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Agora, nos tempos finais, Israel não apenas foi restaurada como nação, mas há um remanescente de fé, 
o povo judeu que crê em Yeshua nesta terra e isso é um milagre. Enquanto ainda somos pequenos em 
número, o fato de estarmos aqui é um sinal de Deus. É porque Deus é fiel. Ele é fiel à sua aliança. Ele 
prometeu há milhares de anos que seria fiel ao Seu povo e, por mais infiéis que tenhamos sido, Ele 
permanece fiel.  

Como Jane disse, acreditamos que há algo especial em nosso relacionamento. A Bíblia chama isso de 
Oliveira. Somos diferentes tipos de galhos que, juntos, somos enxertados. Há uma promessa de que, 
quando esses ramos forem enxertados juntos - todas as nações ligadas ao remanescente messiânico em 
Israel - algo grande acontecerá. Deus disse que isso será maior do que no primeiro século. Como pode 
ser?  

Ultimamente, muitas pessoas nos criticaram dizendo: "Como você pode dizer que será maior que o 
primeiro século?". Eu não sei. Isso é o que a Bíblia diz! Eu não inventei isso! Mas ouça, no primeiro século 
eles não tinham crentes na China, na África, na América e na Europa. Algo está acontecendo.  

No primeiro século, ainda não estávamos preparando para o tempo do Messias chegar em Glória e 
estabelecer Seu Reino nesta Terra. Algo está diferente. Ele disse que, quando nos unirmos, isso nos levará 
à ressurreição dos mortos.  

Há algo sobre o seu relacionamento conosco e nosso relacionamento com você que está nos levando a 
um momento em que o mundo está ficando pronto para os mortos ressuscitarem e o Reino Messiânico 
vir à Terra. É por isso que estamos entusiasmados e é por isso que você está aqui. Seu relacionamento 
conosco é parte disso, assim como nosso relacionamento com você.  

 Chave: O relacionamento da Aglow com os crentes messiânicos de hoje é vital para preparar o 
retorno de Yeshua.  

Uma outra breve reflexão.  

Se Deus é Amor e Deus é Um, isso deve significar que há pessoas em todas as nações que se amarão por 
causa d’Ele. Essa prova tem que estar em algum lugar. Bem, aqui está você. 170 nações representadas 
pela Aglow e nós aqui em Israel. Nós nos amamos. Deus deve ser um e Ele deve ser amor. É disso que se 
trata. É um testemunho.  
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 Chave: O relacionamento da Aglow com os crentes messiânicos de hoje é um testemunho do 
amor e da unidade de Deus. 

Atirando a primeira pedra  
É interessante que a frase atirar a primeira pedra seja encontrada tanto na Torá de Moisés quanto no 
Evangelho de João. Esta pequena frase é realmente bem conhecida no mundo judaico e assim como no 
mundo cristão, e ambos podem não saber que existe uma conexão entre elas.  

Quero mostrar qual é a conexão entre as duas. É uma comparação entre as Leis da Justiça em 
Deuteronômio e Yeshua lidando com a mulher que foi pega em adultério.  

A primeira citação é de Deuteronômio 16, é a parte da Torá que foi lida nas sinagogas semana passada. 
Por incrível que pareça, uma lider de partido político, Ayelet Shaked, citou esse trecho esta semana 
durante sua campanha.  

Deuteronômio 16:18 Nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos em todas as cidades que 
o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que eles julguem o povo com justiça. 

A primeira coisa a ver é que o julgamento justo faz parte do plano de Deus. Nós não temos apenas uma 
filosofia espiritual. Tem que se resumir a valores morais e justiça social. É parte daquilo em que 
acreditamos. Temos que julgar de forma justa.  

Deuteronômio 16:19 Não pervertam a justiça nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois 
o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Siga única e exclusivamente a justiça, para 
que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. 

Em Deuteronômio 17: 1-7, diz que se alguém comete um crime - seja algo abominável como a idolatria ou 
imoralidade sexual - essa pessoa deve ser apedrejada. A pessoa que é testemunha deve ser a primeira a 
atirar a pedra. Então, Yeshua estava citando Deuteronômio. Essa referência é encontrada três vezes na 
Torá, em Deuteronômio e em Levítico.  

Um sistema judicial 
Deuteronômio 16:18 diz que precisamos nomear juízes e oficiais, que é a mesma palavra para polícia em 
hebraico. Então, somos um povo a favor do sistema judicial. Você precisa orar pelo sistema judicial do país 
de onde estiver. Você precisa orar pela polícia, pois ela faz parte do plano de Deus para preservar a justiça.  

 Chave: Os sistemas judiciais fazem parte do plano de Deus para sustentar a justiça na Terra. Ore 
por todos que compõem seu sistema judicial. 

Enquanto nos dias atuais não precisamos nos preocupar em apedrejar, ou não, alguém. Isso significa que 
os criminosos devem ser punidos. As pessoas que cometem crimes não podem simplesmente ser deixadas 
de lado. É necessário que haja tribunais e polícia, e as pessoas precisam ser punidas.  

Esse trecho também diz que temos que buscar a justiça. O que quero dizer é, se formos passivos, a justiça 
não acontecerá. A justiça simplesmente não acontece. Justiça é algo que deve ser buscado. Na triste 
situação do comércio sexual em Israel, não podemos simplesmente ficar sem fazer nada. Nós temos que 
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fazer alguma coisa. Temos que buscá-la. Se pelo meno buscarmos um pouco, Deus abençoará de grande 
forma. Ele pode multiplicar nossos esforços, mas temos que fazer alguma coisa.  

 Chave: Devemos ser proativos na busca pela justiça e, dessa forma, Deus multiplicará nossos 
esforços. 

É interessante que, em Deuteronômio 16:19, a Palavra diz que você deve proibir subornos. Bem ali na 
Torá. A corrupção financeira faz parte do problema.  

 Chave: Aceitar subornos faz com que a capacidade de uma pessoa de governar com sabedoria 
seja distorcida, tendenciosa ou inclinada contra a justiça.  

Em Israel, dizemos que acreditamos nessa verdade, mas isso faz parte do nosso problema aqui com os 
religiosos. Dizem que acreditam em valores morais, mas há corrupção. Existe corrupção financeira dentro 
do sistema religioso. Essa corrupção perverte os olhos. Eles pensam que estão sendo justos, mas não são.  

Então diz em Deuteronômio 17:4 que você deve investigar cada caso. Cada caso é diferente. Não podemos 
simplesmente generalizar. Tem que haver um processo.  

 Chave: Governar a partir de um lugar de retidão e justiça implica em um processo no qual se 
revela culpa ou inocência. 

A justiça está no processo. Você tem que caminhar no processo. Você não sabe o fim. Você não pode 
assumir que alguém é culpado ou que alguém é inocente antes do processo. Você percorre o processo. 
Parte da justiça está em caminhar pelo processo.  

Gosto do fato de que Dan Juster tenha escrito um livro chamado Due Process (Devido Processo). A justiça 
não é apenas o resultado no final; é o processo pelo qual você passa para chegar a esse produto final. Há 
um processo para não se ter uma noção preconcebida.  

 Chave: A justiça permite que uma nação possua a terra. 

E, finalmente, em Deuteronômio 16:20 diz que uma sociedade justa pode se apoderar da terra. Você vê 
que o que temos que ter para tomar posse desta terra não é mais religião. Não são mais exércitos, nem 
mais política, nem mais dinheiro. Precisamos de justiça nesta terra. É isso que nos permite possuir esta 
terra. É disso que se trata o sionismo em primeiro lugar.  

Israel e a condição atual das nações 
Não temos apenas outro país como todos os outros países. Deus não precisa de outro país. Este país 
deveria ser construído sobre valores justos, morais e justiça social como parte de nossa fé. É a mesma 
coisa para todas as nações de onde vocês vem.  

E se em 170 nações do mundo todo orássemos por justiça moral e justiça social como parte de nossa fé? 
Acreditamos que somos pessoas de fé que têm o coração correto e necessário para transformar as 
sociedades em que vivemos. Não estou falando de política.  

Eu quero dizer que nosso país está em meio a um problema difícil. Há muitos problemas difíceis. Somos 
uma nação cercada por 22 nações árabes que fazem parte de um grupo de 49 nações muçulmanas. Esta 
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nação, Israel, vive no meio de 49 nações muçulmanas. Nós não somos anti-árabes; nós somos pró-árabes. 
Somos todos uma família.  

Quando olhamos para a nossa nação, há um conflito, e é por isso que não há como formar um governo 
agora. É devido a um choque entre o religioso e o secular. Não estou falando da comunidade Cristã no seu 
país. Estou falando da comunidade ultraortodoxa aqui em Israel.  

Por um lado, temos uma sociedade secular que está afundando em níveis mais profundos de imoralidade 
sexual. Como eu disse, o nível de pornografia entre alunos da 5ª e 6ª série é surpreendente. A quantidade 
de pornografia, divórcio, comércio sexual e aborto é horrível! As mulheres estão sendo despedaçadas 
nesta nação. É tão grave que está até mesmo afetando os homens agora. O que foi abuso de comércio 
sexual agora está levando homens a abuso homossexual. É tão profundo. O país está tão confuso que nem 
consegue distinguir entre o certo e o errado.  

Por outro lado, você tem uma base religiosa que afirma estar certa e faz um discurso correto. É 
maravilhoso. Eles dizem muitas das coisas que diríamos e, no entanto, dentro dessa comunidade estão 
roubando dinheiro do governo! Eles não estão enviando seus filhos para servir no exército. Eles esperam 
que o povo secular sirva no exército no lugar deles. Bem, isso significa que vocês os estão matando.  

Se você envia outra pessoa para morrer em seu lugar, se está roubando dinheiro, se está matando e se 
está mentindo sobre qual é a verdade na Bíblia, o que é que você está fazendo, então? Portanto, há 
injustiça de ambos os lados e nosso povo está confuso. Estamos vivendo no meio disso. Agora você precisa 
ouvir esta mensagem. Estamos falando da sociedade israelense. Estamos falando do povo israelense como 
indivíduos perdidos. Eles não conseguem descobrir como sair deste labirinto.  

E nós estamos falando sobre o seu país. Também estamos falando de você, pessoalmente. Estamos 
falando de mim, pessoalmente. Qual é a resposta para tudo isso? Nosso povo está preso agora. Não há 
resposta. Nós não sabemos o que fazer.  

Acabamos de ter uma eleição e eles não puderam formar um governo. Então, nós teremos outra eleição. 
Os resultados serão os mesmos. Nós estamos presos. Nós não sabemos o que fazer.  

Bem, há uma resposta. E a resposta é uma Pessoa.  

Estamos realmente buscando por justiça? 
Vamos olhar para João 8.  

É isso que quero descrever. Toda essa história é sobre Yeshua conversando com essa mulher que foi pega 
em adultério. De certa forma, ele resume quase tudo o que está acontecendo no mundo nesse momento. 
Você entende o que eu quero dizer?  

Qual é a nossa mensagem como crentes? Como podemos conversar com as pessoas quando todo 
programa de televisão, tudo no entretenimento, é adultério? O que você quer dizer com "uma" mulher 
pega em adultério? Isso é 90% da sociedade ocidental! Que tipo de mensagem temos? Ok, está errado, 
ok. Mas qual é a nossa mensagem para eles? Qual é a solução para isso?  

Agora vamos ver como Yeshua respondeu a isso. É incrível pensar sobre isso em todos esses níveis.  
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João 8:3-6: Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. 
Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: "Mestre, esta mulher foi surpreendida em 
ato de adultério. Na Lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o senhor, que diz?" Eles estavam 
usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se 
e começou a escrever no chão com o dedo.  

Agora você entende a situação? As pessoas vêm, líderes religiosos, e dizem: “Yeshua, estamos trazendo a 
você esta mulher” - que obviamente está arrependida - ela está de joelhos. Ela está chorando. E dizem: 
“Ela foi pega em flagrante, em adultério e a Torá diz para apedrejá-la.” Esta é uma armadilha para ele. 
Porque se Ele diz que ela está errada e precisam apedrejá-la, então não há compaixão. Se Ele não diz para 
apedrejá-la, então Ele não cumpre a Torá. Consegue perceber como Ele está sem saída?  

Nos sentimos da mesma maneira! Você entende, somos a favor dos religiosos? Somos a favor dos 
seculares? Como você responde a essa pergunta?! Eu não sei.  

Primeiro, isso tudo é falso. Me diz uma coisa. Você pode pegar uma mulher em adultério sozinha? Essa é 
boa! Algo não está fazendo sentido nessa história. Então, fazemos a seguinte pergunta: essas pessoas 
estão realmente buscando a justiça ou só querem ostentar a imagem religiosa que têm? Pense nisso.  

 Chave: Será que é sobre estarmos conectados com a Verdade, ou estarmos retratando uma 
imagem religiosa que achamos que temos? 

Veja, eu estou falando sobre a sociedade de hoje. Isso está acontecendo agora. Estamos realmente 
buscando a justiça? Ou estamos apenas procurando culpar alguém?  

Se você se voltar para a Torá, realmente fala que deve-se apedrejar o homem e a mulher. É o homem que 
tem a responsabilidade primária lá. É o homem que tem a culpa primária e ele é o primeiro a ser 
apedrejado. Não apenas a multidão trouxe a mulher sem o homem, mas também o homem que primeiro 
deve ser apedrejado. Onde ele estava?! Ele estava na multidão? Talvez, eu não sei.  

Veja bem, estamos presos numa situação semelhante. Nós olhamos, estamos sentados aqui como crentes 
na terra de Israel, e ouvimos os judeus ortodoxos dizendo aos seculares: “Você está em pecado. Isso é 
uma abominação.” Dizemos: “Bem, sim, nós concordamos, mas você não está oferecendo uma resposta. 
Qual é a resposta para essa situação?” Como tratamos as pessoas? Como falamos com nossos amigos 
religiosos e como falamos com nossos amigos seculares? Esta é uma questão real em Israel nos dias de 
hoje.  

João 8:6-9 Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-
lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo.Visto que continuavam a interrogá-
lo, ele se levantou e lhes disse: "Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra 
nela". Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão.Os que o ouviram foram saindo, um de 
cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. 

Agora Ele está acrescentando algo a Torá. A Torá fala sobre o primeiro a lançar a pedra, mas Ele está 
acrescentando algo, e está dizendo: 'qual de vocês está sem pecado?'  
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Buscar a justiça 
Esse é o real significado na Torá, pois Moisés disse: “Busque a justiça.” Não se tratava de encontrar pessoas 
para apedrejá-las. Seu significado é de sobre encontrar justiça.  

Portanto, temos que fazer a pergunta - as pessoas religiosas, as pessoas seculares, nós, você, eu - a 
questão não é 'a quem culpar', mas a questão é 'estamos sendo justos?' Verifique primeiro seu coração. 
Não se trata de culpar essa ou aquela pessoa. É sobre tornar-se justo. Essa é a questão. Só porque você é 
secular ou religioso, não significa que você é justo. E nosso povo está preso nisso.  

Como eu disse aos seculares, as duas grandes palavras que os definem são liberdade e amor. Queremos 
amor e queremos liberdade. Mas se você juntar amor e liberdade sem valores de justiça, é igual à 
imoralidade sexual. E é isso o que eles têm.  

 Chave: Amor e liberdade sem valores de justiça abrem a porta para a imoralidade sexual. 

E por outro lado, os religiosos, bom, tudo o que queremos é justiça. Tudo o que fazemos é condenar a 
todos. Somos falsos porque também não estamos fazendo o que é certo. Nós precisamos acordar. 
Dizemos aos nossos amigos religiosos que, se a justiça está em seu coração, não aponte para as pessoas 
seculares e diga que elas estão certas ou erradas. Só porque você beija a mezuzá, separa carne e leite - 
isso não faz de você uma pessoa justa. Precisamos lidar com o nosso próprio coração.  

 Chave: Comportamento ou aparência externa não te faz justo. A justiça é uma obra interior do 
Espírito. 

Yeshua se ajoelhou no meio da multidão e escreveu no chão como um sinal para todos os que estavam 
lá. 

João 8:10-12 Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: "Mulher, onde estão eles? Ninguém a 
condenou?" "Ninguém, Senhor", disse ela. Declarou Jesus: "Eu também não a condeno. Agora vá e 
abandone sua vida de pecado". Falando novamente ao povo, Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem 
me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida". 

Isso é lindo! Que coisa incrível de se dizer! Podemos olhar para as pessoas e dizer: “Nós amamos você. Se 
você está fazendo algo errado, pare com isso, pois nós te amamos.” Não é uma questão de condenação. 
É uma questão de amor ajudar as pessoas onde elas estão.  

Se as pessoas fumam, pedimos que parem porque não queremos que sofram com câncer de pulmão. Se 
usam drogas, queremos que parem porque não desejamos que elas destruam suas mentes. E quando as 
mulheres estão sendo convencidas a fazer as coisas – até mesmo convencidas de que são elas que querem 
fazê-las - e estão destruindo seus corpos - dizemos: “Nós amamos você! Pare com isso! Não faça!"  

E Yeshua continuou e disse-lhe: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas 
terá a luz da vida".  

 Chave: Quando a Luz da Vida vive dentro de você, você também não pode andar nas trevas. 
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Uma mudança de coração 
Quero dizer algo; não importa se você é politicamente de direita ou esquerda. Não importa se é religioso 
ou secular. Temos que mudar de coração. E não há ninguém que possa mudar nosso coração além de 
Yeshua. Ele é a Luz do mundo. E se Yeshua não está em seu coração, então há trevas lá. Pode ser trevas 
religiosas ou trevas seculares. Pode ser condenação para com os outros, ou pode estar se condenando.  

Veja o que Ele está dizendo. Agora vamos ouvir isso. Não pense em outra pessoa agora. Pense em você. 
Vamos trazer isso para nossas próprias vidas.  

Você já esteve envolvido em pecado sexual? Nem todo pecado sexual é físico. O pecado sexual pode 
ocorrer através da visualização de vídeos ou pornografia. Você esteve envolvido em alguma coisa? Jesus 
está dizendo: “Eu não estou condenando você. Isso está o machucando. Não faça mais isso. Vamos, saia 
disso. Não se sinta condenado. Não fique preso nisso." 

É o que acontece com muitas pessoas e é o que acontece com mulheres que estão no comércio sexual. 
Elas ficam presas nesse pensamento: "Eu não sou boa. Eu sou um lixo, então é melhor voltar para essa 
vida." E Jesus diz: "Não, não! Aquele não é quem você realmente é! Você é meu filho! Você é minha filha! 
Deixe-me ajudá-lo a sair daqui. Deixe-me dar-lhe a luz que vai iluminar a sua vida. Deixe-me ajudá-lo a sair 
disso. Você não é um lixo! Não se condene e não permita que mais ninguém o condene! Não estou aqui 
para condenar. Deus não está aqui para condenar!”  

 Chave: Não estamos aqui para condenar pessoas que estão presas pelo pecado. Estamos aqui 
para amá-las e apontar para Jesus e para o caminho de vida. 

Não estamos aqui para condenar. Estamos aqui para ajudá-los e dar-lhes esperança. Apenas dizer às 
pessoas que elas estão pecando, e não oferecer uma saída, não faz bem algum.  

Aqui está o acordo. Yeshua não está perdoando o pecado e Ele não o está condenando. Perdoar o pecado 
é: “Bem, eu entendo, apenas continue. É assim que as coisas são.” Ele não está dizendo isso. Ele está 
dizendo: “Eu não o condeno e não perdoo o pecado. Eu te amo e quero ajudá-lo a sair disso.Há uma saída 
e eu posso ajudá-lo."  

É por isso que você, pessoas como minha filha, e outras, estão se aproximando e dizendo: “Olha só, 
queremos ajudá-lo nessa questão. Não queremos condená-lo. Queremos dar uma saída, porque nós o 
amamos e nos importamos com você.” Não há um pingo de condenação em nossa voz e em nossos 
corações. Mas estamos dizendo: “Pare de fazer o que está destruindo sua vida e destruindo as pessoas ao 
seu redor! Não faça mais isso! Vamos lá! Nós temos uma solução para você."  

É preciso ter uma solução para quem foi pego na armadilha do pecado. Apenas dizer para não pecarem 
não é o melhor caminho para ajudá-los a sair do pecado. Yeshua disse: “Eu tenho a luz. Eu tenho o poder. 
Eu tenho a justiça. Eu tenho o Espírito. Eu tenho como lhe dar a 'energia positiva' - como dizem nossos 
jovens - para sair dessa situação.”  

E então Ele disse aos religiosos: “Por que vocês condenam as pessoas o tempo todo? Por que vocês 
querem jogar pedras?” Ok, nós não jogamos pedras literalmente. Ainda não. Ele diz: “Vocês condenam as 
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pessoas o tempo todo? Vocês dizem que elas não são boas?” Serã que só nossos líderes religiosos fazem 
isso?  

O cara com a pedra 
Não, não são só eles. Todos nós temos aquele cara com a pedra dentro de nós. Não olhe para os outros. 
Você já sentiu isso? Não está só em mim, certo? Não. Está em todos. Aquele caria ali com a pedra que 
está olhando para todos ao seu redor e dizendo: “Ele não é bom. E ele não é bom. E esse cara não é bom. 
Eu sou melhor que todo mundo. Eu sou justo e todo mundo está errado."  

Você acha que isso é fé? Isso é apenas uma queixa. Isso é apenas condenação. Gente, PAREM COM ISSO! 
Cortem isso agora da vida de vocês!  

Maridos e esposas se voltam um contra o outro. É fácil ver que alguém está errado. Há algo em nós como 
crentes que devemos observar - pensando que somos tão maduros, que somos melhores que todos os 
outros. Conhecemos todos os versículos da Bíblia. Andamos com o Senhor há tanto tempo. E antes que 
percebamos, estamos condenando as pessoas como inúteis e Jesus diz: “Sim? E você?"  

Largue as pedras 
Você sabe, talvez em vez de olhar para o que está errado com todo mundo, precisamos dizer: "O que eu 
preciso mudar?" E você sabe, abaixe a pedra. Largue os amigos de apedrejamento. Largue a pedra e diga: 
“Precisamos ter uma justiça pessoal. É aqui que estamos presos."  

Vou concluir aqui. É isso que queremos dizer ao nosso povo. Vou fazer um resumo e depois encerraremos. 

O Evangelho da Justiça 
 Chave: O Evangelho da Justiça é igual para homens e mulheres.  

Não condenamos as mulheres e deixamos os homens livres. Nós não condenamos as pessoas. Nós 
amamos as pessoas. Damos graça às pessoas. Não toleramos o pecado. Não dizemos que o pecado é bom. 
Temos que dizer que o pecado é errado.  

 Chave: O Evangelho da Justiça não é justiça própria.  

Justiça própria é pecado assim como a imoralidade sexual. Temos que parar com a justiça própria. Nós 
não toleramos o pecado. Não condenamos as pessoas. Não andamos em justiça própria.  

Temos que ter uma mudança pessoal agora e essa mudança só ocorre através de Yeshua. E nós andamos 
naquele lugar do equilíbrio da graça e do julgamento. Andamos naquele lugar de perfeita justiça. E Yeshua 
é a única solução. Ele é a Luz.  

E é isso que queremos dizer em sua vida, em sua nação, em nossa nação, para nosso povo. Há apenas uma 
maneira de sair disso. Estamos presos politicamente. Estamos presos religiosamente. Isso não vai 
funcionar. E o mundo inteiro está assim. Veja o que está acontecendo em Hong Kong. Veja o que está 
acontecendo no Irã. Veja o que está acontecendo na Europa. Veja o que está acontecendo na América. 
Na Grã-Bretanha. Em toda parte.  
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Temos a besta de um lado e a prostituta do outro lado. Temos a violência de um lado, que quer matar 
pessoas, e a perversão sexual do outro. Temos que dar o exemplo de amor, luz e pureza, e isso só vem 
através de Yeshua.  

 Chave: A única solução para a crise que está sobre o mundo é ter corações mudados por 
Jesus/Yeshua.  

Quero orar por você e também quero que ore por nossa nação. Nossa nação é tão zelosa, mas estamos 
colidindo uns com os outros. E a resposta para o nosso povo - como é para todos - é o que Yeshua disse: 
“Eu sou a Luz. Eu sou o caminho para sair disso. Sou a saída da condenação religiosa, por um lado, e a 
saída da perversão sexual, por outro. Eu sou a saída da corrupção social. Você precisa mudar seu coração."  

Não existe um sistema político que funcione enquanto o coração do povo estiver corrompido. E, por outro 
lado, qualquer sistema político funcionará se o coração do povo estiver certo. Em qualquer situação, tudo 
dará certo - em qualquer negócio, em qualquer grupo religioso - se o coração das pessoas estiver certo, 
tudo dará certo. E há apenas uma pessoa que pode mudar nossos corações. E é Yeshua. 

Eu quero orar por você. Vamos abrir nossos corações agora.  

Pai Celestial, estamos neste momento, deste mês, nesta semana que precede as eleições em Israel, nesta 
Convocação Internacional da Aglow aqui em Jerusalém, nesta relação entre messiânicos israelenses e 
Cristãos de todo o mundo, pedindo perdão. Pai, estamos pedindo que Sua Luz entre nesta nação, em 
todas as nações representadas aqui, em todas as pessoas aqui, em mim e em você.  

Senhor, pedimos por esta mensagem, a mensagem perfeita de Yeshua - é quase como Yeshua. Você falou 
com essa mulher, mas também está falando com bilhões de pessoas nesta última geração. Não se trata 
de condenação. Não se trata de pecado sexual. É sobre a luz da pureza e justiça.  

E pai, oramos agora por todos os nossos corações. Eu oro por cada um de vocês agora - talvez você tenha 
ouvido isso e você nem queria admitir porque estava tendo um problema com pornografia, tendo algum 
problema com algum tipo de imoralidade sexual, algum tipo de perversão sexual, eu só quero orar por 
você agora. E Yeshua disse: “Não estou condenando você, mas levante-se, pare de fazer isso, pare agora 
mesmo. Pare agora! Saia disso! Desligue essa coisa no seu computador. Saia disso! Eu não o estou 
condenando!"  

E Pai, oramos pelas nações ao nosso redor, pela mídia. Pai, observamos o que está acontecendo em nossas 
escolas primárias. As pessoas se estão afundando na imoralidade sexual ao nosso redor. Deus, nós 
intercedemos para que possamos trazer a essas pessoas a Solução, a Luz, a única Pessoa que pode ajudá-
las. Yeshua, pedimos, dê a cada pessoa a resposta! Que seus corações sejam mudados.  

De repente, vejo algo agora. Eu vejo Yeshua olhando para o coração dessa mulher, para as pessoas ao seu 
redor, a mim e todas as nações ao nosso redor. As crianças estão se afundando em culpa e condenação 
porque estão assistindo pornografia. A moça que foi estuprada aos 13 ou 14 anos de idade e se odeia, e 
diz: “Eu não sou boa. Eu sou um lixo ”, e eles estão presos nisso.  
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Crentes, pastores, ouço o Senhor dizendo: “Yeshua está olhando para pastores como ele olhou para 
aquela mulher. Ele está olhando para os alunos da 6ª série, como olhou para aquela mulher.” E ele diz: 
“Eu não te condeno. Você é meu filho. Você é meu filho, minha filha. Saia disso!"  

E Pai, peço-lhe que nos dê forças para falar não apenas com essa mulher, mas com bilhões de pessoas que 
estão se afundando dessa maneira, para que possamos lhes mostrar a Luz e dizer: “Nós não o 
condenamos, mas estamos dizendo para você parar de fazer o que está errado. A maneira de sair é através 
de Yeshua. Ele é o único que pode pegar sua mão e levantá-lo. Nós quebramos o poder do pecado e o 
poder da condenação religiosa."  

E pai, oramos por isso agora mesmo por todos nós. Para aqueles de vocês que agora estão dizendo "aff, 
eu nem olho pornografia". Sim, largue a pedra. Pai, oramos por essa parte de cada um de nós, cada um 
de nós à nossa maneira, hipócritas religiosos, que pensamos sermos melhores do que aqueles que nos 
rodeiam. Pai, tira isso de nós. Jesus, queremos ouví-lo. Você olha em nossos olhos e nos diz: “Você está 
sem pecado? E se você não está, então por que está criticando as pessoas o tempo todo? Por que você 
está condenando outras pessoas se você não está sem pecado?" 

Pai, pedimos, Yeshua, estamos abrindo nossos corações. Não queremos pecado e não queremos 
condenação. Yeshua, nos purifique.  

E Senhor, estamos orando pela sociedade ao nosso redor. Acredito que isso seja verdade para as 170 
nações da Aglow em todo o mundo. Cada um deles está enfrentando a mesma coisa - a besta de um lado 
e a prostituta do outro lado. A violência de um lado e a imoralidade do outro. E Pai, oramos para que se 
levante um povo de Luz, Aglow, faróis em todas as nações do mundo e dizer: “Não é imoralidade sexual! 
Não é violência! Yeshua é a Luz do mundo! Pureza, graça e verdade, e o poder de mudar o coração das 
pessoas através de Sua morte na cruz, através da Sua ressurreição, através do poder do Espírito Santo.”  

E quero pedir a cada um de vocês que orem pelo povo de Israel pelos próximos 10 dias. Nosso povo está 
perdido. Na religiosidade e no secularismo. Perdidos nos dois lados. Eles estão tão confusos. Orem pelo 
nosso povo. Não fique impressionado com o nosso povo. Nosso povo precisa de vida. Ore para que nosso 
povo conheça a Solução, conheça a Luz. Há apenas um caminho. Nós que moramos aqui sabemos disso.  

Você vem aqui para passear. Tudo parece impressionante. Mas se você mora aqui, isso tudo parece meio 
estúpido. Parece sem esperança. Ore pelo nosso povo e quero pedir que façam isso. Quaisquer que sejam 
as suas orações, quero agradecer-lhe porque sei que você aprendeu isso comigo e com os outros. Você 
pode fazer todas essas boas orações pelo nosso povo e por Israel.  

A oração número um é: ore para que nosso povo conheça a vida eterna, o perdão dos pecados, e seja 
transformado pela Luz da única Pessoa no mundo que pode dar isso a eles. O maior ser humano que já 
viveu , o maior judeu que já viveu, o maior rabino que já viveu, o maior israelense, o maior Sabra que já 
viveu - Yeshua, o Messias, a Luz do mundo e a Luz do nosso povo. Quero pedir para que você ore.  

Pai, oramos, que possamos ficar no lugar de Yeshua, olhar para o nosso povo com o coração quebrantado 
e para o nosso eu. Dizer para o povo corrupto: se você está sem pecado, onde está o seu coração? E olhar 
para as outras pessoas que estão repletas de pecado sexual e dizer: o que você está fazendo? Saia dessa.  
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E pai, oramos para que nos tornemos o povo escolhido, sacerdócio real, povo santo. Pai, oramos para que 
o povo de Deus se levante.  

Eu fiz a última oração, mas aqui está mais uma, olhe para isso - que todos vocês, em todas as nações, 
todos os crentes em todas as nações são pegos ali na mesma situação de Yeshua - vocês são pegos 
exatamente nessa posição - condenação de um lado e pecado sexual do outro. E oramos para que o povo 
de Deus se levante, se levante sobre essa condenação e sobre esse pecado. Seremos exemplos de Yeshua 
no amor, na luz e na justiça.  

Pai, oramos pelo povo de Israel, oramos pela ecclesia internacional, a Igreja de Deus. Oramos para que 
Yeshua seja levantado como o Rei de Israel, o cabeça da igreja, a Luz do mundo. A única esperança. Yeshua 
disse: “Eu sou a luz do mundo.” É como uma vela iluminando o coração das pessoas. Não importa qual é 
a sua filosofia. Não importa qual é a sua religião - se há trevas em seu coração, apenas a Luz de Yeshua 
pode tocar o interior e trazer Luz.  

Pai, estamos pedindo a você agora que toque as trevas em nossos corações e faça nascer a luz. Toque na 
escuridão das pessoas em nossa família, naqueles que vivem ao nosso redor. Toque-os, toque-os como 
uma vela, na escuridão de seus corações, com a Luz de Yeshua. Toque as pessoas ao nosso redor, toque 
nossas nações, toque Israel, toque os israelenses seculares, toque os judeus religiosos e toque-nos Senhor 
Deus. Yeshua, tu és a Luz. Tu és a vela. Toque-nos nas áreas escondidas de trevas que existem em nossos 
corações e deixe que haja luz. Yeshua, tu és a luz do mundo.  

Jane: Acabei de abrir essa passagem em Oséias 14:1-3  

“Volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda! 
Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe: "Perdoa todos os nossos pecados e, por 
misericórdia, recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. 
A Assíria não nos pode salvar; não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos: ‘Nossos 
deuses’ àquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão.”  

A Bíblia continua falando sobre a disposição de Deus em curar seus desobedientes, amá-los livremente, e 
que Sua ira foi afastada deles. É uma bela passagem das escrituras.  

Enquanto eu ouvia Asher hoje à noite, ele falava de Israel, mas na verdade falava sobre todos nós.  

Veja a pedra na sua mão. Levante sua mão com a pedra. Pai, perdoa-nos por toda pedra, todo julgamento. 
Nós somos seus filhos. Nós somos crentes. Somos a luz. Estamos cheios do Espírito Santo. Hoje à noite, 
jogamos essa pedra no chão e pedimos uma nova liberdade, uma nova liberdade, uma nova limpeza em 
nossos espíritos e em nossos corações. Purificação de todos os pecados, julgamentos e todo tipo de ilusão 
que nos impede de avançar no que Deus tem para nós.  


