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Sal e Luz 
 

Algo incrível aconteceu enquanto eu caminhava para minha casa depois de ir à caixa de correio. Vi meu 
vizinho, que tem o mesmo número da casa que eu, mas mora na rua atrás da minha. Às vezes, nossa 
correspondência chega na caixa errada e eu recebo a correspondência dele e ele recebe a minha. No dia 
anterior, eu havia recebido duas correspondências dele... percebi que ambas eram de ministérios cristãos. 

E lá estava ele esta noite, andando de bicicleta e ao virar a esquina da minha rua, ele parou e esperou. Eu 
não estava perto o suficiente para ouvi-lo quando começou a falar comigo, mas o que ouvi me prendeu - 
"Você é o sal e a luz da vizinhança.". Lágrimas encheram meus olhos. 

Penso em todas as vezes em que fiz as declarações da Graça no meu bairro antes mesmo de serem Cartões 
da Graça. Não percebi nenhuma mudança visível. A vida parecia continuar normalmente. Um dia caminhei 
por toda a divisa do bairro e senti a urgência de marcar nossa vizinhança com o sangue de Jesus. Então, 
uma casa pegou fogo em um dia de ventania e o fogo se espalhou para a próxima casa parando antes de 
chegar ao meu vizinho cuja casa tem o mesmo número da minha. 

Todos nós fazemos isso, mas não vemos o fruto que está crescendo. As coisas parecem continuar como 
de costume e, às vezes, até sentimos uma certa resistência. 

Quando o Dutch Sheets relançou o livro An Appeal To Heaven (Um Apelo para o Céu), encomendei uma 
bandeira, comprei um porta-bandeira e, em um dia frio, subi em uma escada para pendurá-la. Queria ver 
se a associação de bairro me enviaria uma carta me dizendo para retirá-la. No entanto, aqui estou eu, 
voltando para casa após pegar o correio, é como se o Céu revirasse e houvesse um mensageiro de bicicleta 
me dizendo: “Você é o sal e a luz do bairro”. E você se pergunta se ele é um anjo que só se parece com o 
seu vizinho e você se sente beijada por Deus. 

Eu te encorajo a permanecer fiel à sua vizinhança. Você é o sal e a luz. A sua presença já estabelece uma 
ponte para o Reino. Sempre, Deus acumulou coisas a nosso favor e nos posicionou espiritual e 
geograficamente para manter o portão aberto para a entrada do Rei da Glória. 

Mateus 5: 13-14 fala de sermos o sal e a luz do mundo. Nós somos o sabor, o sabor que faz com que os 
outros vejam a Bondade de Deus. Somos uma luz que se compara a uma cidade situada sobre uma colina 
que não pode ser escondida. A luz se destaca na escuridão. 

Aplicação Prática  

Graham Cooke falou repetidamente com a Aglow sobre nos tornarmos um suporte visual na Terra. Aqui 
estão alguns pontos de sua mensagem profética para nós em 2008: 

» O Espírito Santo está pairando sobre a Aglow e agitando suas profundezas 

» A Aglow está grávida de uma nova vida. 
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» O que a Aglow está carregando nunca foi visto no mundo da igreja porque Ele está fazendo 
algo novo. 

» O espírito e poder de Elias serão vistos por meio da Aglow. 

» Aglow é um empreendimento para um projeto visível, que é um apoio visual de Deus para o 
que está por vir. 

» Você está se afastando do Deus que “atende às suas necessidades” e se movendo para uma 
provisão sem precedentes. 

» A maneira como você ora deve mudar. 

» Veremos o retorno dos poderosos homens de Davi da nossa atualidade. 

1. Usando as declarações feitas por Graham, pense sobre a conferência de 2017 e escreva quaisquer 
novas declarações que foram feitas sobre a Aglow ao lado das que foram declaradas por Graham. 

2. Para te ajudar, aqui estão algumas declarações feitas por Chuck Pierce e Dutch Sheets: 

»  Senti um peso incrível do Espírito Santo nesta reunião o dia todo. 

» Esta reunião marca um novo comissionamento e uma nova unção. 

» A Aglow é uma voz dominante na Terra. 

» Novas portas estão se abrindo, o que fará com que o que já realizamos fique pequeno, porque 
o que Deus fará na Terra, não vimos nada parecido antes. 

» Aglow está posicionada espiritual e geograficamente para atrair os povos através de uma 
janela. 

» Aglow será um dos principais ministérios envolvidos no Terceiro Grande Despertar. 

3. Atos 17:26 diz: De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo 
determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam 
habitar. 

Sabendo que Deus escolheu o lugar específico onde você mora, a cidade, até a rua, Ele te enviou como a ajuda 
de que a cidade precisa. Você é o sal. Você é a luz. 

Como você está compartilhando as palavras proféticas que Deus liberou sobre a Aglow para ver o Reino surgir 
com uma nova vida em sua cidade e em seu grupo? 

4. Graham Cooke nos disse que nosso papel na Terra é espelhar a natureza, poder, substância e 
promessa do Reino de Deus. O que isso significa para você? Compartilhe sua resposta com o grupo. 
Exemplificar significa demonstrar, representar, ilustrar e incorporar. Como seu grupo está 
exemplificando o Reino em sua comunidade? 

5. Estudando, meditando e se alinhando com as palavras proféticas da Aglow, libere o poder e o 
cumprimento dessas palavras. Essas palavras proféticas e nossa herança na Bíblia se reúnem para 
formar nossa identidade. Como o seu grupo está firmando aliança através destas palavras 
específicas para que haja evidência da Presença Dele através do seu grupo? 
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