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Um Novo Odre 
 

Ana, a profetisa mencionada em Lucas 2: 36-38, era uma mulher única e incomum para sua época. 
Primeiro, ela foi chamada de profetisa/profeta, a única profetisa nomeada no Novo Testamento. Lucas 
nos diz que ela vem da tribo de Aser, o que a torna uma das poucas pessoas no Novo Testamento com 
uma descrição tribal. Sua idade avançada também distingue Ana. Ela foi casada por sete anos e, 
dependendo da tradução que você ler, ela ficou viúva por 84 anos ou agora tem 84 anos. Ela poderia 
ter mais de 100 anos, um feito incrível por si só. 

Mas o que diferencia Ana de tantas outras pessoas, mesmo das pessoas de hoje, é o frescor de seu zelo 
por Deus e sua paixão pelos Seus caminhos, não importa quantas coisas familiares ela tenha que 
abandonar. 

Como uma jovem viúva, Ana poderia facilmente ter vivido em um lugar de tristeza e luto que se 
transformaria em amargura. Ela poderia ter mantido seu antigo estilo de vida, o que teria fechado as 
portas para qualquer outra coisa que o Senhor quisesse fazer por meio dela. Mas ela não o fez. Ela 
escolheu a Deus e Seus planos e propósitos acima de qualquer outra coisa. 

No relato de Lucas, ela nunca saiu do Templo (v. 37). Ela estava em adoração noite e dia, jejuando e 
orando. Ela estava disponível todas as horas do dia, mas não se cansou. Ela é ágil, articulada, alerta, 
com discernimento espiritual e altruísta. Sua visão se alinhava com a visão de Deus. Ela nunca se 
apegou aos odres velhos, mas buscava a Deus com paixão. Sua intimidade com Ele, por meio de sua 
oração e jejum constantes, a mantinha em sincronia com o coração de Deus, tanto que Deus permite 
que ela encontre o Salvador, o menino Jesus no Templo. 

Em 2017, na Conferência Global do 50º aniversário da Aglow, em Richmond, VA., Dutch Sheets disse: 

Um odre novo não tem nada a ver com a idade. Tem tudo a ver com o coração. 

Deus falou comigo algumas décadas atrás, talvez em algum lugar no final dos anos 90. Ele me 
disse: ‘Você está no caminho certo para se tornar um sábio odre de vinho.” Você pode ter 
sabedoria, mas não ter uma revelação atual. Um odre velho não é uma pessoa que não está salva, 
e não é uma pessoa que não gosta mais de Deus. É uma pessoa que não pode receber o novo. Eles 
não permaneceram flexíveis o suficiente para abraçar o novo e fluir com ele. 

Comecei a observar e encontrei odres de vinho muito sábios, muito sábios e com grande sabedoria 
de ontem. Mas a sabedoria de hoje é a revelação de ontem processada ao longo do tempo para 
se tornar sabedoria. Porém, há uma revelação para hoje que será a sabedoria de amanhã. 

Não quero insistir muito nisso, mas parabéns, liderança da Aglow, por permanecer um odre fresco 
que pode mover-se tanto em sabedoria quanto em revelação. 
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Será que estamos recebendo bem o novo? Com que paixão estamos dispostos a liberar o que é antigo 
e familiar quando Deus nos diz para abandonar e seguir Seu Espírito Santo? 

Somos os novos, de acordo com 2 Coríntios 5:17. 

Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura; as coisas velhas já passaram; 
eis que coisas novas surgiram. 

Novo significa algo diferente do antigo ou velho. Também significa algo diferente do que existia 
anteriormente. Novo significa algo que é fresco ou nunca antes usado ou visto. Ser novo implica que o 
que é nunca foi antes. 

Em 2008, Graham Cooke deu uma palavra profética a Aglow e, em um momento, ele mencionou que 
nos tornamos um auxílio visual na terra. Se você pensar em Deus no nosso futuro e falando de volta 
para nós no presente ano de 2008, Ele estava nos dizendo: você se tornará algo novo, fresco, algo 
nunca antes visto e você será um auxílio visual para que todos vejam qual o padrão a seguir. 

Aplicação prática 
1.  Quando você pensa em seu grupo Luz de Aglow/equipe de área se tornando em um auxílio 

visual que será um padrão a ser seguido por outros, você acha que seu grupo demonstra esse 
novo dia em que a Aglow está? _______SIM _______NÃO 

 

2. Compartilhe suas ideias com o grupo sobre o que você acredita ser o novo dia na Aglow. 

 
 

3. Uma peça fundamental que nos posiciona para o novo dia em que estamos é o treinamento 
específico que todos os líderes Aglow (e participantes do grupo Luz de Aglow) devem passar. 
Você e/ou seu grupo já passaram pelo Transformadores? _______SIM_______NÃO  
LifeChangers? _______SIM _______NÃO 

 
 

4. No Leaders Summit em 2017, Kathy Sanders nos disse que este seria um ano de transição. Ela 
nos pediu para parar de chamar preletores, como sempre fizemos, e começar a usar os bate-
papos. Seu grupo fez isso? _______SIM _______NÃO 

 
 

5. Em caso afirmativo, quais foram os frutos? 
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6. Se você continuar como está, tendo oradores que trazem boas mensagens, você perderá o fato 
de que estamos em um tempo de transição. Assim como todo Israel saiu do Egito para ir para a 
Terra Prometida, Aglow deixou o lugar no qual estivemos por 50 anos e está encontrando nosso 
caminho no novo. Reserve alguns minutos para propor como um grupo, como líderes do grupo, 
o alinhamento com a direção que Aglow está tomando. 

Assuma o compromisso de ir juntos para o novo porque você ama a Deus e ama Aglow.  

Defina uma data para começar, COMO UM GRUPO, e iniciar o Transformadores. Use-o como 
palestrante em suas reuniões mensais. Milhares passaram por este curso e encontraram VIDA nele. 
Você e seu grupo também encontrarão. 

Se você já passou pelo Transformadores, mas continuou com palestrantes mensais, decida agora e 
se comprometa como um grupo que irá fazer os bate-papos durante 6 meses para ver e ouvir o que 
o Espírito Santo fará entre vocês. Prepare-se para sentir o mesmo zelo que a profetisa Ana sentiu 
diariamente enquanto esperava pelo nascimento de Cristo. Assim como ela tinha uma promessa 
que não foi cumprida, seu grupo e você, como indivíduos, têm promessas que estão esperando 
para nascer na terra, conforme o céu declarou. Levante os olhos para ter a visão geral d’Ele em 
relação à sua comunidade. Seu grupo é a ajuda que Deus enviou e este é o tempo de se erguerem!  

 

7. Tudo o que Deus derramou na Aglow, em nossos primeiros 50 anos, nos moldou e nos 
transformou no ministério global de guerreiros que somos hoje. Deus deseja que possamos nos 
mover a um novo lugar de descoberta para encontrar quem estamos nos tornando em nossas 
comunidades. Na mensagem de Chuck Pierce em 2017, ele falou sobre a transição que 
aconteceu no Novo Testamento. Quando Jesus começou Seu ministério, Ele passou tempo com 
seus discípulos para ensiná-los, treiná-los e enchê-los com o Evangelho para que depois que Ele 
voltasse para o Céu, eles pudessem continuar. Algo incrível aconteceu durante seu tempo de 
transição de discípulos, tempo onde eles estavam aprendendo, para se tornarem apóstolos, 
que foram enviados com o Evangelho - o Espírito Santo veio e os encheu!  

Uma das coisas incríveis que aconteceram na conferência de 2017 foi quando Jane foi 
comissionada como apóstolo, que por sua vez, nos comissionou ou nos enviou às nações. 
Havíamos passado por um portal para um novo lugar espiritual. Muitos de nós sabemos quem 
somos e quem Deus é para nós e estamos prontos para as novas tarefas que Deus está nos 
dando para nossas comunidades. 

Se você já passou pelo Transformadores e tem usado os bate-papos agora, você está pronto 
para pedir a Deus que dê ao seu grupo as tarefas que Ele guardou para este dia. Faça o que a 
igreja primitiva estava fazendo ... Espere que Ele fale por meio de uma escritura, uma palavra 
profética, uma música, uma visão, um sonho e escreva-os. Você está se tornando Seu auxílio 
visual na Terra! 
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