O FOCO PRINCIPAL
Depois de ter servido como presidente do grupo local por um tempo, senti que precisava analisar
nossas agendas de reuniões, para ver onde nosso foco estava e com o que estávamos gastando nosso
tempo.
Fiquei triste quando conclui que mais de 90% das nossas reuniões foram usadas para planejar outras
reuniões: retiros, desenvolvimentos de liderança, evangelismo ... todas as reuniões! Nós também
fomos implacáveis na realização de todos os itens da agenda.
Essas reuniões pareciam fantásticas no papel - grande atendimento, muito dinheiro na tesouraria,
objetivos alcançados, mas meu coração se entristeceu ao constatar que este incrível grupo de mulheres
de Deus com quem eu servia, assim como eu, passamos a maior parte do nosso tempo juntas,
ignorando o Deus a quem servimos. Nossa comunicação com Ele se baseava mais no "Deus, por favor,
providencie o que precisamos para realizar esta reunião", ou "Pai, por favor, dê-nos dinheiro suficiente
para que possamos fazer Seu trabalho". Essas reuniões tinham um propósito bom e o evangelho foi
sempre compartilhado, porém, estávamos tão ocupadas com a obra do Senhor que nos faltava o
Senhor da obra.
Isso mudou, no entanto, na nossa próxima reunião. Passamos um tempo em Sua Presença, tivemos um
longo período em adoração e não examinamos nossas agendas para ver o que precisava ser realizado. E
isso mudou todo o nosso foco! Os retiros, o desenvolvimento de liderança e o evangelismo
continuaram acontecendo, mas tornaram-se secundários para o nosso tempo juntos em Sua
presença. Agora nos tornamos implacáveis sobre a Sua grandeza em tudo.
Como líderes, muitas vezes estamos tão focados em fazer o Seu negócio, alcançar o que está
estabelecido em nossas agendas, que nos esquecemos Dele. O foco da sua equipe de liderança não é
ser um grupo de planejamento de reuniões. Seu foco principal é buscar ao Senhor, passar tempo de
qualidade em Sua Presença. É aí que sua força e unidade como equipe e aumentará e crescerá. É na
Sua Presença que aprendemos a ser como Ele.
Graham Cooke diz: “Nossa mentalidade tem de ser enraizada em nosso relacionamento com o Deus do
nosso coração. Eu conheço você, Senhor. Você está me treinando para ser um filho. O senhor usa tudo
na minha vida para colocar o selo de sua imagem sobre mim e em mim. Eu sei que seu principal objetivo
é fazer com que eu goste de Você. Então, como faremos isso? O que eu estou prestes a aprender em
termos de minha filiação com o Senhor que tornará essa situação completamente diferente para mim?
Nós não nos achegamos a Deus funcionalmente (Senhor, eu tenho um problema, preciso resolvêlo), porque precisamos reconhecer Sua grandeza. Senhor, há algo sobre Você e sobre mim. Não é sobre
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esse problema. Este problema é sobre Você e sobre mim. Quem o Senhor será para mim e o que vou
retratar em Você.
Uma mentalidade é relacional; está em alinhamento com o propósito principal de Deus. Seu propósito
é levar muitos filhos para a glória. A filiação é uma das maiores agendas do Senhor Jesus. Então,
relacionalmente, estabelecemos nossa agenda de acordo com a dele. Eu sei que esta situação é sobre
filiação. É sobre o Senhor e eu. Eu sei que o Senhor quer ser algo para mim. E, eu sei que Tu queres
mudar algo em mim para que eu possa refletir mais de Você.
Salmo 27: 8 Quando tu disseste: Buscai o meu rosto; o meu coração disse a ti: O teu rosto, Senhor,
buscarei.

A PLICAÇÃO

PRÁT IC A

No passado, em Aglow, caminhamos mais no papel de uma família. Aprendemos sobre
relacionamento, construímos uma comunidade de amigos em quem confiamos, criando um ambiente
seguro para crescer em nosso relacionamento com Deus e suporte mútuo. Hoje, enquanto sempre
seremos uma família, as transições rápidas no mundo exigem que nos levantemos como exército de
Deus.
Como soldados no exército de Deus, temos objetivos diferentes. Assim como eu não podia mais deixar
Deus fora das reuniões de nossa equipe, e concentrar-me apenas no planejamento de outras reuniões,
hoje, devemos aprender a operar como um exército.
Nosso foco sempre será no Senhor, pois Ele é o nosso Comandante. Devemos perceber que as questões
mundiais estão mudando e, assim como elas, estamos nos levantando para facilitar essas mudanças.



Separe alguns minutos para analisar com sinceridade a forma como o seu grupo funciona em
conjunto. Quais mudanças devem ser feitas para que a liderança do Espírito Santo siga como
você planeja?



Como o seu grupo pode desenvolver uma mentalidade de guerreiros, sem perder as
características dos frutos do Espírito?



Como o seu grupo pode capacitar as pessoas a suportar dificuldades sem desistirem do
território?



Como o seu grupo pode capacitar a comunidade para receber em dias difíceis enquanto
caminham pela terra como Jesus? Alimentando os pobres. Curando os doentes. Ressuscitando
os mortos.
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