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Muitos membros, um Corpo 
 

Recentemente, Gayle Rouse, uma líder da Aglow no Canadá, estava pedindo ao Senhor para mostrar 
como Ele vê a Aglow nesta nova temporada. Para sua surpresa, Ele a encorajou a dar uma olhada em 
sua própria família! 

A família de Gayle é composta 5 filhos casados e 11 netos, 5 dos quais são casados. Então ela tem 3 
bisnetos. Ao todo, 30 indivíduos únicos formam sua família que se estende por 4 gerações! 

Apenas os adultos são extremamente variados em seus dons, vocações e especialidades. Alguns deles 
possuem seus próprios negócios. Depois, há um policial, um bibliotecário universitário, um profissional 
de saúde que trabalha em uma casa de repouso, um professor que mora no Japão, um motorista de 
ônibus, um carpinteiro que também é músico, um vendedor em uma grande empresa internacional de 
grãos, e mais! Alguns vão para o mesmo trabalho, no mesmo lugar, diariamente. Alguns viajam 
regularmente para o exterior. No entanto, quando todos eles se reúnem, o tempo não é centrado no 
que eles fazem, mas em quem eles são... família. Família que gosta de estar junto, que se ama nos 
momentos bons e ruins. 

Na Conferência de Liderança em 2015, Graham Cooke nos disse que no trabalho do Reino, somos todos 
família de Deus - cuidando, amando e apoiando uns aos outros, e somos um exército disciplinado 
chamado para superar e tomar território. Reconhecida como um ministério dos tempos do fim, Aglow 
está espiritualmente e geograficamente posicionada ao redor do mundo. É importante que 
reconheçamos quem somos na Terra. 

Aqui está uma parte sobre família em de I Coríntios 12: 

Assim, há muitos membros, mas um só corpo. 

O olho não pode dizer à mão: "Não preciso de você! " Nem a cabeça pode dizer aos pés: "Não preciso 
de vocês! " 

Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, 

e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros 
que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, 

enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus 
estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, 

a fim de que não haja divisão no corpo, mas, sim, que todos os membros tenham igual cuidado uns 
pelos outros. 

Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele; quando um membro é honrado, todos 
os outros se alegram com ele. 

Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo.  
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Não é uma bela passagem? 

Pense nas pessoas que formam sua própria família. Nem todo mundo pode ser médico. Nem todo 
mundo pode ficar em casa. Nem todos podem ser bebês recém-nascidos. E cada um tem seu lugar de 
importância na família. Ninguém é maior. Ninguém é menos. O amor cobre tudo. Cada um tem seu 
lugar especial de importância. 

Gayle continuou dizendo que quando a família se reúne, eles se alegram com um noivado recente, ou 
um nascimento, ou até mesmo um aniversário. Com 30 membros da família, sempre haverá muitos 
motivos para se alegrar e até momentos para chorar juntos. 

Deus lembrou a Gayle como sua família é única quando terceira geração começou a nascer. Cada um é 
único. Cada um tem um plano especial que Deus designou para cumprir e há grande alegria ao vê-lo se 
desdobrar. Da mesma forma, cada pessoa em um grupo Aglow trará pontos fortes, bem como de 
fraqueza, cada um do grupo JUNTOS cumprirão as designações que Deus deu em suas mãos para 
cumprir em sua cidade. Cada cidade que tem um grupo Aglow descobrirá que Deus deu a eles uma 
aparência individual enquanto liberam Sua voz e carregam Sua presença. A dependência de cada grupo 
será ao Senhor buscando Sua face a cada passo que derem. Eles terão momentos como uma família e 
como um exército, que andam em relacionamento em Seu Reino. 

Aplicações Práticas 
As perguntas nesta seção vêm da sessão que Graham Cooke ensinou na Cúpula dos Líderes em 2015, 
intitulada Exército e Família. A transcrição pode ser encontrada no site da Aglow. 

Embora você possa escrever as respostas, a melhor maneira de nos conhecermos depois do Espírito é 
analisando as perguntas juntos. Ficar em silêncio é OK. A honestidade é encorajada. A detecção de 
falhas e culpa não são permitidas. Vocês estão juntos em uma jornada para trazer o Céu à Terra em 
sua comunidade. Comece e siga o Espírito Santo. 

1.  Seu grupo Aglow tem objetos primordiais. Como família, vocês começarão a se relacionar por meio 
da identidade que Deus designou para vocês na Terra. Como vocês começaram a se relacionar uns 
com os outros por meio de como são conhecidos no Céu? Escolha 3 pessoas no grupo e anote os 
pensamentos relacionados à sua identidade, não ao seu comportamento. Compartilhe se possível. 
Se o seu grupo não escreveu declarações de identidade individuais, isso deve ser feito em breve. 
(Veja o folheto no manual do Transformadores ou encontre para download em aglow.org.) 

2. Como uma família, seu grupo deve ser um lugar seguro onde novas pessoas possam descobrir quem 
são em Cristo e aprender a se relacionar com os outros de acordo com a forma como são 
conhecidos por Cristo. Você acha que seu grupo oferece um lugar seguro para a construção de 
relacionamentos e o crescimento cristão? Se sim, explique. Se não, compartilhe o que você acha 
que pode mudar. Seja sincero e gentil ao compartilhar, não encontrando falhas ou culpando os 
outros. 

3. Como exército de Deus em sua comunidade, você deve aprender a se concentrar em tomar e 
manter o território que Deus deu. Como você acha que sua equipe cumpre as designações que 
Deus lhe deu para fazer? Se for bom, como? Se não for tão bom, por que não? 

4. Você acha que aqueles que têm a responsabilidade de liderança inspiram, incentivam e trazem os 
dons dos participantes? Se sim, como? Se não, o que você sugere como possíveis mudanças? Seja 
amável. 

https://www.aglow.org/images/leaderDev/Graham-Cooke-Army-and-Family.pdf
https://www.aglow.org/resources/gamechangers/gc-downloads
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5. Cada grupo precisa de avaliação. O que o seu grupo faz é o avanço da obra do Reino ou o status 
está simplesmente sendo mantido? 

6. Olhando ao redor da sala para avaliar os pontos fortes e fracos do grupo, coloque as pessoas sob 
os seguintes títulos: 

» Construtor 

» Abençoador 

» Falante 

» Pensador 

7. Olhando novamente para as colunas da pergunta 6, 

» Coloque uma marca de seleção ao lado de cada pessoa com quem você se sente seguro. 

» Circule aqueles que você precisa para saber mais. 

» Desenhe um coração para aqueles que você sente que conhecem e se relacionam com você 
como você é conhecido no Céu. 

» Coloque um “E” ao lado daqueles que você vê como um evangelista. 

8. Como cristãos, temos momentos em que teremos diferentes pontos de vista sobre um assunto; no 
entanto, nosso amor permanecerá o mesmo um pelo outro. Reveja a lista da pergunta 6. Ao olhar 
para cada nome, que representa um membro da família em seu grupo, há algum que você deva 
liberar perdão por causa de possíveis julgamentos ou mesmo mágoas? Nosso amor deve ser 
inegociável. 
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