
Trazendo Visão Global ao Mundo da Mulher
Intro. O Poder de Uma Mulher
Como um dos maiores movimentos de mulheres no mundo de hoje, Aglow International 
traz uma visão global ao mundo da mulher. Desde 1967 Deus tem expandido Aglow em 
tamanho e em visão.

Ela poderá ver-se como alguém vulgar. Mas um dia é transformada pela Pessoa e Poder 
do Espírito Santo. Uma vez cheia desse poder, ela é mudada. Começa a mover-se em 
direcções nunca antes imaginadas: ao longo do caminho encontra outras mulheres, 
também elas tocadas pelo Espírito Santo e juntas, iniciam uma jornada de mudança no 
mundo das outras mulheres.

Muitas destas jornadas começam em igrejas locais ou em organizações sem fins 
lucrativos. Como organização cristã mundial, Aglow International consiste em muitas 
destas jornadas, mulheres juntando-se globalmente para fazer mudança. Desde o lar até 
ao bairro, de comunidades até às nações, o mundo da mulher começa com a sua 
natureza, o seu ADN e a natureza da mulher é ensinar e nutrir.

A Geração Seguinte
Quer sejam orfãos, bebés com SIDA, adolescentes com problemas, são parte da  
natureza feminina ser movida em acção para protegê-los.

Na Mongólia, uma mulher norueguesa adopta 15 bebés e crianças sem pais.

Em Africa, milhares de mulheres são guiadas pelo Espírito Santo para oferecer lares e 
ajudar as crianças deixadas órfãs pela epidemia da SIDA.

Na Rússia, oficiais do governo chamam as mulheres Aglow para ajudar a ensinar 
valores morais básicos. Estas mulheres são convidadas a ensinar nas escolas públicas 
tópicos como a abstinência e alternativas ao aborto para as adolescentes. Também 
levam o Evangelho a pré-escolas patrocinadas pelo governo.

Compaixão
Compaixão é um elemento chave no ADN de uma mulher. Recentemente Aglow 
recebeu favor invulgar da parte dos oficiais prisionais em Africa, partes da Ásia na 
América do Norte e do Sul.

Foi dada uma permissão especial para fazer um retiro de um dia  inteiro na maior prisão  
de mulheres, localizada em Chowchilla, Califórnia. Este evento sem precedentes teve tal 
sucesso, que o capelão da prisão convidou a Aglow para fazer outros retiros.

A jornada de uma mulher é como uma rede. As mulheres na Austrália procuraram um 
lugar para exercer a sua compaixão e oferecer conforto. Encontraram esse lugar dentro 



dos muros de uma prisão de adolescentes na nação do Kazaquistão. As mulheres 
australianas fizeram mantas e enviaram-mas às raparigas daquela fria e escura prisão do 
Kazaquistão. As meninas, embrulhadas naqueles cobertores de amor, estão encantadas 
porque noutra parte do mundo há mulheres que cuidam delas.

Ninguém como uma mulher para entender o conceito de lar. Quando as perdas causadas 
pelos tsunamis e furacões devastaram lares e famílias, imediatamente as mulheres se 
ofereceram para ajudar a reconstruir casas e vidas.

Mulheres com véu
Ela pode até vestir-se como uma mulher contemporânea, no entanto, o véu que cobre a 
alma de uma mulher islâmica pode ser tão escuro e espesso como as roupas das suas 
irmãs islâmicas.

Reconhecendo o seu chamado para as mulheres desta cultura, a Aglow criou uma série 
televisiva, no formato de um “talk-show”. Estas séries de televisão, em árabe, são feitas 
para tocar assuntos importantes na vida das mulheres. São escritas, produzidas e 
distribuídas por mulheres. Hoje em dia, estas transmissões levam esperança a mulheres 
no Norte de Africa, Médio Oriente, América do Norte e partes da Europa.

Conclusão
A jornada de uma mulher no seu mundo, poderá levá-la a uma cidade num grande 
movimento chamado “Ama a tua vizinha”, a um país estrangeiro para ajudar uma 
mulher a abrir um pequeno negócio ou a coordenar um esforço de ajuda comunitária. 
Outras jornadas podem incluir entrar numa zona de guerra, campos de refugiados ou 
prisões. Qualquer que seja o seu destino, a caminho é sempre o mesmo. O nosso desafio 
presente e futuro é este: Encontrar alguém em necessidade, alguém com um sonho, uma 
pessoa que tenha perdido tudo e com o Espírito Santo começar a operar mudança, a 
preencher uma necessidade, a realizar um sonho, a oferecer conforto no meio da 
destruição.

Onde te levará o Espírito Santo?
Mulheres vulgares estão a impactar as vidas de cerca de 17 milhões de pessoas 
anualmente com o amor de Jesus Cristo. Em 164 nações do mundo, mais de 21.000 
líderes Aglow alcançam os seus bairros, comunidades, cidades e nações através de uma 
rede de 4600 grupos locais.
Para mais informação sobre a Aglow International, visite o site na Internet em 
www.aglow.org ou contacte em (Portugal) o número (351) 219748067 ou através do 
e.mail Aglow.Portugal@netc.pt.
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