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Ide por todo o mundo 
 

A comunidade Herrnhut na Alemanha era uma parte apaixonada da Igreja Moraviana, conhecida por 
seu zelo missionário dinâmico. Em 1727, eles começaram a intercessão contínua que durou, 
ininterruptamente, 100 anos. Eles não oraram por bênçãos para si mesmos, ou riqueza, ou conforto ou 
segurança. Eles se derramaram em oração para que as pessoas do mundo conhecessem Jesus como 
Senhor e Salvador. Enquanto eles clamavam por almas para serem ganhas, o Espírito Santo se 
derramou sobre aqueles crentes e um grande avivamento se seguiu. 

Em 1732, dois morávios da comunidade de Herrnhut, David Nitschmann, de 36 anos, e Johann 
Leonhard Dober, de 26 anos, ouviram falar de uma ilha nas Índias Ocidentais de propriedade de um 
ateu devoto. Este homem possuía 3.000 escravos em sua ilha, mas se recusou terminantemente a 
permitir Bíblias, missionários ou pregadores em sua propriedade. 

Os dois jovens morávios ficaram tão comovidos pela salvação dos escravos da ilha que fizeram uma 
escolha radical. A única maneira para eles entrarem na ilha era vender-se como escravos para que 
pudessem viver entre outros escravos e depois compartilhar o Evangelho com eles. 

» Eles decidiram fazê-lo. 
» Eles determinaram que nada os impediria de compartilhar o grande amor de Jesus com essas 

pessoas que nunca ouviriam falar dele de outra forma. 
» Eles encontraram muitos obstáculos. 

Pessoas próximas a eles disseram que isso era um movimento muito radical; que eles poderiam ficar 
na igreja e orar por esses escravos de longe. Familiares e amigos emocionais tentaram convencê-los de 
que era um sacrifício desnecessário. Funcionários do governo tentaram detê-los também. 

Mas nada impediu os dois jovens morávios. Finalmente, chegou o dia de eles navegarem para a ilha 
para se tornarem escravos e compartilharem o grande Evangelho de Jesus com os 3.000. 

Toda a comunidade de Herrnhut apareceu no cais para se despedir deles, sabendo que essa 
provavelmente seria uma viagem sem volta para eles e provavelmente não os veriam novamente deste 
lado do céu. 

À medida que o navio se afastava da costa, os dois novos missionários ergueram as mãos para o céu e 
declararam a seus amigos e familiares em terra: “Que o Cordeiro que foi morto receba as recompensas 
de Seu sofrimento!” 
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Na Conferência Aglow Resetar em Orlando, Flórida, em 2021, Dutch Sheets disse: 

O coração (de Deus) é redimir o rebelde. Seu coração é redimir as pessoas que não têm ideia de que 
Ele existe e negam que Ele exista! Sua misericórdia e Sua compaixão não são apenas algo que Ele 
sente. É o Seu DNA. É quem Ele é. E Ele está vindo com um novo começo e um novo começo para 
milhares e milhares. Centenas de mlhares de pessoas em todo o mundo, nações - nações inteiras 
terão um novo começo! 
E assim, temos que pensar diferente, e estou dizendo isso novamente para você, Aglow, você tem 
que pensar diferente. Eu não sei o que isso significa, mas você vai saber o que é. Você vai ter que 
pensar diferente. 

 Chave: Para colher, é necessário um novo pensamento 

E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15 

Aplicações práticas 
Desde 2013, aprendemos a ter outro pensamento e, à medida que nos encontramos à beira de um 
novo derramar do Espírito Santo que cobrirá a terra, devemos estar preparados para receber a próxima 
colheita. 

1. Devemos preparar nossos próprios corações . Você vai ficar bem quando a pessoa mais 
tatuada, o traficante, a pessoa que abusou de você for salva? Peça a Deus para sondar seu 
coração e revelar a você quaisquer lugares onde você possa abrigar ressentimentos ou 
julgamentos contra os outros. 

2. Seu grupo Luz de Aglow está preparado para receber um grande fluxo de novos crentes? 

3.  Você está preparado para levá-los a Cristo, se necessário? Reserve um tempo para praticar a 
liderança de alguém em seu grupo. Não é uma fórmula. É uma introdução para um 
relacionamento ao longo da vida. 

4. Você está preparado para levá-los ao Batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em 
línguas? Reserve um tempo para praticar a liderança de alguém em seu grupo para receber o 
Batismo no Espírito Santo. Ore em línguas juntos. Procure as escrituras se não tiver certeza 
sobre como liderar alguém. Você pode ter cópias do best-seller da Aglow, Receba tudo que 
Deus tem para dar disponível. (pedidos na loja Aglow) 

5. Como você vai treiná-los nas verdades poderosas que o Senhor derramou no ministério da 
Aglow? 

6. Que mudanças precisam ser feitas em seu grupo Luz de Aglow para que você esteja 
preparado para a colheita? 

O restante da história: Quanto aos dois jovens missionários da Morávia que se venderam como 
escravos para ministrar a uma população de escravos, eles ministraram na ilha e depois de um período 
de tempo, eles puderam voltar para casa e continuar no serviço de Deus. 
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