Exército e Família
Mark* balançou a cabeça lentamente enquanto terminava de contar a história sobre uma época em
que escapou por pouco da morte enquanto estava servindo no Iraque. “Meus amigos me salvaram.
Eles poderiam ter morrido ao me resgatar, mas isso não os impediu. ” Mark era um ex-aluno e fiquei
feliz ao vê-lo em uma loja local, onde ele compartilhou algumas das suas experiências de militar
comigo.
“Eu amo minha família aqui, e eles significam o mundo para mim. Mas quando você entra em uma
situação de combate, seus companheiros soldados estão ainda mais próximos de você do que os de
sangue. Fomos para a batalha juntos. Tinha absoluta confiança de que, por estarmos todos buscando
o mesmo objetivo, poderia confiar a eles tudo o que tenho, inclusive minha vida. Trabalhamos muito
bem juntos. Sei que às vezes fui um espertinho nas suas aulas, mas lá fora, onde seus inimigos estão
sempre tentando matá-lo, você tem que trabalhar junto sem questionar ou morrer. E se você morrer,
sua missão morre. ”
Embora sejamos uma família em Aglow, é importante como líderes ** também perceber que somos
uma família que trabalha unida como um exército. Olhar para aqueles que servem com você e perceber
que também vão para a batalha com você, nos leva a um outro nível de fé. Sua unidade e trabalho em
equipe devem ser tão firmes e ininterruptos a ponto de vocês se moverem como um só.
Mover-se como um corpo, parte do estudo do plano de batalha em conjunto (a Palavra de Deus),
sentando-se juntos para ouvir a voz do Comandante (recebendo a tarefa) e, por último, fazendo planos
para cumprir a tarefa. Temos terreno para conquistar em nossa comunidade, e enquanto as forças
inimigas tentam se opor a nós, somos destemidos e incansáveis devido à nossa força como um exército
que luta em um lugar de fé e unidade.
Quando Graham Cooke ensinou as seis expressões de como ser a Igreja em 2014, ele estava trazendo
a próxima expressão da nossa identidade em Aglow. Na obra do Reino, somos a Casa de Deus - pessoas
que cuidam, amam e apoiam, e somos um exército disciplinado chamado para estabelecer
comunidades do Reino na terra. Travamos guerras contra o inimigo, superamos todos os obstáculos,
conquistamos novos territórios e mantemos os que já havíamos conquistado. Em momentos
diferentes, também vamos compartilhar as outras quatro expressões.
Quando Deus nos desconectou de nosso passado frutífero em 2003 e nos reconectou com aventuras
futuras e maiores, Ele começou um processo de desenvolvimento muito intencional, abrindo nossos
olhos para ver como somos realmente conhecidos no céu. Embora seja imprescindível conhecer nossa
identidade corporativa, é importante, a nível de base da Aglow, também ser conhecido por sua
identidade pessoal. Juntas, as duas formam uma imagem poderosa do Reino de Deus em ação em cada
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comunidade que sabe como trazer os princípios bíblicos para as crises que a sociedade enfrenta no
século XXI.
A Aglow Internacional é uma comunidade de pessoas em movimento. Não abandonaremos a família
em favor do exército; entretanto, nesta temporada, devemos prestar atenção em ser o Exército de
Deus, melhorando nossos relacionamentos e amizades para que sejamos mais voltados para o trabalho
e com a mente focada em nossas comunidades. Não é um trabalho comum! As apostas são maiores e
Deus nos colocou aqui estrategicamente para um momento como este.
I Pedro 5:8 - Sedes sóbrios, vigiai; porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que
ruge, procurando alguém para devorar.
Romanos 12:21 - Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem.
João 16:33 - Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão
aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo.

Aplicação Prática
O lugar para onde estamos indo na Aglow requer líderes que tenham a habilidade de inspirar, encorajar
e ver o que há de melhor nos outros e extrair isso deles.

1. Em qual categoria você se vê? Alguém que inspira? Alguém que incentiva? Aquele que vê e
tira o melhor dos outros?

2. Dê um exemplo de como você fez isso no mês passado.
Essa é uma época em que devemos ser um povo que vive sob autoridade. Mateus 8:5-13

1. Você é alguém que se vê vivendo sob a autoridade, capaz de tomar uma direção sem
questionar? Se sim, explique uma vez que você adotou orientações sem questionar.

2. Em caso negativo, quais etapas você precisa seguir para se tornar uma pessoa que pode
receber orientação sem questionar o nível de autoridade que o dirige?
Essa é uma época em que devemos ser um povo que está alinhado com os objetivos primários da
Aglow.

1. Quais são os três mandatos que a Aglow recebeu para trazer ensinamentos que nos fazem
andar conscientes do Reino ao vermos todas as coisas ao nosso redor?

2. Como você se vê e/ou sua equipe se alinhando a esses objetivos?
Estamos estabelecendo um novo DNA na Aglow. Nossa estratégia de treinamento para reconstruir os
grupos Luz de Alow é garantir que todos os participantes passem pelos Transformadores e
LifeChangers. Você já fez algum dos cursos? E o seu grupo?
Você pode comprar o Transformadores através da loja Aglow em aglow.org.
* Nome fictício

** Todos somos líderes, com ou sem títulos.
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