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JANE HANSEN HOYT 
 

Jane Hansen Hoyt serve como Presidente/CEO da Aglow Internacional, uma comunidade de 
mais de 200.000 guerreiros e líderes globais que alcançam 17 milhões de pessoas anualmente. 

Jane tem uma paixão pessoal de ver mulheres e homens 
caminhando juntos para avançar o Reino de Deus. Seu coração 
deseja ver todas as pessoas capacitadas a alcançar seu potencial 
dado por Deus e cumprir Seus propósitos para suas vidas. Jane 
disse: A minha grande esperança é a certeza de que Deus está 
construindo uma Igreja forte e poderosa, vibrante e vitoriosa 
na terra - que é destinada a brilhar como um farol de luz 
através de dias de escuridão e decepção, que exibe a grandeza 
do Rei dos reis e dá honra ao Senhor dos senhores. 

Sob ela, liderança apostólica forte, sensível, a Aglow 
estabeleceu comunidades do reino fundados na plenitude de 
Cristo em quase 170 nações. O propósito disso tudo é ver todas 
as nações tocadas e cada coração mudado através de encontros 
que restauram pessoas para um lugar radiante de 
relacionamento com Deus e uns com os outros. 

Como oradora pública, Jane discursa em conferências ao redor do mundo. Ela traz verdades do 
Reino que certamente desafiarão mentalidades para ver cada circunstância da vida de uma 
perspectiva celestial. As habilidades de liderança, sabedoria e sensibilidade de Jane ao Espírito 
Santo mantiveram Aglow na vanguarda dos avanços do Reino. 

Jane foi homenageada em janeiro de 2014, com o Prêmio de Turismo na cerimônia de premiação 
da Oitava Noite Anual em Homenagem aos Aliados Cristãos, realizada pelo Knesset Christian 
Allies Caucus em Jerusalém. Ela recebeu o prêmio pelo firme compromisso da Aglow em levar o 
turismo para o Estado de Israel e pela contribuição contínua da Aglow para o Estado judeu. Ela 
também atua no Comitê de Coordenação dos Líderes Cristãos Americanos para Israel (ACLI). 
Em 2017, Jane recebeu o Doutorado em Liderança Apostólica e Teologia Aplicada pela Wagner 
Institute. 

Jane é autora de vários livros, incluindo: Journey of a Woman, Master Plan, Fashioned for 
Intimacy, The View from Above and Living Heaven to Earth….and loving it! Jane contribuiu na 
2ª edição da Bíblia de Estudos Holy Spirit.  

Jane é casada com Tony Hoyt, ex-Diretor Nacional da Future Farmers of America. O casal reside 
no estado de Washington. 

 

https://store.aglow.org/collections/books/products/the-journey-of-a-woman
https://store.aglow.org/products/master-plan
https://www.amazon.com/Fashioned-Intimacy-Reconciling-Original-Design/dp/0830720669
https://www.amazon.com/Fashioned-Intimacy-Reconciling-Original-Design/dp/0830720669
https://aglow.myshopify.com/products/the-view-from-above
https://store.aglow.org/collections/books/products/living-heaven-to-earth-and-lovin-it?variant=376786957

