele agarrará o diabo e o expulsará desta terra.

Quantas pessoas aqui acreditam que é possível expulsar um demônio? Alguém aqui já fez isso antes? Ouça, por que expulsar apenas um demônio? Por que não expulsar o chefe do planeta? Por que vamos expulsar demônios? Por que não ir para a coisa toda e expulsar o diabo e toda a casta de demônios de todo o planeta? Não estou satisfeito em expulsar um demônio de alguém. Eu quero expulsar o diabo e todos os demônios completamente do planeta. Essa é a vitória que queremos buscar.

Há um espírito de vitória aqui esta noite, glória a Deus. Então, se vamos buscar a vitória, vamos apenas buscar ela por completa. Eu quero dizer para it até o fim. Não pegue apenas as pequenas coisas. Há coisas melhores em que podemos acreditar do que uma vaga de estacionamento no shopping. Podemos expulsar o diabo do planeta.

A Noiva de Cristo é a Igreja Internacional

Agora diz aqui que para Ele estar pronto para vir, a Noiva tem que se preparar. A Noiva, como eu entendo, está se referindo à igreja internacional – o corpo de verdadeiros crentes neste planeta. Precisamos ter uma visão daquela Noiva.

Não conheço nenhum grupo ao qual eu preferiria ensinar a Palavra de Deus do que aqueles que participam de uma conferência da Aglow International. Este grupo é aquele que reflete o Corpo de Cristo internacionalmente. Uma razão para isso é porque há tantas mulheres e essa é uma foto da Noiva, mas também porque vocês são de tantas nações diferentes – 170 nações. Vocês respeitam as diferentes culturas das diferentes nações que estão sendo expressas.

Vamos pensar desta forma – as nações do mundo são como uma cadeia de montanhas. Cada país é uma montanha e todas as nações juntas são uma cordilheira. No topo de cada montanha há um pico de neve. Em todas as nações do mundo, você tem muitas pessoas e, então, espiritualmente no topo daquela nação está um grupo de pessoas que são os crentes. Eles fazem parte dessa nação, mas são o pico espiritual dessa nação. Se você olhar para o mundo, politicamente ou economicamente, talvez não os veja, mas espiritualmente, Deus os vê como os chefes da nação. Então, se você olhar para os picos nevados de todas as nações do mundo, essa seria a igreja internacional.

É interessante que esta semana o povo judeu ao redor do mundo, em suas sinagogas, leia a história de Noé. Quando Noé saiu da arca e Deus lhe disse para repovoar o planeta, Ele fez uma aliança com ele, e a aliança era de um arco-íris. Quero lhe dizer que somos a coalizão arco-íris. Isso começou com Deus. Outras pessoas tentaram roubar isso. Eles não tiveram a ideia do arco-íris – Deus o fez. E aquele arco-íris era uma imagem daquelas pessoas em todas aquelas nações que cada uma é de uma cor diferente, um tom diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente; mas estão todos juntos em harmonia. A imagem daquele arco-íris é uma imagem da igreja internacional.

Aglow, você vai ocupar o lugar da noiva?

Mas eu quero falar com você, Aglow, como a Noiva. Você tomará o lugar da Noiva esta noite? O lugar onde você será a igreja internacional? Yeshua está dizendo aqui que Ele está pronto para voltar e conquistar o planeta, mas Ele não fará isso até que Sua Noiva esteja pronta.

Vamos tornar isso um pouco mais pessoal. Yeshua não vai voltar até que você, Aglow International, esteja pronta para recebê-lo de volta. Você quer fazer isso? Você quer se preparar para recebê-Lo de volta? O que você tem que fazer para se preparar? Bem, há um monte de coisas. Ele disse que você tem que ser limpa e pura e tem que ter Santidade.

Você está pronta para o retorno de Jesus como capitão de um exército celestial?

Há muitas coisas que Deus quer fazer na igreja no fim dos tempos. No caso de chegar à última coisa – para a qual a Igreja tem que estar pronta antes que Ele volte, a igreja tem que querer que Ele volte. Em outras palavras, você está pronta para a volta de Jesus como está descrito na imagem em Apocalipse 19:7-8? Ele não vai voltar para ser crucificado. Ele não vai voltar de sandálias e manto branco para caminhar pelas margens da Galiléia. Ele não vai voltar para subir em uma jumenta para entrar em Jerusalém. Ele vai voltar naquele cavalo branco liderando um exército. Você está pronta para Ele? Você está pronta para recebê-Lo dessa maneira?

Ser capaz de recebê-Lo de volta como Capitão de um exército celestial exige uma fé que a Igreja até agora não teve. Mas o tempo está aumentando, como disse Graham, está acelerando. Não temos mais tempo para esperar por isso. Não estou falando de um ensinamento sobre o fim dos tempos que acontecerá um dia, estou falando de você, Aglow International, esta noite, neste dia, você está pronta para começar a se tornar aquela Noiva que está pronta para receber Jesus voltando, em um cavalo branco, conquistando e dominando esta terra? Não podemos esperar mais!

Eu percebi algo. Por que esse exército lá em cima está esperando? Por que eles simplesmente não vêm? Eles não vêm porque Deus não faz nada por Sua própria iniciativa; Ele faz isso em aliança com Seu próprio povo aqui nesta terra. Tem que haver um exército espiritual igual aqui na terra para igualar o exército angelical lá no céu. Até que haja um exército espiritual – essa Noiva também é um exército espiritual – até que haja um exército correspondente aqui na terra, esse corpo celestial não voltará. Tem que haver - Yeshua disse: "O que você ligar na terra será ligado no céu e o que você desligar na terra será desligado no céu". Esses céus não vão se abrir e esse exército não vai descer até que haja um exército da Aglow International nesta terra chamando-os e dizendo “Estamos prontos! Desça!”

A Igreja é o Exército de Deus na Terra

Então a igreja tem que estar pronta. A Igreja tem que se tornar esse exército paralelo; um exército de fé nesta terra que está crendo para Ele voltar. Você não pode crer que Ele voltará a menos que você saiba o que Ele vai fazer. Você não pode acreditar em algo que não entende. Temos que entender Sua segunda vinda. Temos que entender o que Ele vai fazer para que possamos convidá-lo de volta. Quando Ele descer do Céu, Ele virá para invadir. Ele está vindo para atacar, para julgar, para guerrear. Ele está voltando para retomar a posse deste planeta.

Agora alguns dos crentes serão arrebatados por este exército angelical e levados para o céu. Alguns crentes descerão e permanecerão nesta terra – os santos – permanecerão nesta terra para governar e reinar com Yeshua. Agora, a maioria das pessoas diz: “Ah, eu gostaria de poder subir ao céu com eles!” Não, isso está errado. A Bíblia diz que essa é a primeira ressurreição. Digo-te que não quero ir lá em cima. Ficou um silêncio aqui - tudo bem.

A Bíblia diz que a primeira ressurreição é melhor. Aqueles que vão esperar no céu por mil anos e descer quando tudo acabar, perdem a melhor parte de dominar esta terra com Yeshua. Ele disse que é melhor estar na primeira ressurreição, para co-governar e reinar com Ele neste planeta.

Sim, Ele vai levar algumas pessoas, mas essas são as que não estão prontas. Isso pode chocar alguns de vocês, mas quero que pensem sobre isso. Eu quero que você faça parte dessa primeira ressurreição. Eu quero que você seja parte daqueles que vão governar e reinar junto com Ele e crendo para Ele descer e tomar posse deste planeta.

Tenho uma notícia para você. O planeta terra não pertence ao diabo. Pertence a Jesus. E eu quero que você leia sua Bíblia de uma maneira diferente.

A Bíblia é sobre dominar a Terra

Muitas pessoas leem esta Bíblia como um seguro contra incêndio. Você sabe, se você ler esta Bíblia e acreditar nela, você não precisa ir para o inferno. Eu quero te dizer; não é apenas um seguro contra incêndio. Este é um documento de posse do planeta Terra. E quando você lê isso, você não está apenas querendo não ir para o inferno; você está procurando dominar este planeta. Outras pessoas leem esta Bíblia e estão olhando para ela como uma passagem de helicóptero. Esta Bíblia é um documento da aliança de conquista. É uma constituição para o governo e reinado de Jesus sobre este planeta. Não vamos desistir deste lugar. Estamos assumindo controle!

Agora você em Aglow, eu creio que Deus quer que você tenha esta revelação esta noite que você é esta Noiva que está pronta para Ele voltar. Que vocês serão este exército paralelo, aqueles guerreiros que estarão nesta terra crendo que aquele exército descerá. Ele está esperando e eu estou perguntando a você - eu tenho algumas perguntas para lhe fazer esta noite e esta é a minha primeira pergunta.

Aglow International, você quer ser essa Noiva? Você quer ser esse grupo de guerreiros? Você quer ser aquele grupo de pessoas no planeta terra que vai convidar Yeshua para voltar e governar e reinar neste planeta? Vocês serão os guerreiros aqui que estão dizendo aos guerreiros lá em cima: “Desçam! Estamos trabalhando juntos! Estamos acreditando que vocês estão lutando. Desçam!” Vocês estão dispostas a fazer isso?

Eu acredito que Deus tem esperado milhares de anos por um grupo de pessoas como o de vocês. Não estamos aqui para a evacuação. Estamos aqui para a invasão, Aleluia. E eu quero que você tenha esse Espírito.

Agora vamos comparar isso com o livro de Josué. Vamos voltar para Josué 1 e aqui vou ensinar 3 palavras em hebraico. Eu quero que vejamos o versículo 6, Josué 1:6. Diz,

“Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados.

Em hebraico diz (fala em hebraico), e diz que é uma palavra que você não pode realmente traduzir. Diz que você fará com que as pessoas tomem posse. Você fará com que o povo assuma o controle como uma herança. Em outras palavras, você fará com que esse povo assuma o domínio sobre algo que era deles por direito, mas sobre o qual eles não tinham controle. 




Jesus é o Comandante do Exército do Senhor

Agora eu quero que você veja um paralelo entre o livro de Josué – Josué conquistando a terra de Israel e o livro de Apocalipse, onde Jesus volta para conquistar todo o planeta. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Aqui está um pequeno teste bíblico. Quem lutou na batalha de Jericó? Quem fez cair as muralhas de Jericó? A maioria das pessoas pensa que foi Josué. Mas não era Josué. Foi Jesus. Veja no capítulo 5 versículo 13. Esta é a noite antes da batalha de Jericó. Josué 5:13:

Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: "Você é por nós, ou por nossos inimigos?" "Nem uma coisa nem outra", respondeu ele. "Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor". Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: "Que mensagem, o meu senhor, tem para o seu servo? "O comandante do exército do Senhor respondeu: "Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo". E Josué as tirou.

A propósito, esta é uma das passagens da Bíblia que gosto de usar quando pregamos o Evangelho em Israel porque as pessoas dizem: “Bem, como você pode acreditar em algum homem que devemos adorar?” E eu digo: “Bem, o mesmo Homem que nós adoramos é o Homem que apareceu a Josué bem ali e eu O adoro da mesma maneira que Josué. Se é bom o suficiente para Josué, então é bom o suficiente para mim. Agora não pode ser Deus Pai porque Ele disse: “É o Comandante do Exército do Senhor”. Ele disse: “É do Pai” então não pode ser o Pai. E não pode ser um anjo porque Ele está adorando. E disse que há apenas Uma pessoa que é enviada do Pai, e é Jesus. Ele é o único ali.

Agora eu quero que você pense sobre isso. Gostamos de cantar a música que Josué lutou na batalha de Jericó. Josué entrou lá e Josué nunca tocou no lugar. Você sabe o que ele fez? Ele simplesmente pegou todas as pessoas e elas andaram por aí tocando shofars, cantando canções, dançando; eles estavam apenas tendo uma festa do Espírito Santo como nós estávamos. E Jesus desceu do céu e derrubou as paredes enquanto eles cantavam e adoravam.

Agora eu quero que você veja aqui que o mesmo Deus lá em Josué 5 é o mesmo lá em Apocalipse 19. Você pode ver isso? Agora em Josué 5 e Apocalipse 19 você O vê ali em ambos os lugares. E em ambos os lugares Ele é o Comandante do Exército do Senhor. Você consegue entender o que estou dizendo? Ele esteve lá na eternidade passada e estará lá na eternidade futura. Quando O vemos nos Evangelhos, foi apenas um breve período em que Ele tirou Sua armadura. Mas Ele é o Comandante do Exército do Senhor. O mesmo cara em Josué 5 é o mesmo cara em Apocalipse 19.

Agora há algo que você não vê em Josué 5 e isso é algo que você não vê em Apocalipse 19. O que você não vê em Josué 5 é o Exército. Eles estavam lá. Quero dizer, Ele não desceu sozinho dizendo “Eu sou o Comandante do Exército do Senhor”. Onde está o Exército? Eles estavam lá, mas você simplesmente não vê isso naquela imagem em particular.

Você se lembra que quando Jesus foi levado para ser crucificado e as mulheres subiram e estavam chorando por Ele e Ele disse: “Não chore por mim. Vocês não entendem que em uma palavra, eu poderia dizer uma palavram e os Exércitos do Céu descerão aqui e destruirão todos?” Por que ele disse aquilo? Ele não quis dizer, e acho que é assim que geralmente pensamos: “Bom, Meu Pai está cuidando de Mim e se eu disser 'Socorro!' Ele chamará Seu Exército para descer e Me salvar”. Não! Ele disse: “Olha, você não entende quem eu sou. Eu sou o Comandante dos Exércitos do Céu. Meus Exércitos estão vigiando de lá. Eles desceriam agora mesmo.” Ele só tinha que dizer uma palavra e eles desceriam. Então, o que você acha? Você acha que Ele nunca vai dizer isso? Ele vai, só não disse ainda. Mas chegará um momento em que Ele dirá: “Atacar!” E eles vão.

Assim, em Josué 5 e Apocalipse 19 você vê Jesus em ambos os lugares como o Comandante dos Exércitos do Céu. Você consegue me acompanhar? Em Josué 5 o que você não vê é o Exército. Mas o que você não vê no livro de Apocalipse, ouça agora, há algo que você não vê no livro de Apocalipse. Você não vê o que Ele está descendo para conquistar e por isso a maioria dos cristãos está confusa.

Bom, eu sei que Ele vai descer do Céu nestes cavalos brancos e depois? Ele vai descer e conquistar a terra. Não apenas este pequeno pedaço de propriedade no Oriente Médio chamado Israel. Ele vai conquistar tudo. É muito pouco para Ele conquistar apenas aquela parte. Quero dizer que foi apenas Sua primeira vez na terra que Ele esteve em Israel. Você sabe porquê? Ele tinha apenas alguns crentes naquela época. Ele só tinha Josué e alguns crentes, então eles acreditavam que conquistariam a terra de Israel e Ele conquistaria a terra de Israel. Mas você tem que acreditar em 170 nações do mundo e Ele vai voltar e conquistar sua nação para você também. Ele vai voltar e levar todo o planeta de volta.

Significado da palavra hebraica 'Eretz'

Agora, aqui está uma palavra hebraica que quero ensinar a você. A palavra é 'eretz'. A palavra eretz em hebraico significa duas coisas diferentes. Esta pode ser a palavra mais importante em hebraico que já aprendi. Vou poupar-lhe 30 anos de estudo do Hebraico Bíblico. Esta é a palavra mais importante que já aprendi em hebraico bíblico. Isso vai lhe abençoar.

A palavra eretz em hebraico significa duas coisas diferentes. Significa a terra de Israel . Então, quando você diz “a terra” é como quando Deus disse a Abraão “esta é 'a terra' que eu prometi a você”. Essa é a palavra eretz. Mas a palavra eretz também significa o planeta terra. 

Então, quando a Bíblia diz que farei um pacto com você para lhe dar esta terra, isso significa duas coisas diferentes. Você está conseguindo? Todas as promessas aos antepassados diziam que eu lhe daria o eretz que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Do que ele está falando? Ele está falando sobre a primeira era, apenas a terra de Israel. Mas Ele está se referindo realmente a todo o planeta Terra. A mesma palavra.

Jesus apareceu a Abraão em Gênesis 12 e Ele, Jesus, disse isso a Abraão. Ele disse: “Farei uma aliança com você, ouça, e darei esta terra, este eretz para você - para você e sua semente”. Do que ele está falando?

Quando dizemos a semente de Abraão, novamente, queremos dizer duas coisas diferentes. A semente de Abraão é o povo judeu físico. Eu sou parte da semente de Abraão. A família Weiner é parte da semente de Abraão. Deus prometeu este pequeno pedaço de propriedade no Oriente Médio ao nosso povo como herança. No entanto, cada pessoa no mundo que acredita em Yeshua, Jesus, o Messias de Israel, também é a semente de Abraão! Então, se você é a semente física de Israel, Deus lhe prometeu esta pequena propriedade no Oriente Médio. Mas se você é a semente espiritual de Abraão, Deus lhe prometeu todo este planeta!

Agora Israel lê a Bíblia um pouco diferente da Igreja. Israel lê a Bíblia de baixo para cima e a Igreja tende a ler a Bíblia de cima para baixo. Ambos estão corretos. Mas como você provavelmente não teve a chance de analisá-la de baixo para cima, vou dar uma pequena olhada nisso.

Pense na palavra eretz que significa o planeta terra e também significa a terra de Israel.

No início

Vamos começar do início por um momento. Sabe, as pessoas dizem que teologia é como abotoar uma camisa. Você sabe que se você começar com o primeiro botão certo, você o abotoa até o fim e você acerta. Se começar com o botão errado, você terá tudo abotoado, mas de forma errada. Você quer saber qual é o primeiro botão na Bíblia? “No princípio criou Deus os céus e a terra”. Se você não começar nesse ponto, você vai acabar com a coisa toda.

Deus criou este planeta. Pertence a Ele. E é bom. Ele tem um plano para este planeta e quando você perde esse primeiro passo, você começa a pensar que você vai flutuar para o espaço em algum lugar e ser um bebê-estrela como no filme, 2001- Uma Odisséia no Espaço. Eu já disse isso antes, isso não é cristianismo, isso é hinduísmo.

A Aliança de Deus com Noé

Eu odeio dizer que a visão da maioria das pessoas sobre o fim dos tempos é mais hinduísta do que fé cristã. Deus criou o planeta terra. Ele criou o homem à Sua imagem e disse-lhes: “Tomem domínio sobre este planeta”. Ele nunca mudou esse plano. E então os seres humanos, nós pecamos tanto que Deus teve que exterminar todos nós, exceto Noé e sua família - assim que Noé e Sua família saíram da arca, Deus lhes disse a mesma coisa que Ele disse a Adão e Eva: Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra (Gênesis 9). Foi para isso que Deus nos criou, para dominar este planeta.

A Aliança de Deus com Abraão

E, então, finalmente veio um homem de fé da aliança, o primeiro homem de fé da aliança, Abraão. E a primeira coisa que Deus lhe disse foi: “Vá a esta propriedade que vou mostrar a você e tome posse dela”. A primeira palavra! Nada sobre fé, nada sobre sacrifício. A primeira palavra que Ele lhe disse foi: “Volte e tome posse desta propriedade!” Por quê? Bem, há vários motivos e eu não tenho tempo para entrar em todos eles. Mas um dos motivos é que Deus quer tomar posse deste planeta novamente. Ele tem que começar em algum lugar. Ele não tinha a International Aglow naquela época. Se Ele tivesse vocês naquela época, Ele teria lhe dito para tomar posse de todo o planeta. Ele só tinha um cara com uma esposa idosa e vocês já sabem, então Ele teve que começar em algum lugar. Vocês estão me entendendo?

Israel acabou de ser o lugar onde Ele começou. Ele poderia ter começado em outro lugar. A razão pela qual Ele começou em Israel é se você olhar para o planeta Terra, antes que os continentes fossem divididos e você os unisse novamente, eles formavam um grande círculo e Israel estava bem no centro dele. Então, Ele apenas os levou de volta ao centro para começar, para que eles começassem lá e, eventualmente, levassem todo o planeta de volta.

Então aqui está o que Deus diz a Abraão. Deus diz a Abraão: “Toda a terra que você está vendo darei a você e à sua descendência para sempre.” E Ele quis dizer que sua semente física tomará posse e sua semente espiritual eventualmente tomará posse de todo o restante do planeta. (Gênesis 13:14-17)

Agora, quando Josué veio, aqui está outra palavra em hebraico que deveria ser óbvia para você. Você sabe como se diz Jesus em hebraico? É Yeshua. Yeshua é a abreviação de Yehoshua. Você sabe como se diz Yehoshua? Josué. O nome Jesus é o mesmo nome que o nome Josué. Você precisa refletir nisso um pouco. De todas as pessoas na Bíblia que Deus poderia ter escolhido para ser a imagem de quem Jesus é, Ele escolheu esse cara. Nem Davi governando e reinando, nem Salomão com sua sabedoria, nem Abraão o pai, nem Elias o profeta, nem todas essas pessoas diferentes. Ele escolheu esta figura particular dentre todos os patriarcas e todos os profetas. Por quê? Porque este é o homem que voltou e conquistou a terra de Israel e essa é a imagem que Deus quer que você tenha de Jesus. 

Eu quero que você mude a imagem que você tem de quem Jesus é. Ele é seu Josué. Ele está voltando, não apenas para conquistar a pequena terra de Israel, Ele está voltando para conquistar todo o planeta terra!

Por que Ele está voltando? Ele foi Aquele que criou o planeta em primeiro lugar! Ele foi Aquele que disse: “Haja luz”. Ele foi Aquele que fez este planeta! E Ele tem o direito de reconquistá-la novamente. E estamos aqui para recuperar este planeta.

A Batalha Final – Quem Controlará a Terra

Agora esta é a questão da guerra espiritual em todos os lugares. É a batalha final de toda guerra espiritual. Você tem que ouvir muito atentamente aqui, porque eu vou fazer uma longa história muito curta. Esta é a questão da guerra espiritual.

No princípio Satanás era um anjo bom. Seu nome era Heylel Ben (hebraico). E era um bom anjo. Ele estava perto de Deus e perto de Jesus. Estava bem ali e ficou com ciúmes deles. Ele queria a Glória deles. E olhou para eles e disse que eles eram muito poderosos. Eu não consigo atacá-los. Mas do ponto de vista dele, do ponto de vista de Satanás, Deus fez algo realmente estúpido. Ele deu metade da criação a Adão e Eva. E Heylel olha para esses caras e diz: Espera um minuto! Ok Deus e Jesus, tudo bem eu não posso ter a Glória deles. Mas Adão e Eva?! Olha esses idiotas!

Esta foi a estratégia de Satanás. Ele desistiu do Céu e disse: “Vou fazer um laço com Deus e vou tomar posse do planeta Terra”. E ele fez isso enganando você e eu na forma de Adão e Eva. Éramos tão idiotas que nos submetemos a Satanás. Deus nos deu o domínio sobre este planeta e nós o entregamos a ele.

Satanás não tem um lugar no céu agora. Quando Jesus disse: “Eu vi Satanás caindo do céu”, Ele não quis dizer o Céu de Deus; Ele quis dizer o céu sobre esta terra. E assim Satanás - diz 5 vezes no Novo Testamento, que Satanás é o deus deste mundo. Não legitimamente, não legalmente, mas roubando-o. E ele é deus deste mundo temporariamente.

Satanás toma autoridade sobre a Terra de Adão

Então toda a estratégia do diabo – ouça, ele já desistiu do Céu. Ele disse: “Eu vou desistir do céu, mas vou tomar este planeta e Deus não pode tirá-lo de mim porque Ele o deu a Adão e Eva e eu sou mais inteligente do que Adão e Eva e sou mais inteligente do que todos que nascerão deles e tomarei posse desta terra”. Então ele basicamente torce o nariz para Deus e diz: “OK, você é o Deus deste céu, mas aqui embaixo eu governo!” E Deus diz: “Não para sempre”. Mas Deus nunca poderia fazer nada contra o diabo porque o diabo tinha este planeta.

Adão: Ah-dum

Aqui está a última palavra que quero ensinar em hebraico. O primeiro homem que Deus criou, você o chama de Adão. Em hebraico, seu nome é “Ah-dum”. Ouça isso. A palavra para o solo, a sujeira do planeta terra é “Ah-dum-ah”. O primeiro homem foi chamado “Ah-dum” e o planeta Terra “Ah-dum-ah”. Veja, é a mesma palavra.

Deus tomou este material terreno e Ele fez desse material terreno, o corpo de Adão. O corpo de Adão é um corpo terrestre. Seu corpo é do mesmo material. Do ponto de vista de Deus, é a mesma coisa. Ele criou a matéria. Ele criou a terra. Ele é apenas a cabeça da terra. E assim Deus nunca poderia entrar ali. Mas houve uma vitória tão grande quando um dia o anjo Gabriel se aproximou de uma virgem chamada Miriam. Você a chama de Maria, o nome dela é Miriam. E disse: “Você poderia oferecer algo para Mim? Você entregaria seu corpo ao Espírito Santo?” Porque Deus está tentando colocar algo neste planeta. E ela disse “seja feito em mim segundo a tua palavra”.

No momento em que Yeshua veio através do corpo dela, Ele pegou um corpo que foi feito da sujeira do planeta Terra. No momento em que Ele nasceu, Satanás foi condenado porque Jesus entrou neste planeta em um corpo terrestre e Satanás ficou tão chateado que tomou posse de Herodes e matou todos os bebês em Belém. Satanás ainda está louco. Ele não consegue descobrir como chegar a Ele. Por quê? Porque enquanto Jesus estiver lá no céu, e o homem Adâmico ainda estiver nesta terra, Satanás ainda será para sempre o deus deste mundo. Mas uma vez que Jesus entrou neste mundo em um corpo físico como o filho de Adão, Ele estava em posição de retirar essa autoridade do diabo.

E Jesus veio aqui, sim, para perdoar os pecados; sim, ressuscitar dos mortos e dar-te a vida eterna; mas Ele também desceu e pegou um corpo terrestre para levar este planeta de volta para Si e para quem mais quiser ser leal e em aliança com Ele.

Jesus disse que quando Ele voltar será como nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? O mundo era pecaminoso. Isso vai acontecer? Vai, sim. Então veio um grande dilúvio para destruir os pecadores. Isso vai acontecer? Sim, mas de uma forma um pouco diferente. Depois foi com água. Quando Jesus voltar será com fogo. Então haverá outro dilúvio como com Noé, mas será com fogo. E então, quando a água passou, Noé saiu e Deus lhe disse para tomar posse da terra novamente. A terra antes do dilúvio de Noé e depois do dilúvio de Noé era totalmente diferente, mas ainda era o planeta.

Agora me escute. Quando Jesus voltar, haverá um dilúvio de fogo sobre esta terra e a terra será totalmente diferente, mas ainda será este planeta. O planeta não vai desaparecer. Assim como havia uma diferença na terra antes do dilúvio de Noé e depois do dilúvio de Noé, haverá uma diferença na terra antes da segunda vinda de Yeshua e depois da segunda vinda de Yeshua.

Quando Ele voltar, então a terra será redimida e Ele nos dirá como disse a Noé e como disse a Adão: “Agora a face da terra foi redimida, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra, e povoe este planeta para tomar o domínio dele novamente.”

Agora as pessoas estão tão confusas sobre isso. E eu posso sentir que vocês estão confusas. Olhe isto deste modo. Se você morresse agora e acreditasse em Jesus, o que aconteceria? Seu corpo apodreceria e você iria para o céu. Mas um dia haverá uma ressurreição. O que isso significa? Você vai ter seu corpo de volta! Graças a Deus vai ser muito mais novo, muito mais bonito, todas essas coisas. Ele vai brilhar como luz. Mas você vai ter seu corpo de volta.

Lembra quando Jesus ressuscitou dos mortos? Ele se virou para seus discípulos e disse: “Me toque, eu não sou um fantasma”. Ouçam cristãos, ouça Igreja, vocês não serão fantasmas pelo resto da eternidade. Vocês ressuscitarão. E o poder de Deus entrará em seu corpo e levantará seu corpo de volta e será glorificado. Será um corpo glorioso, mas ainda será um corpo. Lembre-se de que Jesus disse: “Olhe! Você ainda pode ver as marcas em Minhas mãos.” Jesus disse que você terá um corpo glorificado diferente, mas ainda terá 10 dedos e 2 mãos. Você não vai ser um bebê flutuando no ar. Você terá 2 pernas, 2 braços e 2 olhos. Você vai ter este corpo de volta. Você foi feito à imagem de Deus.

Agora ouça, o poder de Deus entrará e atingirá seu corpo e se você estiver vivo quando Jesus voltar, seu corpo será transformado instantaneamente. Seu corpo é feito do mesmo material que o planeta Terra. Você é Adão e a terra é Adamah. Quando o poder de Deus atingir seu Adamah, ele atingirá o Adamah desta terra, e à medida que seu corpo for transformado, este planeta também será transformado. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 8 que toda a criação anseia e geme para que os filhos de Deus sejam redimidos. Quando ganhamos um novo corpo, eles ganham um novo corpo. E eles estão dizendo vamos lá! Mas isso não vai acontecer até que acreditemos. E a igreja não acredita nisso!

Ouça, se você não fosse voltar a este planeta e não recebesse um novo corpo e este planeta não fosse renovado, por que você receberia um corpo ressurreto? Escute-me. Se tudo o que você vai fazer é viver no espaço, no céu pelo resto da eternidade, não seria necessário haver uma ressurreição. Se você morrer agora, você irá para o céu.

Agora, por que é que o que eu considero ser um dos mais preciosos grupos de santos, a Aglow International aqui, você está tendo problemas para entender o que estou dizendo? Porque o diabo está mentindo para você! Ele só tem uma estratégia para a eternidade e é manter Jesus e Deus no céu e deixá-lo ficar neste planeta!

Eu quero te dizer uma coisa, e não se ofenda, estou apenas tentando fazer você pensar. O diabo não se importaria se um bilhão de cristãos fossem salvos e fossem para o céu. Ele apenas ficaria sentado. Ele fica aqui neste planeta. Ele já desistiu do céu. Ele sabe que não vai conseguir o céu. Ele só está preocupado com uma coisa. Quando Jesus voltar para invadir e assumir o controle deste planeta, Jesus vai expulsar Satanás dessa terra. Você pode dizer “amém”. Mas você está caindo na mentira do diabo de que Jesus não vai voltar e tomar este planeta novamente! Quem te ensinou isso?! O diabo. Ele fez você acreditar que Jesus não vai voltar e tomar posse deste planeta novamente. Como que isso pode acontecer?!

Agora, este versículo que lemos em Josué 1:6 que diz “você fará com que este povo tome posse desta terra”. Eu estava meditando sobre isso há cerca de dois anos, e eu nunca falei isso. Eu estava me perguntando quando o Senhor me diria para fazê-lo, e este é o dia. Eu estava meditando neste versículo e o Espírito Santo falou comigo e disse: “Eu quero que você faça isso”. Eu disse: “Fazer o quê?” Ele disse: “Eu quero que você faça isso. Eu quero que você faça com que este povo tome posse desta terra.” Eu disse: “O quê!? Não entendo." E o Senhor começou a falar comigo.

Eu disse: “Senhor, eu não sou um militar. Eu sou principalmente um covarde. Eu não sou Josué.” E Ele disse: “Bem, como Josué tomou a terra?” Eu disse: “Senhor, ele apenas profetizou e orou e adorou e profetizou”. Opa, eu posso fazer isso! Josué pronunciou a Palavra de Deus e as paredes caíram.

A Igreja Tomará Posse da Terra

E o Senhor me mostrou então quais pessoas. Não ESSA gente, ESSA gente! Vocês. A Igreja. Algo que percebi foi que tudo o que Ele queria dizer era que devemos orar e profetizar e ensinar ao corpo de Cristo que vamos tomar posse do planeta Terra. E isso é tudo, se você realmente entender. Se você apenas entender isso.

Aglow, tome este mandato para tomar posse da Terra

Então, eu lhe pergunto: “Você vai aceitar isso?” Quero que você tome este mandato para tomar posse do planeta Terra. E eu quero te dizer uma coisa e você pode não perceber ainda, e em mais dois minutos você vai, mas isso tem a ver com cada propósito da Aglow. Há três mandatos aqui. Homens e mulheres, Islã e Israel. É tudo a mesma questão.

Mandato Homem/Mulher: Domínio

Homens e mulheres - por que há reconciliação entre eles? O que Deus disse para homens e mulheres fazerem em primeiro lugar? Gênesis 1:28 Então Deus os abençoou, e Deus lhes disse: “Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra". Deus disse aos homens e mulheres para dominarem a terra! Então, para que você está fazendo um mandato entre homens/mulheres se não for para eventualmente tirar este planeta do diabo e expulsá-lo e convidar Jesus para voltar aqui? Estou lhe dizendo, Deus nunca mudou Seu plano para homens e mulheres. Seu plano era dominar este planeta! E você vai fazer isso!!

Mandato de Israel: Domínio

Depois, há o mandato de Israel. Você sabe, o mandato de Israel é muito estúpido. Quero dizer, você tem mais de 6 milhões de judeus no Oriente Médio. Quem se importa? Quero dizer, há um bilhão de pessoas na China. Há um bilhão de pessoas na Índia. Quem se importa? Eu não me importaria com isso, mas eu tenho que me importar com isso, você sabe, eu sou judeu. Mas se eu fosse você, não me importaria com isso.

Você tem que perceber que a questão de Israel não é apenas aquele pequeno pedaço de terra, porque se a aliança de Deus com aquele pedaço de terra não é verdadeira, então a aliança de Deus com todo o resto do planeta não é verdadeira. Você tem que lutar por esse pedaço de terra porque esse é o primeiro pedaço de terra sobre o qual Deus está dominando! Se você ganhar o mandato de Israel, você terá o planeta Terra de volta! É disso que se trata.

Eu quero que você defenda a aliança com Israel. Claro que quero que você ore e ajude a salvar nosso povo. Falaremos um pouco sobre isso amanhã. Mas eu quero que você ore por isso porque você vai se apegar a esta aliança que diz, se Deus disse a Abraão 'esta terra pertence a você', e eu sou uma semente espiritual de Abraão; eu quero você nessa aliança. Quero dar-lhe a aliança do nosso povo. Pegue! Se você acredita que é para o nosso povo, será para o seu povo também. Tome a aliança de Abraão, mas tome-a para si e domine a terra. O mandato de Israel não tem a ver apenas com Israel. Tem a ver com você, a Igreja, a Aglow International assumindo sua autoridade de aliança para retomar o domínio sobre o planeta Terra.

Mandato do Islã: Domínio

Agora mais uma coisa – estamos quase terminando. E quanto ao mandato do Islã? É a mesma coisa. Algum de vocês viu Ahmadinejad nas Nações Unidas? Foi incrível para mim que ele começou e disse: “Sabe, nós, no Islã, acreditamos em Abraão, Moisés, Jesus e Maomé. Só queremos tirar Israel do mapa.” Você está ouvindo? Não, não acredito que Ahmadinejad seja o diabo. Eu certamente acredito que o diabo está falando com ele. Você está ouvindo? Ahmadinejad não se importa de ficar na frente das Nações Unidas e dizer: “Eu também acredito em Jesus! Qual é o problema? Na verdade, todos vocês, cristãos, também podem crer em Jesus. Sem problemas. Creia em Jesus, seja salvo, vá para o céu. Está tudo bem comigo. Só não seja amigo de Israel.”

Há apenas um problema no Islã e é tirar Israel do mapa. E por que isto? Ouça, eu sou judeu. Se você nos conhecesse como um povo, não seria muito simpático dizer a verdade. Mas, quero dizer, para Ahmadinejad - ele nunca conheceu nenhum de nós. Por que ele quer matar todos nós? Isso não é algo dele. Ninguém é tão ruim assim. Isso é o diabo falando. E o diabo está com medo porque quando a aliança de Israel voltar, Deus começará a fazer uma exigência. Não tem nada a ver com aquele pedaço do planeta. Tem a ver com a aliança de Deus com você e com Abraão e Jesus dizendo: “Estou voltando! Eu estou tomando conta deste planeta! Estou voltando aqui para levá-lo!”

Jesus, Segunda Vinda: Domínio

Agora ouça, vou lhe dizer outra coisa, e não se ofenda. Só estou tentando fazer você pensar. Muitos cristãos acreditam que Jesus vai descer do céu - descer até a metade e voltar novamente. Quanta bobagem! Isso é o que o diabo quer que Ele faça! Estou lhe dizendo, Seus pés vão tocar naquele Monte das Oliveiras e Ele vai dizer: “Estou tomando posse deste planeta novamente!” E se você acha que Jesus vai descer pela metade e voltar para cima, você tem ouvido o diabo falar sobre sua teologia do fim dos tempos! Jesus é o conquistador deste planeta e Ele está voltando para levar tudo de volta novamente!

Então, você tem o mandato homem/mulher de tomar posse da terra. Você tem o mandato do Islã para parar a oposição à volta de Jesus e você tem o mandato de Israel, que novamente, é tudo a mesma coisa, para trazer vocês senhoras e homens aqui para serem a Noiva internacional e tomarem posse da terra.

Uma última reflexão e então vamos orar.

Você sabe, Deus veio e fez uma aliança com Abraão e Ele disse que deu a Abraão o dom da fé. O que Abraão recebeu? Eu sei que todos nós somos bons protestantes e o que ele obteve foi a justificação pela fé. Eu concordo com isso. Eu não estou tirando sarro de você; estou apenas tentando mostrar a outra metade da moeda. Volte e releia Romanos 4. Ele diz isso. Vou te falar uma coisa, vamos ler e depois encerramos.

O que foi que Abraão obteve pela fé? Eu não sei, Asher. Você está falando sobre tomar posse do planeta e tudo isso, e eu só quero ser salvo. Romanos 4, vamos encerrar. Vamos pegar o versículo 12. Abraão foi o pai da fé. Fé significa que você acredita em algo. Você está ouvindo? Ele acreditou em uma promessa. Abraão recebeu uma promessa de Deus e esta é a mesma fé que você tem – a fé de nosso pai Abraão. E a fé dele era essa, observe isso “E ele foi o pai da circuncisão” você está comigo? Romanos 4:12 “e é igualmente o pai dos circuncisos que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão." O que Deus prometeu a Abraão? Não um pequeno pedaço de propriedade lá no Oriente Médio. Ele prometeu a ele que ele seria o herdeiro para tomar posse do planeta Terra novamente. Levá-lo de volta para longe do diabo. E Ele disse que se você crê na mesma fé que Abraão creu, você é sua semente e você é herdeiro da mesma promessa que Deus deu a Abraão: você será herdeiro, dominador, sobre este planeta!

Então é isso. Eu quero te perguntar. Eu tenho três perguntas para vocês.

1. Vocês estão dispostos a ser aquele exército de guerreiros nesta terra para igualar aquele exército no céu que vai voltar?

Assim como Maria, Miriam, deu à luz a Jesus fisicamente nesta terra, vocês estão dispostos a ser, cada um de nós, todos nós, homens e, eu também, ser como Maria e trazer Jesus de volta à terra? Não para dar à luz um bebezinho, mas dar à luz uma miríade de anjos guerreiros descendo em cavalos. Ela O colocou na terra embora Satanás estivesse tentando matá-la.

2. Vocês estão dispostos a ser uma companhia de Marias/Miriams neste fim dos tempos para dar à luz a segunda vinda de Jesus a este mundo novamente? 

Eu creio na unção de Maria de Betânia para sentar-se aos pés de Jesus. Mas eu também acredito nesse tipo de unção de Maria para dar à luz a segunda vinda de Jesus a este mundo novamente. Vocês querem unção? Gabriel disse que o Espírito do Senhor virá sobre vocês com poder e o que você der à luz nascerá do Espírito de Deus. Então essa é a minha segunda pergunta para vocês. Vocês estão dispostos a ter o ventre de fé de Maria para trazer Jesus de volta a este mundo novamente?




3. Vocês aceitarão este mandato de domínio sobre a face da terra? 

Eu quero me voltar para vocês como Josué hoje e dizer: “Eu desafio você, igreja, agora é a hora de tomar posse deste planeta novamente. É hora de trazer Jesus de volta e completar o plano de Deus desde o início. Estou procurando por vocês, perguntando a vocês, Aglow International, vocês aceitam esse mandato?”

Três perguntas: Número 1 - vocês serão os guerreiros, a Noiva nesta terra para convidar aqueles anjos guerreiros de volta? Número 2 - vocês terão o espírito de Maria e darão à luz Jesus de volta a este planeta novamente? E número 3 - vocês aceitarão este mandato de Josué para tomar posse do planeta Terra novamente? Assumir o domínio sobre esta terra e expulsar o diabo daqui e trazer Jesus de volta? Vocês estão dispostos a fazer isso?

Vocês ficarão comigo agora? Isso é algo importante. Não é apenas um ensinamento. Estou procurando alguém para entregar isso. Estou pedindo para vocês pegarem isso de mim. E eu quero saber se vocês irão se alistar naquele exército hoje? Concordam em ser aquele corpo que o Espírito do Senhor virá sobre para que vocês tragam Jesus de volta a esta terra? Vocês estão dispostos?

Estou perguntando a você, Aglow International. Tome posse deste mandato. Junte todos os seus mandatos: Homem e mulher, Islã e Israel, coloque-os todos juntos e eu estou lhe pedindo, por favor, vocês estão dispostos a aceitar este mandato, esta autoridade, para obter a vitória final? Recuperem o planeta Terra. Assumam o domínio sobre o planeta e tragam Jesus de volta.

Um momento histórico

Se estão dispostos a dizer ‘sim’ a isso, e pegá-lo de mim, isso será, acredito com toda humildade, um momento histórico. Se concordarem em fazer isso. Caso não esteja entendendo do que estou falando, por favor, não concorde com isso. Continue a estudar. Não acredite só porque eu estou falando. Mas se você acredita nisso, se entende isso e quer dizer que deseja se alistar naquele exército, que deseja pegar esse mandato para dominar a terra. Se quiser se voluntariar para isso, eu quero que você se apresente aqui e eu vou entregá-lo a você. Para aqueles de vocês que querem tomar posse, venham à frente agora e eu quero passar isso para vocês.

Profecia sobre Jane e Aglow

Jane, venha aqui por um momento. Eu só tenho uma palavra profética aqui. Há uma unção sobre Jane e sobre toda Aglow para carregar o manto e a imagem da Rainha Ester. E Ester passou por 3 etapas e Jane eu falo isso por você e por toda a Aglow. Eu quero que todos vocês recebam isso.

Três etapas de Ester

A primeira etapa é uma intimidade nupcial com o rei. Uma com Deus. O adorando. Eu apenas oro isso e profetizo e os abençoo. Jane e toda a Aglow que vocês tenham esse manto de intimidade nupcial e real com o Rei em adoração.

Então ela entrou em uma segunda etapa onde foi desafiada a lutar a batalha do Anticristo no Fim dos Tempos e salvar o povo judeu. Ela sabia que tinha raízes judaicas antes disso, mas não queria falar sobre isso. E ela orou e jejuou e disse: “Sim, Senhor, eu farei”. E como você, Jane, e vocês, todos da Aglow, vocês foram chamados para um tempo como este, onde vocês se levantarão e estarão intercedendo no fim dos tempos pela igreja de Ester para derrubar o anticristo. E ficar com Israel nas batalhas do fim dos tempos.

Esta noite eu quero abençoá-los e orar por vocês e profetizar sobre vocês que irão para a terceira etapa e esta é a mensagem desta noite. Que depois disso ela assumiu seu lugar para governar e reinar juntos sobre este planeta. Ela assumiu um manto de autoridade, de governo, do Reino de Deus.

Senhor, eu oro por esta bênção de três dobras sobre Jane, sobre toda Aglow. A intimidade nupcial de Ester. A luta nas batalhas do fim dos tempos, derrubando o anticristo e permanecendo com o povo de Israel até o fim dos tempos. E em terceiro lugar, saindo na realeza e assumindo uma posição para governar e dominar - o governo e o Reino de Deus. O céu e a terra se uniram.

Eu quero orar estas três perguntas que eu fiz a vocês. Deus, eu te peço para fazer isso acontecer, Senhor. Não deixe que isso seja apenas uma oração ou um ensinamento, Senhor. Estou pedindo que você transfira este manto, esta autoridade, este destino agora mesmo para Aglow, Senhor. Se eu nunca fizer mais nada na minha vida, Senhor Deus, que essa transferência aconteça agora.

Senhor Jesus, Você tem esperado por uma Noiva pronta, para ser co-guerreira na terra com Seus guerreiros no Céu e eu digo a Você, Senhor, aqui estão eles. Estão se voluntariando, Senhor. Eles estão se alistando. Pai, eu oro para que agora este seja o começo de Apocalipse 19:7 se tornando realidade e a Noiva está se preparando para receber Jesus e Seu exército para voltar, Senhor. Esses homens, essas mulheres, estão diante de Ti, Jesus e dizem: “Estamos prontos para crer! Estamos prontos para receber! Estamos prontos para convidar! Estamos prontos para invadir! Estamos prontos para tomar posse! Estamos prontos para lutar juntos com Você, Jesus! Seu exército e nosso exército juntos, estamos prontos!”

E Pai, eu oro para que isso se espalhe deste grupo, desta conferência para todos os capítulos da Aglow e para o corpo de Cristo em todo o mundo. Que o corpo de Cristo, a Noiva de Cristo internacionalmente comece a estar pronta para receber o Comandante dos Exércitos do Senhor dos Exércitos para retornar!

E em segundo lugar, Senhor, eu oro sobre a Aglow assim como Gabriel falou sobre Maria e disse que o Espírito do Senhor e o Poder do Senhor virão sobre vocês e algo nascerá de vocês que liberará o Reino de Deus nesta terra. E eu oro Senhor, não apenas pela unção de Maria de Betânia, mas Maria, Miriã, mãe de Yeshua, para interceder como ela intercedeu para trazer Yeshua à terra pela primeira vez. Você receberá o poder do Espírito Santo para trazê-lo a terra pela segunda vez. Eu oro para que o Espírito e o poder do Senhor venham sobre você como veio sobre Miriã, e você ficará grávida da visão do Reino de Deus invadindo esta terra. Você ficará grávida, não com a primeira vinda de Jesus, mas com a segunda vinda de Jesus. Eu oro isso sobre você, eu abençoo isso sobre você, eu profetizo isso sobre você agora mesmo, como o anjo Gabriel eu digo, “que o poder e o Espírito do Senhor venha sobre você! E você dará à luz algo que é do Deus Todo-Poderoso”. E eu oro a este Pai para espalhar a Aglow em 170 nações, que haverá milhares e milhares de grupo Aglow intercedendo, dando à luz no espírito, gemendo e intercedendo até que Jesus volte a este planeta!

E desculpe-me pelo teor físico desta parábola, mas como o ventre de Maria teve que ser aberto para trazer Jesus a este planeta, o ventre de sua fé será tão aberto que milhões de anjos guerreiros virão invadir do céu por ti, pela tua fé, pelo teu ventre de intercessão, e tomar posse desta terra!

E eu oro por você como José, o pai adotivo de Jesus, a quem Deus lhe disse: “Os poderes deste mundo estão tentando matar Maria. Traga-a para cá, leve-a para lá, leve-a para lá.” E eu oro por você enquanto você aceita esta unção, o diabo vai tentar te matar, porque isso é o que ele não quer que aconteça. E eu oro agora mesmo sobre você, uma proteção como José. Maria era o herói, não José. Você é o herói, não eu. Mas eu quero orar por proteção sobre você e dizer que o diabo não vai chegar até você, por sonhos, por orientações, por anjos, você estará protegido, até que essa visão aconteça.

E a última coisa. Eu quero te dar este manto. Eu estaria mentindo para você se dissesse que isso não era comigo. Eu lhe digo a verdade, é muito pesado. Eu estou pedindo para você pegá-lo. Jesus disse: “Bem-aventurados os mansos, porque eles tomarão posse do planeta Terra”. E eu quero lhe dar o manto de Josué, do Fim dos Tempos, para que você tome domínio sobre este planeta. Que você saia e possa tomar posse da terra, que você a domine na autoridade e no nome de Yeshua, Jesus, o Messias, o Criador, o Dono, o Conquistador. Estou lhe pedindo, Aglow, que assuma este manto; para tomar o domínio e recuperar o planeta Terra. Homens e mulheres dominando o planeta. Israel e a Igreja concordando juntos em fazer um pacto para tomar este planeta, e então repreendendo os espíritos da ONU, do Islã, de tudo o que está dizendo que aquele pedaço de propriedade não pertence a Jesus.

Este é o fim do jogo, senhoras e senhores. Não vamos nos contentar com nada menos que isso, vamos? Falamos hoje sobre proclamar, crer e profetizar. Se vamos proclamar, crer e profetizar, vamos apenas seguir em frente. Jesus volta, o diabo é expulso, e nós juntos com Ele tomamos o domínio sobre este planeta novamente! Aleluia!!! Aleluia!!! Vem Senhor Jesus! Que venha o Teu Reino, que seja feita a Tua vontade nesta terra como no céu! Vem Senhor Jesus! Bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor!
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