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SÁBADO,  3  DE NOVEMBRO –  SESSÃO DA TARDE  

 

Você poderia separar cerca de 60 segundos e orar pela pessoa à sua direita e à sua esquerda? Libere 

um espírito de revelação sobre eles. Seja ousado. Eu sinto como se o Espírito Santo quisesse falar a 

partir de insights proféticos para nós. Vamos orar em línguas, orar em inglês, orar em espanhol. Eu não 

me importo com a linguagem que você usa. Obrigado senhor. Vamos continuar fazendo isso por mais 

30, 40 segundos. Obrigado pelo espírito de revelação que está nesta sala. Obrigado por essa palavra 

que foi tão clara, tão impactante, com um impacto tão poderoso. 

Obrigado pela supremacia aérea e agora pedimos que você fale conosco novamente e nos permita 

ouvir com nossos ouvidos espirituais o que está nos dizendo. Eu oro pela pessoa, Senhor, de ambos os 

lados, apenas continue orando para que eles tenham ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está 

falando agora. Que esta organização, este ministério tenha ouvidos para ouvir, os líderes terão ouvidos 

para ouvir. Aqueles que não estão aqui que estão nos assistindo online ou no Facebook Live, terão 

ouvidos para ouvir. Pedimos que nos fale claramente hoje, amém. 

Você pode se sentar agora. Vou apenas encorajá-lo a ouvir rapidamente. E, na verdade, gostaria de 

encorajá-los a não fazer muitas anotações. Às vezes, quando você tenta escrever rápido, porque está 

escrevendo o que acabou de ser dito e sente falta do que está prestes a ser dito. A beleza da tecnologia 

hoje é que, por alguns dólares, você pode receber essa mensagem. Você pode pausar. Você pode pegar 

todas as notas que quiser. 

Vou fazer algo que eu normalmente não faço. Se eu conseguir terminar tudo, pois são cerca de seis 

pontos, são realmente seis mensagens. Mas eu não vou lhe dar seis ensinamentos. Eu vou lhe dar seis 

mensagens proféticas instantâneas. Vou condensar cada uma na palavra que acho que precisamos 

ouvir hoje para este ministério e também, em geral, o que creio que o Senhor está dizendo à igreja. 

Então apenas escute. Tome algumas notas, mas o que eu faço em uma mensagem como essa é anotar 

o que Deus está falando comigo pessoalmente. Você sabe que eu direi algo e você ouvirá o Espírito 

Santo falar com você. E você não quer se esquecer disso, então anote. Mas não tente escrever tudo o 

que estou dizendo. Eu vou falar rapidamente, pelo menos em partes da mensagem, então apenas 

pegue uma visão mais geral. 

Chuck me falou algumas coisas que ele sentiu que eu precisava compartilhar. Chuck sempre me fala 

coisas que ele acha que eu preciso compartilhar, sempre. Você pode dizer sempre? Sempre. E eu 

aprendi a dizer sim senhor, sim senhor. 

Eu sinto que algumas das minhas responsabilidades em algumas dessas reuniões é apenas ouvir. Eu 

sabia muito bem a noite passada para onde eu iria, mas esta tarde eu senti que o Espírito Santo só 
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queria que eu ouvisse o tempo. Eu estive aqui ontem à noite, esta manhã e só pelos oradores, Chuck, 

mas também pelo o que eu estou ouvindo Ele dizer e a mensagem que está sendo formada. Voltei 

durante o almoço, descansei por alguns minutos e organizei esses pensamentos. 

PAIRANDO E NASCENDO  

A primeira coisa que vou falar por apenas alguns minutos é algo que Chuck mencionou. Ele olhou para 

mim e disse: “Você precisa falar sobre isso”. É o conceito de parto que ele mencionou.  

 Chave: A Aglow está recebendo uma maior unção para dar à luz aos propósitos de Deus na 

Terra. 

Eu acho que a razão pela qual o Senhor quer que eu faça isso, é porque este ministério está prestes a 

entrar em uma unção maior para que haja nascimento - para dar luz aos propósitos de Deus na Terra. 

Às vezes, Deus quer que ministremos aos indivíduos, mas às vezes nossa tarefa é regional e nacional, e 

Ele nos enviará às nações. 

Quando sou enviado para algum lugar, minha tarefa não é tocar em qualquer pessoa, é influenciar a 

atmosfera. É ir a uma região e fazer decretos proféticos que sei que mudarão esse local. Eu sinto que 

isso está sempre associado a este aspecto de nascimento e pairar. Eu sinto que isso está prestes a 

acontecer em um nível mais alto com certos elementos do movimento de oração - com aqueles que 

têm bastante compreensão disso. 

Vou tentar resumir algumas coisas. 

PAIRAR  

A palavra pairar é mencionada pela primeira vez em Gênesis 1. Seu original em hebraico é rachaph. 

Creio que a tradução da King James usa ‘mover’. O Espírito Santo estava se movendo sobre a face do 

abismo, sobre este globo estéril. 

As duas palavras usadas significam árido, estéril, selvagem, sem vida e incapaz de se mover. O Espírito 

Santo começou a pairar, ou gerar ou se mover. 

Rachaph é um termo relacionado à reprodução. Esta não é apenas uma palavra que significa que uma 

pomba está pairando ou uma galinha está chocando. Isso é tudo parte de uma definição, mas a sua 

raiz, o significado básico de rachaph está relacionado à reprodução. Um acadêmico hebreu me disse, 

sem entrar em muitos detalhes, quando eu comentei que é um termo reprodutivo, que é a palavra 

usada para um marido que está sobre a sua esposa. É um termo reprodutivo. 

Rachaph está associado a decretos. Você sempre encontrará quando Deus fala sobre o Espírito Santo 

pairando para liberar Seu poder para criar ou produzir, você sempre encontrará em algum lugar o 

decreto do Senhor - seja de um anjo. Em Gênesis 1, o decreto era de Jesus que dizia: “Haja. Haja. Haja. 

Haja.”  

Deus chama Suas palavras de sementes. No Novo Testamento Ele diz: Minha palavra é uma semente. 

Você é nascido de novo da semente incorruptível. Essa é a palavra esperma. Deus está dizendo: “A 

semente da Minha palavra tem vida e quando Minhas palavras são semeadas, elas têm a capacidade 

de se reproduzir. Quando minha palavra sai, o Espírito Santo paira ou libera seu poder com a minha 
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palavra e os dois se juntam e agora eles não são apenas palavras, são palavras de vida que começam a 

brotar e se reproduzir”. 

A versão grega é usada em Lucas. É mencionado 3 vezes no Novo Testamento. A versão grega para o 

rachaph é fterougizo. E fterougizo é uma palavra que tem a conotação de pairar, mas também inclui o 

conceito de Glória. 

Portanto, a palavra fterougizo significa envolver-se em uma névoa de luz ou brilho quando você paira. 

É a palavra para a nuvem resplandecente que apareceu no Monte da Transfiguração. O Espírito Santo 

veio, pairou, Sua Glória foi vista e os alcançou. De fato, as traduções literais gregas do Novo Testamento 

dizem que quando Jesus saiu daquela montanha, não apenas Seu rosto estava brilhando, mas Sua 

roupa estava brilhando como um raio porque a Glória de Deus o estava permeando. 

 Chave: O emanar da Sua Glória através de nós irá mudar a todos ao nosso redor. 

Não é de se admirar que Pedro tenha sido conquistado por isso e escreveu que vamos construir três 

tabernáculos. Quer dizer, ele não sabia o que dizer - a Glória do Senhor está conosco. Esta é a palavra 

que foi usada quando pessoas que precisavam de um milagre tentavam chegar perto o suficiente de 

Pedro, para que sua sombra as cobrisse e curasse. E eu costumava me perguntar como a sombra dele 

poderia curar alguém, mas isso não é realmente o que o texto diz. Não era realmente a sua sombra 

curando ninguém. O que ele realmente diz é que eles se aproximaram dele o suficiente, para serem 

ministrados na Glória de Deus que estava emanando. O poder do Espírito Sagrado estava emanando 

de Pedro, a ponto dele entrar em cena. Eles estavam no excesso de sombra e quando eles entraram 

naquela Glória eles foram curados. 

O outro lugar que quero mencionar rapidamente é quando o anjo veio a Maria e disse: “Você vai ter 

um filho, Jesus, Salvador do mundo”. Ela disse: “Como? Eu sou virgem.”. O anjo disse: “O Espírito Santo 

virá e se fterará ao redor de você. Ele vai passar. Ele vai ofuscar você. Ele vai envolver você. Ele plantará 

a semente do Filho de Deus em você”. E então Ele faz uma declaração interessante que associa isso ao 

decreto. 

A maioria das traduções inglesas falam de Lucas 1:37 pois para Deus nada é impossível. Mas isso não é 

realmente o que o versículo diz. Não parecia fazer sentido para os tradutores traduzi-lo literalmente, 

então eles fizeram o melhor com ele. 

Aqui está o que Lucas 1:37 literalmente diz - você não pode obter mais literal do que o que estou 

prestes a dizer. O anjo olhou para ela e disse: "Porque nenhuma palavra dita por Deus está sem poder". 

Nenhuma palavra dita por Deus é sem poder. Então as palavras que eu estou proferindo para você são 

o que o anjo disse: "O Espírito Santo está capacitando essas palavras, colocando vida nelas e elas trarão 

o que estão carregando".  

ESTE É O ANO DO NASCIMENTO  

O que eu estava ouvindo do Espírito Santo mais cedo é o mesmo que Chuck estava ministrando durante 

este ano - e ele continuou dizendo que é o ano do nascimento. Este é o ano do nascimento. Você 

precisa falar sobre pairar. Este é o ano do nascimento.  
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 Chave: Há um remanescente de crentes em oração que entendem quem são, e sabem quem é o 

Espírito Santo neles, estão declarando e liberando a Palavra do Senhor em poder - poder que 

traz à luz o que foi declarado.  

E o que eu estava ouvindo Ele dizer é que através das orações da igreja - há um remanescente de 

pessoas ao redor do mundo agora, intercessores, crentes orando - eles entendem quem eles são. Eles 

entendem o Espírito Santo neles. Nós não somos a maioria. Nós não precisamos ser a maioria. Um 

remanescente e está bem. Há um grupo de pessoas que entende que, quando o Espírito Santo nos dá 

uma palavra e começamos a usar essa palavra - seja um versículo das escrituras ou algo fora do nosso 

espírito - é maior do que apenas falarmos. O poder do Espírito Santo está sendo liberado através dessas 

palavras.  

 Chave: Quando liberamos a Palavra que Ele nos dá, ela sai em poder e o Espírito Santo começa 

a pairar para dar vida. 

Nenhuma palavra do Espírito de Deus que liberamos é sem poder. Ela libera o Espírito Santo para 

começar a pairar. Ele não vai apenas fazer isso sobre as pessoas, ele vai fazer isso nas regiões. Ele vai 

fazer isso nas cidades. Ele vai fazer isso nas nações. Esta é a estação em que as equipes de oração estão 

indo para cidades como Vietnã, nações, cidades e lugares onde se costumava levar 10 anos para 

terminar algo - há algo que vai ser tão forte acontecendo no reino espiritual neste mundo, os 

nascimentos vão acontecer em dias e tomar estes lugares.  

 Chave: Há algo tão poderoso acontecendo no Espírito nesta hora que fará com que os 

propósitos de Deus sejam gerados em dias. 

Estou um pouco adiantado, mas quando olhei para Chuck e disse: "Eles terão que ter pés leves", eu 

estava tentando encontrar a frase certa. O que eu estava sentindo era uma organização tão grande, é 

quando você tenta fazer com que pessoas de toda a nação ou nações participem. Você não pode 

simplesmente fazer as coisas rapidamente em uma semana ou duas, você tem que planejar. Você vai 

fazer uma viagem de oração ao Vietnã. Eu não sei quanto tempo isso levou para ser planejado, mas eu 

diria meses provavelmente. Mas o que estou ouvindo o Senhor dizendo é que você não tem meses 

nesta temporada. Você vai ouvir as designações do Senhor e terá que reunir uma equipe em uma 

semana.  

 Chave: Como as designações vêm do Senhor, precisaremos executá-las rapidamente, em vez de 

levar meses para planejar cada detalhe. 

Eu tenho experiência com isso. Chuck profetizou: “Duas semanas antes das eleições de 2016, leve uma 

equipe de pessoas para sete cidades - as sete cidades onde essa nação foi pactuada pela primeira vez 

com o Senhor. Volte para essas sete cidades com uma equipe, ore, reabra, restabeleça o pacto com o 

Senhor em todas essas cidades, e a palavra do Senhor retornará à nação. Você tem que fazer isso antes 

da eleição.”. Esses profetas adoram dar designações como esta: Vou orar por você.  

Eu chamei amigos meus porque sabia que era uma palavra de Deus. Eu disse: “Estou juntando tudo, 

pense se você quer fazer isso. Você vai ter que pagar suas próprias despesas. Você terá que cancelar e 

organizar sua programação. Estamos fazendo isso em uma semana. Tire seu tempo e ouça de Deus. 
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Avise-me amanhã”. Essa era uma equipe de líderes de alto nível, reuniões, agendas lotadas, muita coisa 

acontecendo, etc., e uma semana depois estávamos em uma jornada de oração por sete dias.  

Eu estou apenas dizendo que Deus vai nos ajudar a sermos proativos. Nós não vamos ter que ser 

reativos nesta temporada esperando para ver o que o inimigo faz ou o que Deus está fazendo, e: “oh, 

ok, é melhor nos mobilizarmos com isso”. Ele quer que uma companhia profética esteja ouvindo o que 

Ele está dizendo claramente o suficiente e com antecedência, para que possamos dizer de antemão, 

precisamos ir até lá porque Deus está prestes a fazer isso. E eu vou dizer isso mais uma vez, este 

ministério terá que ser muito rápido para se mover. Deus lhe dará uma grande graça, o ajudará a fazer 

e a fazer bem.  

CONCEITO DE SENTINELA  

A segunda coisa que Chuck me pediu para mencionar foi o conceito de Sentinelas. Na verdade, ele 

olhou para mim em um momento e disse: "Vamos ter que ouvir a estratégia do Senhor para o próximo 

ano desta mensagem sobre sentinelas". E então ele disse algumas coisas para mim, que causaram um 

certo medo em mim e isso tinha a ver com o meu tempo e energia. Ele disse: "Este é um ano em que 

vamos capacitar, equipar e agitar os sentinelas, vamos levá-los para outro nível".  

Isto é, a propósito, como o Senhor pretendia que os apóstolos e profetas trabalhassem juntos. Ele 

conhece o seu papel. Eu conheço meu papel. Chuck frequentemente me diz: “Eu não entendo isso, mas 

Deus lhe mostrará e você deve tomar sua unção apostólica, instrutiva, profética e desenvolvê-la, eu 

profetizarei nela”. Muitas vezes Deus dá a ele uma tarefa para nós. Então Deus começa a me dar a 

sabedoria de como podemos fazer, para quais direções nós vamos. Assim confiamos uns nos outros, e 

quando Chuck diz para mim: precisamos ir a 22 cidades, eu apenas digo: quando começamos?  

Mas este conceito de sentinela, o que senti que o Senhor me revelou é que há três palavras no Antigo 

Testamento para os sentinelas: Notstar, Shemar e Shafa. Todas as três dessas palavras são traduzidas 

como vigiar, proteger, manter, preservar. Uma delas não possui apenas uma conotação defensiva de 

guardar, preservar, vigiar para proteger como os sentinelas nas muralhas, uma das palavras tem uma 

conotação muito profética e até mesmo um significado ofensivo.  

 Chave: Aglow vai ver o que está chegando no futuro, receberá instruções de Deus e  vai agir 

imediatamente em obediência.  

Shafa - um dos significados para essa palavra é inclinar-se para frente e espiar a distância. É ver o que 

está à frente. É ver o que está chegando, ser capaz de olhar para frente ou para o futuro com uma visão 

profética. Eu senti que era uma palavra para este ministério, que Deus vai começar a mostrar as coisas 

que virão e antes da colheita, antes do seu começo, no Vietnã você vai ouvir a palavra do Senhor e vai 

para o Vietnã.  

Alguém vai ter uma visão e ver um dedo apontando para uma determinada parte do mundo.  

» Você não vai tentar apagar o fogo que Ele está acendendo, mas sim colocar mais lenha.   

» Você vai antecipar o pairar do Espírito porque conseguiu enxergar adiante. 
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 Chave: Existe um nível maior e mais elevado da unção profética que Deus está trazendo sobre 

a Aglow. Um alinhamento se você desejar.  

O outro conceito de Shafa não é apenas olhar à distância, mas a palavra significa espiar a cidade não 

para protegê-la, mas para tomá-la. Significa espionar uma pessoa para emboscá-la. 

Uma parte da unção dos sentinelas é:  

» discernir o que o inimigo está fazendo  

» cortar sua linha de suprimento  

» cercá-lo 

» acabar com o que ele está fazendo há séculos.  

Às vezes eu digo: “Você sabe o que vamos fazer? Vamos sitiar esta cidade ou esta nação até que 

tenhamos conquistado e levado de volta para o Senhor”. Então haverá iniciativas de oração daquela 

cidade onde você dá a estratégia dizendo coisas como “nos próximos dias, meses ou no próximo ano, 

esta organização vai sitiar essa nação aqui até vermos o inimigo bater em retirada. As equipes irão para 

lá”.  

E eu só digo isso para você de novo,  

 Chave: Haverá pessoas nesta organização, neste ministério, que Deus alinhe sua unção 

profética. Através de sonhos, visões, mover profético, você ouvirá com antecedência o que Deus 

quer fazer. Você estará preparado para entrar, será uma organização e ministério de vanguarda 

para dar à luz a isso.  

PLENITUDE  

A terceira coisa que o Senhor colocou no meu espírito foi a palavra plenitude. Eu provavelmente falei 

no ano passado sobre a plenitude do tempo. Não posso imaginar falar sobre o Tempo Certo, horaios e 

não dizer que a fase final é plenitude, então eu provavelmente mencionei isso.  

 Chave: Estamos agora em uma estação do tempo - a hora certa - onde devemos aproveitar o 

momento para recebermos a plenitude de estar no tempo certo.  

Estamos em uma dessas temporadas de plenitude, onde passamos por kairós. Estamos no tempo 

horaios em que aproveitamos o momento, chegamos à plenitude, à explosão e à ruptura.  

Uma das coisas que o Senhor me mostrou recentemente é que a plenitude do tempo está 

frequentemente ligada ao conceito no Antigo Testamento que eu chamarei plenitude da iniquidade. 

Em Gênesis 15, quando Deus veio a Abraão, Ele disse: “Eu farei tudo isso por você. Eu vou te dar isso. 

Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou dar-te toda esta terra, mas não posso fazê-lo ainda 

porque a iniquidade do amorreu ainda não está completa”.  

A palavra - completa - significa plenitude ou totalidade. Em seu Onisciente, o Deus que vê o fim desde 

o princípio estava essencialmente dizendo: “Eu sei que a iniquidade desta nação, essas nações, esses 

grupos de pessoas aqui, vai alcançar um ponto onde eu posso, na justiça, tirar deles e dar a você".  
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Não é que Deus ame este e odeie aquele. Ele só tira desse grupo e dá para outro grupo. Ele estava 

dizendo: “Eu sei que o nível do pecado e da iniquidade está chegando a um ponto em que, em Minha 

justiça, eu posso tirar isso deles e dar a você”. Mas mesmo sabendo que isso ia acontecer, Ele é tanto 

um Deus de justiça que ainda disse: "Vou esperar até que isso aconteça e serão cerca de 400 anos".  

Como você gostaria de receber uma promessa de Deus que diz isso? Eu estaria olhando para ele e 

dizendo por que estão falando isso para mim? 400 anos, você está brincando comigo? Converse com 

meus tatara, tatara e tataranetos.  

Há lugares no planeta que atingiram a plenitude da iniquidade, Deus está prestes a entrar nesses 

lugares e dizer: “O cálice da iniquidade está cheio. Eu estou removendo a autoridade que você tem, 

estou levando esta nação embora e eu estou dando aos justos. ”.  

 Chave: Deus nunca é pego de surpresa. Ele é Aquele que vê adiante, conhece os tempos e 

prepara Seu povo para que estejam prontos no tempo certo.  

Uma das coisas interessantes sobre Deus e Sua sabedoria, onisciência e soberania é que Ele está muito 

à frente de nós. Ele pode ver o fim desde o começo. Ele não está apenas esperando que a taça da 

iniquidade se torne plena para que ela possa coincidir com a plenitude do tempo. Ele também está 

preparando Seu povo para o que precisa fazer. Ele não está desperdiçando esses 400 anos. Ele está 

planejando. Ele é tão brilhante. Ele diz: “Isso vai levar 400 anos, então eu preciso formar uma nação. 

Vai levar várias gerações para obter centenas de milhares dessas pessoas e eu vou ter que cuidar delas 

dessa maneira, e desta maneira. Então eu terei que levantar este líder, e aquele líder, e aquele líder. 

”E assim o tempo inteiro que a taça da iniquidade está sendo preenchida, o propósito de Deus e Seu 

povo está sendo moldado para que fique pronto no momento certo.  

Depois, há uma convergência e é aí que estamos. Há partes da Terra onde o cálice da iniquidade está 

cheio e o Senhor está dizendo: “Eu tenho um povo que está pronto para ir e possuir a terra. Este 

ministério fará parte disso”. Não estou falando de tomar nada pela força. Estamos falando dos corações 

das pessoas. Estamos falando de salvação. Estamos falando de libertação da pobreza, opressão, 

pecado, fome, tráfico de pessoas e todas essas forças do mal que governaram partes do planeta. Deus 

está dizendo: “Nesta estação eu vou tirá-los, vou lidar com aqueles espíritos que oprimem partes do 

planeta por centenas de milhares de anos, vou enviar Meu povo com a habilidade de decretar, pairar 

e cercar os inimigos. Vou tirar esse poder dos malfeitores e vou resgatar as massas".  

 Chave: Aglow é um ministério preparado para desempenhar um papel significativo nesta 

estação. Esse ministério pode desempenhar um papel significativo. Eu vejo esse ministério se 

tornando mais e mais como um instrumento de ceifa afiado, um exército de colheita. 

Forças Especiais que vão libertar. O Vietnã é o primeiro fruto.  

 Chave: Para a Aglow Internacional há um ponto culminante de mudança na nova estação. 

ORIZO  

Este é meu quarto ponto. Um é pairar, dois é o conceito de sentinelas, e três é plenitude - plenitude 

de tempo, plenitude de iniquidade.  
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Ele me lembrou de Atos 13. Há duas palavras interessantes no grego do Novo Testamento. Começarei 

com a palavra-raiz porque ambas têm a mesma raiz e têm prefixos diferentes que lhes dão um 

significado diferente.  

A palavra raiz é horizo, h-o-r-i-z-o, na verdade não existe h, é o-r-i-z-o. Pronunciado horizo. Coloque 

um "N" nele, temos a palavra horizonte em inglês. Nós obtemos o horizonte da palavra orizo. É um 

limite. É o limite onde a terra e o céu se encontram. É uma medida indicada - seu limite chega até aqui, 

ou ali.  

O prefixo "pro" nessa palavra faz o que o prefixo em inglês "pre" faz. Faz com que uma palavra denote 

antecedência. Por isso, significa predeterminar: limites, horizontes. Curiosamente, é a palavra grega 

para predestinação.  

Predestinação nunca foi criada para ser uma doutrina. É um fato. É uma verdade. Significa 

simplesmente que Deus nos predestinou. Ele diz: "Este é o meu plano para você e eu vou escrever sua 

história enquanto você ainda estiver no ventre de sua mãe".  

Paulo disse: "Eu era um apóstolo chamado desde o ventre de minha mãe". É o que é marcado para nós 

antes do tempo. Isto é o que eu vou fazer através de Jane ou Susie ou Sandy ou uma organização - 

Aglow. Prelimitado, predeterminado. Estamos sempre nos movendo em direção a isso. Descobrimos 

que discernimos do Espírito Santo, a unção profética. É por isso que é tão importante, ouvirmos, 

discernimos - é para onde Ele quer que eu vá. Isto é o que Ele definiu para mim.  

 Chave: Deus define, predetermina nossos limites, fronteiras, os tempos para cada conjunto de 

limites e fronteiras. 

Então há uma forma diferente da palavra. Não é pro-orizo, é aph-orizo. É o prefixo "apo". Muda um 

pouco a forma e não se torna apo-orizo mas aph-orizo. Este é o conceito de não se mover em direção 

a um limite, mas você já chegou e agora está se movendo a partir dele. Está chegando ao fim de uma 

estação - o que Deus definiu para você nessa estação e, então, você cruza para a próxima.  

Você está se movendo daquele limite para o qual Ele te preparou - o que Ele estava fazendo na última 

estação, e agora você está se movendo do último limite para o próximo. (Pense em acabar com os 

primeiros 50 anos do ministério Aglow, deixando um limite, definindo um lugar e entrando nos 

próximos 50 anos - entrando no novo lugar que Ele definiu para nós. A tarefa dos últimos 50 anos foi 

cumprida e você está mudando para a tarefa da próxima estação). Você está indo do pró-orizo para o 

aph-orizo.  

 Chave: Quando Deus separa uma pessoa ou uma organização para um trabalho, há um tempo 

de treinamento necessário antes que a estação realmente chegue.  

Esta é a palavra separar em Atos 13: 2, quando o Espírito Santo disse: "Separa para Mim, Paulo e 

Barnabé, para o trabalho que eu os chamei para fazer." Eles chegaram a um cruzamento. Eles chegaram 

a uma linha de chegada e uma nova linha de partida. O Espírito Santo estava dizendo: “A preparação 

da última estação foi concluída e eu os moldei de acordo com o que queria fazer”. Tenho certeza que 

Paulo deve ter pensado: “Eu não percebi que seriam de 12 a 13 anos a partir do momento em que Ele 

me cegou e me prendeu, até que eu fosse liberado na plenitude do que Ele disse que eu iria fazer”. 
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Houve aquela estação de treinamento. Durante essa estação de treinamento, ele estava sendo usado 

poderosamente e era um líder em Antioquia, mas também estava sendo preparado para o próximo 

tempo. O Senhor falou pelo Espírito Santo: “Você atingiu esse limite. Agora atravesse para o próximo”. 

Então Ele os separou para um novo lugar. 

 Chave: Isso é o que está acontecendo com a Aglow. Nós fomos separados para uma nova 

estação e um novo limite. 

Eu ouvi claramente o Espírito Santo dizer para mim, é isso que está acontecendo com a Aglow. Ele tem 

trabalhado.  

 Chave: O som que vem da mensagem mudou. É um som que prepara você para quem você está 

se tornando. 

Você sabe que todos nós amadurecemos. 40 ou 50 anos atrás você iria a qualquer Conferência 

Carismática e basicamente o que você ouviria seria um bom ensinamento para ajudá-lo como pessoa. 

Você já reparou que na última estação parece que tudo o que ouvimos são mensagens que desafiam, 

preparam e nos equipam para nossa tarefa e, geralmente, é uma tarefa corporativa?  

Deus está mudando um ministério que provavelmente em seus primeiros anos - como muitos no 

movimento carismático - era provavelmente mais um ministério de ensino, equipando as mulheres 

com compreensão, revelação, discernimento, ajudando-as com casamentos, filhos, como crescer e 

amadurecer como pessoa. Mas posso lhe dizer, nós já ultrapassamos isso. Não é que isso seja ruim, e 

pode ainda servir em algum grau.  

 Chave: Nós amadurecemos em um manto profético apostólico, mas agora é sobre tomar 

nações.  

AGLOW ,  O GRUPO DE PESSOAS PREPARADAS  

Eu ouço o Senhor dizendo: “Eu formei e equipei, preparei um grupo de pessoas na Terra, que agora 

está maduro o suficiente para que eu possa enviá-las como equipes, como um ministério, como uma 

voz, a qualquer lugar do planeta. Eu posso designá-los para fazer qualquer coisa que precise, e eles 

estão preparados para isso. Agora atravesse para esta próxima estação que eu ordenei, determinada 

e predestinada para você. Esta é uma nova estação predestinada para a Aglow. Não é só para as 

mulheres, mas para as nações”.  

Milhões e milhões de pessoas entrarão no Reino por causa do trabalho que Deus faz através deste 

ministério. Eu não quero falar muito sobre isso, mas isso é para confirmar o que eu sei e você também.  

 Chave: Esta é uma estação que é provavelmente tão crítica quanto qualquer outra que você já 

esteve, onde você precisa ouvir com muito cuidado.  

 Chave: Deus vai levar nossa habilidade de escutar a um outro nível.  

Uma das palavras do Antigo Testamento para escutar significa, literalmente, que os beirais 

desaparecem. É usado no sentido do Antigo Testamento de Deus escutar nossas conversas e no sentido 

de ouvirmos suas conversas. Como Isaías, alguém da Aglow ouvirá o que Deus estiver conversando com 

o conselho do Céu sobre a Líbia, Irã, Iraque ou alguma outra nação e Ele dirá: “Quem Nós enviaremos?” 
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E eles dirão: “Nós executaremos essa tarefa. Vamos juntar uma equipe na próxima semana, ou em 2 

ou em 3 ou em 4, e estaremos lá”. Você está neste barco?  

CÍRCULO COMPLETO ,  PALAVRA DE UM NÍVEL MAIS ELEVADO PARA A AGLOW  

Hoje pela manhã, Deus me recordou da palavra que Ele me deu há uns 3 ou 4 anos. Eu estava em um 

culto de adoração e Ele me tomou em Espírito e eu estava olhando do Ceú para a terra e vi um grande 

círculo no chão. Fiquei me perguntando o que é isso que estou vendo? Fiquei esperando pela revelação, 

o que Ele vai me falar sobre esse círculo? Então Ele me tirou daqui (de cima) para cá, e eu vi o círculo 

de lado. Percebi que não era um círculo plano no chão, mas um cilindro.  Então Ele me disse, “Um 

círculo completo, um nível mais elevado. Um círculo completo, um nível mais elevado. Estou prestes 

a fazer algumas coisas novamente, mas estou sempre levando as pessoas a um nível mais alto. Milagres 

– outra explosão está chegando, mas será com um nível mais alto. A colheita está chegando, mas será 

de um nível mais alto. Outra onda de intercessão em todo o mundo está chegando, mas será de um 

nível mais alto.”  

O  TEMPO ESTÁ GRÁVIDO  

Eu compartilhei sobre isso em Oklahoma e um rabino messiânico cheio do Espírito veio falar comigo. 

Eu pensei, vou ouvir o que ele diz, pode ser que ele saiba de alguma coisa. Ele veio até mim depois, eu 

realmente não o conhecia. E não acho que já o conheci. Ele disse: “Fiquei fascinado com esse círculo 

que você viu porque é o que acreditamos sobre o tempo. O pensamento grego - o mundo ocidental, 

mede o tempo linearmente, mas nós não fazemos assim. Vemos o tempo como um círculo. Nós até 

acreditamos e falamos a frase de que o tempo está grávido ”. 

Eu pedi uma explicação. Ele disse: “Acreditamos que Deus coloca as coisas de tempos em tempos e é 

por isso que todo ano, em certo momento, você celebra um certo acontecimento, porque Deus colocou 

lá isso em um tempo. E você pode desfrutar dessa verdade espiritual ou unção mais facilmente nessa 

época do ano ”. 

 Chave: Quando você fala sobre o que Deus fez no passado, o mesmo poder é liberado para fazê-

lo novamente. 

TESTEMUNHO:  FAZER NOVAMENTE  

Então ele me disse: “Você sabia que porque Ele está falando de círculo completo, nível mais elevado, 

Deus está fazendo isto novamente? Você sabe o que a palavra testemunho significa em hebraico? Você 

já estudou isso? A palavra testemunho não significa apenas falar sobre algo, a palavra literalmente 

significa fazer novamente, não é dizer de novo, mas fazer de novo. Acreditamos que quando você fala 

sobre o que Deus fez no passado, o mesmo poder é liberado para fazê-lo novamente. Uma das razões 

pelas quais éramos tão insistentes - e que Deus insistia para que ensinássemos a história a nossos filhos, 

não era para que eles apenas conhecessem a história, mas acreditamos que quando contamos a eles a 

história da Páscoa, o mesmo poder que libertou o povo de Deus na época está disponível para eles hoje 

para libertá-los de qualquer coisa da qual precisem de libertação.  

Então ele me disse: “Eu tenho feito um pequeno experimento porque acredito nessa verdade. Eu tenho 

enviado pessoas para doentes que precisam de milagres e digo a elas: "Não vá orar por elas. Tudo o 
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que quero que você faça é compartilhar seu testemunho de como Deus o curou, e eu quero que você 

vá todos os dias e compartilhe seu testemunho. ”E ele disse:“ Nós começamos a ver milagres apenas 

nos testemunhos, porque o mesmo poder vem para fazê-lo novamente. ”Ele disse: Talvez seja isso 

então que Deus quis dizer quando disse E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do 

seu testemunho, então eu estudei e é realmente esse o significado”. 

 Chave: Enquanto você fala o que Deus fez por você, o mesmo poder fica disponível para tocar 

e transformar os outros.  

LEMBRE-SE:  PARTIR PARA A AÇÃO  

Enquanto eu estudava, o léxico adotou o conceito hebraico - é quase como a palavra lembrar. A palavra 

lembrar em hebraico não significa simplesmente pensar sobre algo, significa agir. Por isso, a 

compreensão dos versículos das escrituras que dizem que Deus se lembrou de Ana e ela concebeu fica 

mais clara. Não, ele não havia se esquecido de Ana, mas quando chegou a hora certa e ela perguntou 

a Ele, ela começou a pensar nisso - Ele é tão poderoso. Ele é tão criativo que, quando começa a pensar, 

o poder começa a fluir e, então, Ele começa a fazer algo. 

 Chave: Falar sobre o que Deus já fez O move para fazer algo novamente. 

Então, quando Ele diz, “Faz-ME lembrar.” Ele não está dizendo, “Faz-ME lembrar porque posso me 

esquecer.” Ele está dizendo, “Se você falar sobre isso, algo será movido em mim e Eu começarei agir.” 

Então quando o Senhor me lembrou disso, nessa manhã, foi isso que eu ouvi Ele dizer sobre o ministério. 

“Círculo completo, nível ainda maior.” Deus vai fazer algumas coisas novamente, mas a um nível ainda 

maior. Sim, haverá milhões de pessoas sendo salvas e batizadas no Espírito Santo, assim como lá - não 

sei quantas foram salvas e cheias do Espírito nos anos 60, 70, talvez milhões, talvez centenas de 

milhares. Deus realmente usou essa organização, mas eu vou lhe dizer que agora, está vindo de novo, 

mas em um nível mais elevado. 

 Chave: Deus vai fazer na Aglow o que Ele fez no passado porque nós completamos um círculo 

e fomos para um nível mais alto. 

» Parte de outro grande despertar como os dos anos 60 e 70, com salvações e batismos no 

Espírito, em um nível mais alto. 

» Sinais e maravilhas voltam, em um nível mais alto. 

» Libertações estão chegando, em um nível mais alto. 

» As nações voltarão, em um nível mais alto. 

» Principados e potestades serão novamente destronados, em um nível mais alto. 

» Não apenas com uma unção de ensino desta vez, não apenas com boa adoração, unção 

apostólica, unção profética, unção quíntupla, unção para romper. Círculo completo, cruzando 

o limite para o novo, avançando de lá, separado para a próxima fase, a próxima estação.  

Os melhores dias da Aglow não ficaram para trás, eles estão à sua frente. 
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ESPERAR E PESAR  

São cinco e nem sei se posso fazer isso em 5 minutos, mas que o Senhor tenha piedade de você, vou 

tentar. A mensagem que estou prestes a compartilhar eu não tenho pregado nem compartilhado há 

alguns anos. 

Há vários anos eu estava deitado no chão apenas orando e ouvi o Senhor dizer-me cinco vezes: “Espere. 

Espere. Espere. Espere. Espere. ”Ele sabia que por causa dos meus estudos - eu amo fazer estudos de 

palavras - Ele sabia que eu entenderia o que Ele diria porque cada vez que Ele dizia espere, eu via uma 

palavra hebraica diferente. 

Não há uma palavra para esperar no Antigo Testamento, há várias e eu sabia o que Ele queria dizer 

com cada espere. Ele não estava enfatizando 5 vezes para mim que eu deveria aprender a esperar e 

ser paciente. Ele estava me dando um significado diferente.  

OS CINCO SIGNIFICADOS DE ESPERAR  

 O primeiro significa esperar pacientemente. Ele sabe a hora certa. Chegamos ao Tempo Certo. Se 

acreditarmos que Ele sabe qual é a hora certa, deveríamos crer que Ele pode fazer através de nós 

no tempo certo o que Ele havia falado. Então, a primeira palavra esperar significa esperar com 

paciência.  

 A segunda palavra esperar significa esperar não com passividade, mas com confiança na fé. Você 

não está apenas esperando, esperando que Ele faça alguma coisa, você está esperando com 

confiança. 

 A terceira palavra é uma palavra interessante que significa esperar ansiosamente, com amor. É Davi 

dizendo: "melhor é um dia em sua presença do que mil em outro lugar". É Josué na tenda 

esperando, ansiosamente porque Ele está vindo. Você está entusiasmado. Você sabia que uma das 

palavras para ouvir no Antigo Testamento significa estar entusiasmado? Espere pacientemente, 

espere confiantemente. Você espera com esse desejo porque sabe que Ele está vindo. 

 A quarta é uma palavra hebraica muito forte. Literalmente significa ser trançado - vários fios em 

um. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Porque nesse versículo há a palavra 

que significa trança. Aqueles que esperam Nele se entrelaçam com Ele, Sua força se torna a força 

deles. É por isso que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas 

como águias, porque não é mais sua força. É a força d’Ele. 

 A quinta palavra esperar, esperar, esperar, esperar, estar trançado junto enquanto você espera. A 

quinta vez que Ele disse que eu sabia que não era esperar, mas peso. Era Glória. O peso da Glória 

de Deus, o kabod. E enquanto esperamos Nele, Ele vem, se torna um conosco e um novo peso da 

glória vem associado com presença, luz e revelação. E eu O ouvi dizer que há um novo peso de 

glória vindo sobre este ministério porque você aprendeu a esperar Nele. E porque não só existe 

uma verdadeira dependência d’Ele, há uma verdadeira humildade. Há um coração corporativo para 

fazer o que Ele deseja, para servir somente a Ele. E eu nem sequer finjo saber o que tudo isso 

significa, um novo peso da Glória, mas se você sente o que eu sinto agora, talvez sim, talvez não, 
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mas se você sente, você sabe que esta é uma palavra de Deus. Há uma nova autoridade, um peso, 

sua voz carregará o peso e suas orações terão peso. 

 Chave: Às vezes, quando você entra no lugar certo com Deus, tudo o que você tem que fazer 

para que Ele se mova é se apresentar. 

Uma das tarefas mais assustadoras que ele já me deu foi em Washington, D.C. - isso foi no início - eu 

sabia que deveria fazer algumas declarações que fossem espiritualmente grandes, importantes. E 

lembro-me de fazer isso um pouco antes, eu disse a Ele - porque fiquei intimidado, não sabia 

exatamente como fazer ou o que dizer, o que posso fazer, ou será que realmente tenho autoridade 

para fazer isso – e me lembro de ter dito: "Senhor, eu vou me esforçar para não estragar tudo". Uma 

das palavras mais libertadoras que Ele já falou comigo, foi: “Filho, você teria que se esforçar muito 

para estragar tudo. Eu não preciso de você para dizer isso perfeitamente. Eu não preciso de 

eloquência. Eu não preciso de você para escrever e ter todas as palavras certas. Basta chegar até lá 

com o melhor de sua capacidade e fazer o que eu pedi para você fazer, e Eu vou fazer o que eu disse 

que farei”. Nós chegamos a um lugar com Ele - nós temos que saber disso em um nível diferente – 

para onde Ele vai conosco. Quando falamos por Ele, é realmente como se Ele estivesse falando e então 

o peso de Sua Presença vai conosco.  

 Chave: Há um momento em nosso nível de relacionamento/maturidade com Deus onde Ele nos 

manda liberar Suas palavras e a nossa voz carrega a mesma autoridade como se Ele estivesse 

lá, falando por Si mesmo.  

 Chave: Há um novo peso da Glória chegando a esse ministério.  

O  KABOD DE DEUS  

Agora você entende do que eu estou falando? Não estou falando de um novo peso de glória para você. 

Eu não estou falando sobre um clamor. Eu estou falando sobre a Sua Presença, Sua Glória 

permanecendo e se movendo através de você. Na verdade, a palavra hebraica é kabod.  

 Chave: Deus nos coroou com a habilidade de O representarmos de forma que Ele seja visto em 

nós. 

A palavra grega para Glória – doxa – significa ser algo que se faz reconhecido pelo que realmente é. 

Então, quando Ele disse, Ele nos coroou com a Sua Glória, o que Ele está realmente dizendo é que Ele 

não nos coroou com a capacidade de sermos famosos, Ele nos coroou com a capacidade de representá-

Lo para que Ele possa ser visto em nós. É por isso que Coríntios diz que vamos de Glória em Glória, 

sendo transformados na mesma imagem porque a palavra significa que Ele é reconhecido em nós. 

TOMAR  

Eu acho que tenho tempo para o sexto. Eu deveria ter separado mais tempo para esse, mas vou direto 

ao ponto. Vocês entenderão. Vocês são mais espertos que a maioria das pessoas. 

Ele tem falado comigo sobre uma palavra do Novo Testamento para alcançar as coisas. Há uma palavra 

grega lambano que significa alcançar algo. Eu lambanhei meu celular. Eu alcancei isso. Quando você 

coloca o prefixo "kata", kata-lambano, e você o intensifica e não é mais a palavra alcançar, é a palavra 

tomar. Ela pode fazer a mesma coisa. 
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A propósito, com o prefixo epi, epi-lambano, às vezes, quando você vê a palavra alcançar no Novo 

Testamento, muitas vezes não quer dizer alcançar algo, mas tomar posse. Na maioria das vezes os 

tradutores evitam usar muitas palavras, então nem sempre eles traduzem da forma certa.  

Vou te dar mais alguns exemplos para vocês entenderem o que estou falando.  

Paulo disse em Filipenses 3:12, “Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas 

prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus.”. 

A tradução correta, ou melhor, seria “mas prossigo para tomá-lo, pois para isso também fui tomado." 

"Ele me tomou", disse Paulo. “Ele não apenas me cortejou, Ele me tomou. Ele me cegou por alguns dias 

e depois me entregou. Você disse. Você é Meu. Você é Meu.”. Paulo disse isso com a mesma 

intensidade, mas prossigo para tomá-lo, pois para isso também fui tomado. 

Há uma atitude “o que será, será”- uma espécie de complacência em muitos crentes que faz com que 

eles não entendam isso. Eles acham que aqueles de nós que conseguem isso são loucos. Tenho orgulho 

de estar na companhia de loucos. Não tenho medo de um pouco de intensidade e zelo radical. Não me 

sinto intimidado por isso e não vou deixar ninguém me intimidar porque sou radical. Estou tentando 

apreender aquilo pelo qual fui tomado. 

Em 1 Coríntios 9:26, Paulo usa eventos esportivos para descrever a mentalidade que precisamos ter. 

Ele disse: “Seja cuidadoso como um lutador de boxe, que não está apenas socando o ar. Encontre a 

marca e bata nela”. Então ele diz: “Como um corredor, corra de tal maneira - novamente o tradutor 

não sabia o que fazer com essa palavra, porque eles não necessariamente soariam certos para traduzi-

la literalmente, então eles disse - corra de tal maneira que você possa ganhar.”. 

Na verdade a palavra é kata-lambano. Corra de tal maneira que você tome posse. Ele está dizendo para 

correr de tal maneira que você tome o prêmio. Seja intenso. Seja diligente. Eu vou cruzar esta linha. Eu 

vou correr para vencer. Eu vou pegar coisas. Ele não está falando sobre vencer sobre outras pessoas. 

Ele está falando sobre esse jogo espiritual no qual estamos, essa guerra espiritual, esse evento 

espiritual. 

Ele disse que é bom que a sua mentalidade seja melhor que a de um atleta. Eu vou perseverar. Eu vou 

pagar o preço. Eu vou treinar. Eu vou ser obediente. Vou observar a maneira como ajo, vivo, como 

treino, porque estou fazendo isso para vencer. Eu vou aproveitar o prêmio. Paulo disse que é assim 

que vou viver a minha vida. 

Ele diz isso novamente em I Timóteo 6:12: “Lute o bom combate da fé, Timóteo”. Eu gostaria que todos 

os crentes pudessem realmente entender a força das palavras em: combater o bom combate. A raiz 

dessa palavra vem de agonizar, agonizar, agonizar, AGONIZAR. Não é apenas uma pequena briga. Esta 

é a palavra para lutar até morte na arena. Então ele diz: “Agarre-se à sua vida eterna”. Ele está falando 

com o homem que já está salvo. 

Por que ele estaria dizendo para se agarrar à vida eterna? Ele não queria dizer se agarrar à salvação. 

Ele estava dizendo: “Para agarrar aquilo que lhe foi dado através da vida de Deus, você tem que tomá-

lo, Timóteo! Você vai ter que se levantar em fé e tomar o que é seu”. 
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E eu vou encerrar com isso. 

A palavra é usada novamente em Romanos 8. Ela diz que não sabemos orar como deveríamos. Às vezes 

você simplesmente não sabe orar. Porque você sabe que a palavra teria ou deveria, como teríamos ou 

deveríamos - é um termo legal. Deveria significa ser legalmente necessário ou correto em uma situação. 

Então você está orando por alguém e não sabe o que está acontecendo em sua vida - você não sabe 

quais são os planos de Deus. Será que há falta de perdão e essa pessoa precisa lidar com isso? 

Às vezes você ora por uma nação. Será que Deus pode ser misericordioso agora? Será que agora é o 

tempo da colheita, ou Ele ainda precisa arar um pouco mais, precisa haver mais arrependimento? Às 

vezes, simplesmente não sabemos o que é legal no reino espiritual - o que é certo ou apropriado. 

Nós não sabemos como orar como deveríamos, mas Ele diz, quando você chegar a esse ponto, eu vou 

ajudá-lo. Ele nos ajuda em nossa incapacidade. 

Asthenia, Asthenes, sem força, sem a capacidade de produzir resultados, é o real significado da palavra. 

Porque às vezes nós simplesmente não sabemos o que é necessário ou como orar, então não podemos 

obter os resultados que queremos, mas não se preocupe, Deus irá ajudá-lo. 

A palavra é sunantilambanoma, o sun significa juntar-se com, anti significa contra e lambano significa 

alcançar. O que a palavra significa literalmente é alcançar, se juntar contra. Deus está dizendo: “Se 

você permitir que Eu faça isso ore no Espírito, ore de acordo com as minhas orientações, Eu vou Me 

apoderar da situação com você contra isso”. Então Ele está dizendo: “Se você for lambano, Eu vou 

lambano com você. Se você determinar que vai tomar aquilo pelo qual foi tomada a Aglow, se correr e 

lutar de tal maneira para tomar o prêmio eterno que Ele está lhe oferecendo.”. O Espírito Santo diz: 

“Eu vou alcançar com você. Vamos tomar juntos e você não vai lutar apenas com suas próprias forças, 

você vai lutar com a Minha força”. 

Eu nunca pensei sobre isso. Um amigo meu disse recentemente que o Senhor o estava levando a 

decretar sobre uma região. Decretos Apostólicos. Nenhuma palavra de Deus é sem poder. Ele está 

liberando a palavra do Senhor e lutando com o que dizer, e ele não sabe exatamente o que precisa 

dizer. Ele disse: “Eu ouvi o Espírito Santo: 'Você me deixaria cuidar disso e faria os decretos? '”. Meu 

amigo disse: “Eu comecei a orar no Espírito e permitir que o Espírito Santo em mim decretasse naquela 

região o que precisava ser decretado”. 

Você vai a lugares da Terra e o Espírito Santo dirá: “Eu preciso de alguém para chegar lá com a 

mentalidade de se apoderar da colheita”. Alguém vai se apossar do tráfico humano. Não é que eu não 

ache que as pessoas estejam tentando ou orando, mas estamos chegando a um lugar agora que a taça 

da iniquidade está cheia. Ele vai enviar algumas equipes de pessoas para partes da Terra onde essa raiz 

está, eles vão decretar o suficiente, e eles vão tomar a libertação daqueles 25 milhões de pessoas. O 

Espírito Santo vai tomar isso e eu não conheço nenhuma organização que esteja mais posicionada no 

mundo agora, em 170 nações. 

Você percebe o que Ele fez? Você percebe o que Ele pode fazer através deste ministério? Senhor, isso 

é muito mais do que apenas uma grande responsabilidade. É uma grande e gloriosa honra poder fazer 

parceria com você, e ter Você confiando em mim. 
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O mundo começou uma mudança radical quando Você disse a Paulo e aos líderes de lá, “Separados 

para Mim - aph-orizo. Estou pronto para passar para esta próxima temporada de sua vida". 

AGLOW:  UMA ORGANIZAÇÃO COM UM DESTINO  

Senhor, que honra, que privilégio é ser parte de uma organização com um destino para alcançar, 

mudar, conquistar nações para Você. Para libertar milhões e milhões, centenas de milhões de pessoas 

através do poder da oração, dos decretos liderados pelo Espírito e do poder do evangelho. 

Espírito Santo, se eu sei alguma coisa sobre você, eu sei qual é a sua disposição. Eu não estou falando 

aqui nesta reunião, eu estou falando em geral, neste momento da estação certa. Você está em uma 

disposição para alcançar. Você está com um mindset para tomar posse. Você está pronto para pairar 

sobre nações, grupos de pessoas e cidades. Pronto para romper com antigas e milenares fortalezas. 

Você está pronto para invadir uma nação e completamente, completamente, radicalmente, 

transformar essa nação. As palavras Senhor, Senhor, tu falaste do teu Filho, dei-lhe uma promessa, as 

nações são vossas, e eu te darei como parte de tua herança, um povo de toda tribo, língua e nação, 

etnicidade, grupo étnico do planeta. E o Espírito Santo, eu sei, você está agora se preparando para uma 

grande liberação de uma nova fase da Glória, da unção, da concessão, do comissionamento para enviar 

este exército e fazer esta colheita.  

Então eu declaro sobre essa organização, esse ministério:  

» Aceite essa nova tarefa,  

» Aceite o novo nível – círculo completo, nível mais elevado, 

» Receba um novo nível do peso da Glória, um novo nível de autoridade para pairar, gerar, cercar,  

» Olhe no horizonte e veja o que está se aproximando, chegue antes da hora para criar o 

momento oportuno, 

» Não se sinta intimidado por essa tarefa, mas receba a proposta, se entrelaçando junto com Ele 

até que o Seu coração e a Sua força sejam suas. 

Vamos nos levantar para encerrar essa sessão. Eu quero que neste momento você diga sim 

interiormente. Quero que você receba, se puder receber, essa palavra.  

» Vamos nos mover como um povo na plenitude dessa nova estação.  

» Vamos pegar tudo o que Ele está nos oferecendo.  

Senhor permita que haja comunhão aqui, não apenas compreensão, mas Espírito Santo sature 

corações, mentes, corpos. Encha esta sala com a Sua glória. Que essas pessoas voltem para seus 

quartos de hotel, pela rua, nos restaurantes, no corredor. Então, que percebam que algo está diferente, 

que estão carregando algo novo. 

Vamos pegar nas mãos por toda esta sala. Peguem nas mãos. Que o acordo agora fique forte. Deixe a 

sinfonia do acordo, mesmo que quieta, ser ouvida no Reino Espiritual de forma audível. Dizemos sim a 

Ti novamente. Seremos essa organização que Você está nos convidando para ser. E nós estamos indo 

para um nível superior, em Nome de Jesus. 
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JANE HANSEN HOYT  

Não há nada a acrescentar, mas apenas responder de novo com o nosso sim. Apenas repetir um 

pensamento que o Dutch compartilhou conosco, que é sobre estar entrelaçado com Ele. 

Recentemente, em uma reunião da diretoria, Glenda me fez uma pergunta. Acho que estávamos 

falando sobre a Aglow e acho que, você sabe, pensamos em estratégia e oração. Quero dizer, você vai 

lá às vezes - Senhor, o que você está dizendo? E a pergunta dela era: “Jane, o que você quer ver na 

Aglow?”. Eu disse: “Sua Presença, é isso que eu quero na Aglow e para a Aglow. Sua Presença.”. 

Senhor, não temos palavras, mas agradecemos pela incrível mensagem que Dutch nos trouxe. Aglow 

está em tantas nações do mundo para este tempo e para o seu propósito. E, de certo modo, nunca foi 

sobre nós, sempre foi sobre Você e continua a ser sobre Você. Ajude-nos a entrar na plenitude de tudo 

o que isso significa neste momento da história. 

Vamos encerrar apenas cantando novamente, "We Exalt You". Gostaria de te encorajar a sair da sala e 

ter momentos de comunhão, não deixe a sensação da Sua Presença. Não saia e comece a falar sobre 

isso e aquilo, como se a vida continuasse. Este é um momento precioso. Deixe ele pairar sobre você. 

Deixe-o romper uma nova vida em você. Viva com esta palavra em seu coração, enquanto você anseia 

por mais do Senhor. Que Deus te abençoe. 


