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Quando o Espírito de desistência bate 
 

Ela enxugou os olhos com um lenço enquanto me entregava um pedaço de papel. “Sinto muito, mas 
tem coisas demais acontecendo e terei que deixar o cargo de Presidente do grupo Luz de Aglow. Eu 
amo a Aglow e as pessoas que estão nela, mas estou com tantas coisas acontecendo agora”. Sua voz 
sumiu enquanto eu olhava para o papel. “Esta é a minha carta de formalização do desligamento.” Ela 
se derramou em lágrimas novamente. 

 Conversamos sobre o que ela sentia que a estava pesando em sua vida. Ela compartilhou todas as 
coisas que consumiam seu tempo, principalmente coisas que não tinham impacto eterno. Perguntei 
se ela sentia que o Senhor a estava movendo para algo novo; se ela teria uma direção d’Ele nesta 
fase da liderança. Ela hesitou. "Bem, na verdade não. Mas estou tão frustrada. ”  

Ah! A palavra-chave. Frustração. Esta foi uma exigência da carne, não do Espírito Santo. Quando o 
velho homem é espremido, ele grita como um porco a caminho do abatedouro. Ele lamenta. Ele 
exige recurso e alívio. E essa é uma boa maneira de dizer a diferença entre o que é o velho homem 
tentando ressuscitar e fazer uma festa de autopiedade, e o que é um movimento autêntico de Deus 
para uma nova estação: Isso te faz fugir das circunstâncias ou se aprofundar mais em Deus? 

Quando nos deparamos com circunstâncias desafiadoras por meio do velho homem, o espírito de 
desistência vem rapidamente e exige diversão. A autopiedade é a companheira de coração do 
espírito de desistência. O velho homem se alimenta deles. Ele quer que as pessoas balancem a cabeça 
em desaprovação pela forma como o desafio o está pressionando para ele cantar uma canção de 
compaixão. O novo homem, por outro lado, corre ainda mais intensamente a Deus, para ouvir Sua 
voz, para se alinhar com a paz de Deus, para cantar uma canção de acordo com os planos e propósitos 
de Deus. 

Parar de fazer algo em resposta ao estresse e à frustração só traz mais frustração, estresse e 
insatisfação. Se cale diante do Senhor. Entre em Sua Presença e jogue mais terra no túmulo do velho 
homem. Existem épocas em nossa vida com um começo e um fim, mas um mover do Senhor nunca 
fará com que você se afaste de algo que está inacabado. Seu remédio para um desafio nunca é 
sucumbir ao espírito de desistência, mas aprender no desafio, para se mover ainda mais alto em Seu 
chamado. 

Graham Cooke diz: “Não é uma aventura até que você seja desafiado por algo maior do que você. 
Ele entende que a história e a jornada são assuntos complicados... Ele te conhece. ”  
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E aquela presidente do grupo de Luz de Aglow que achou que precisava renunciar? Ela agora é da 
Equipe de Área, servindo a Deus com alegria enquanto segue Seus planos e propósitos. E você? Você 
está com roupas novas, tem vinho novo e odres novos. Nunca volte ao velho. 

Lucas 5:36-39: Então lhes contou esta parábola: "Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura 
em roupa velha; se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará 
à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas; se o fizer, o vinho novo rebentará as 
vasilhas, se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em 
vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: ‘O vinho 
velho é melhor! ’ " 

Aplicação Prática  
Ser um Transformador significa que você está aprendendo a entrar em sua verdadeira identidade. 
Está começando a entender como é conhecido no Céu e está aprendendo a como viver na Terra a 
partir dessa identidade. É igualmente importante que, em nossos grupos, estejamos apoiando uns 
aos outros. Devemos começar a nos conectar uns com os outros a partir de nossa identidade celestial 
para que, quando o "espírito de desistência bater", ninguém ceda! 

1. Uma das coisas mais importantes que cada um deve fazer é preparar uma declaração de 
identidade individual, porque sua percepção sobre si deve mudar. Uma declaração de 
identidade reflete seu compromisso com a visão de Deus sobre você. 

Lembre-se de que sua declaração exigirá atualizações à medida que se torna mais familiarizado 
com quem você realmente é, do ponto de vista do Céu. E uma vez que tenha feito sua 
declaração de identidade, deve compartilhá-la com seu grupo para que todos comecem a se 
relacionar a partir do novo homem e não do velho que está morto. 

Para ajudar seu grupo a preparar uma declaração de identidade, consulte o documento "Como 
preparar uma declaração de identidade pessoal" (este documento pode ser encontrado no site 
da Aglow em recursos ou no final do manual Transformadores). Se o seu grupo não possui 
declarações de identidade, dedique um tempo para começar a trabalhar nisso agora. 

Mantenha declarações de identidade de todos em seu grupo Aglow e substitua por 
declarações atualizadas quando necessário. 

2. Não apenas o seu pensamento sobre si precisa se alinhar com a forma como é conhecido no 
Céu, mas o seu pensamento sobre os outros em seu grupo deve agora começar a se alinhar 
com a forma como eles são conhecidos no Céu.  

Reserve um tempo para que todos leiam em voz alta o início de suas declarações de identidade 
preparadas na etapa um - mesmo que cada pessoa tenha apenas 1-3 sentenças. 

 

3. Um terceiro passo necessário para se tornar a pessoa que Deus vê é que sua linguagem a 
respeito de você mesmo deve mudar. Então, vamos fazer um exercício agora. 
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4.  Levando alguns minutos para pensar, anote quaisquer declarações ou pensamentos negativos 
que você tenha sobre si mesmo. Em seguida, faça uma troca em cada afirmação negativa por 
algo que Deus pensa sobre você. 

 

Exemplos: 

Declaração Negativa   Declaração inversa 

Eu sou tão burra       O Espírito Santo é inteligente e vive em mim, torna-me inteligente 
também!  

Me irrito fácil!        A paz de Deus faz com que eu demore para ficar com raiva. 

Nunca faço nada certo!        Posso todas as coisas em Cristo.  

 

Agora, faça por conta própria. Compartilhe com o grupo. Se você não puder conseguir fazer, peça 
ajuda a outras pessoas. 
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Quando o Espírito de desistência bate



Ela enxugou os olhos com um lenço enquanto me entregava um pedaço de papel. “Sinto muito, mas tem coisas demais acontecendo e terei que deixar o cargo de Presidente do grupo Luz de Aglow. Eu amo a Aglow e as pessoas que estão nela, mas estou com tantas coisas acontecendo agora”. Sua voz sumiu enquanto eu olhava para o papel. “Esta é a minha carta de formalização do desligamento.” Ela se derramou em lágrimas novamente.

 Conversamos sobre o que ela sentia que a estava pesando em sua vida. Ela compartilhou todas as coisas que consumiam seu tempo, principalmente coisas que não tinham impacto eterno. Perguntei se ela sentia que o Senhor a estava movendo para algo novo; se ela teria uma direção d’Ele nesta fase da liderança. Ela hesitou. "Bem, na verdade não. Mas estou tão frustrada. ” 

Ah! A palavra-chave. Frustração. Esta foi uma exigência da carne, não do Espírito Santo. Quando o velho homem é espremido, ele grita como um porco a caminho do abatedouro. Ele lamenta. Ele exige recurso e alívio. E essa é uma boa maneira de dizer a diferença entre o que é o velho homem tentando ressuscitar e fazer uma festa de autopiedade, e o que é um movimento autêntico de Deus para uma nova estação: Isso te faz fugir das circunstâncias ou se aprofundar mais em Deus?

Quando nos deparamos com circunstâncias desafiadoras por meio do velho homem, o espírito de desistência vem rapidamente e exige diversão. A autopiedade é a companheira de coração do espírito de desistência. O velho homem se alimenta deles. Ele quer que as pessoas balancem a cabeça em desaprovação pela forma como o desafio o está pressionando para ele cantar uma canção de compaixão. O novo homem, por outro lado, corre ainda mais intensamente a Deus, para ouvir Sua voz, para se alinhar com a paz de Deus, para cantar uma canção de acordo com os planos e propósitos de Deus.

Parar de fazer algo em resposta ao estresse e à frustração só traz mais frustração, estresse e insatisfação. Se cale diante do Senhor. Entre em Sua Presença e jogue mais terra no túmulo do velho homem. Existem épocas em nossa vida com um começo e um fim, mas um mover do Senhor nunca fará com que você se afaste de algo que está inacabado. Seu remédio para um desafio nunca é sucumbir ao espírito de desistência, mas aprender no desafio, para se mover ainda mais alto em Seu chamado.

Graham Cooke diz: “Não é uma aventura até que você seja desafiado por algo maior do que você. Ele entende que a história e a jornada são assuntos complicados... Ele te conhece. ” 

E aquela presidente do grupo de Luz de Aglow que achou que precisava renunciar? Ela agora é da Equipe de Área, servindo a Deus com alegria enquanto segue Seus planos e propósitos. E você? Você está com roupas novas, tem vinho novo e odres novos. Nunca volte ao velho.

Lucas 5:36-39: Então lhes contou esta parábola: "Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha; se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas; se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: ‘O vinho velho é melhor! ’ "

Aplicação Prática 

Ser um Transformador significa que você está aprendendo a entrar em sua verdadeira identidade. Está começando a entender como é conhecido no Céu e está aprendendo a como viver na Terra a partir dessa identidade. É igualmente importante que, em nossos grupos, estejamos apoiando uns aos outros. Devemos começar a nos conectar uns com os outros a partir de nossa identidade celestial para que, quando o "espírito de desistência bater", ninguém ceda!

1. Uma das coisas mais importantes que cada um deve fazer é preparar uma declaração de identidade individual, porque sua percepção sobre si deve mudar. Uma declaração de identidade reflete seu compromisso com a visão de Deus sobre você.

Lembre-se de que sua declaração exigirá atualizações à medida que se torna mais familiarizado com quem você realmente é, do ponto de vista do Céu. E uma vez que tenha feito sua declaração de identidade, deve compartilhá-la com seu grupo para que todos comecem a se relacionar a partir do novo homem e não do velho que está morto.

Para ajudar seu grupo a preparar uma declaração de identidade, consulte o documento "Como preparar uma declaração de identidade pessoal" (este documento pode ser encontrado no site da Aglow em recursos ou no final do manual Transformadores). Se o seu grupo não possui declarações de identidade, dedique um tempo para começar a trabalhar nisso agora.

Mantenha declarações de identidade de todos em seu grupo Aglow e substitua por declarações atualizadas quando necessário.

2. Não apenas o seu pensamento sobre si precisa se alinhar com a forma como é conhecido no Céu, mas o seu pensamento sobre os outros em seu grupo deve agora começar a se alinhar com a forma como eles são conhecidos no Céu. 

Reserve um tempo para que todos leiam em voz alta o início de suas declarações de identidade preparadas na etapa um - mesmo que cada pessoa tenha apenas 1-3 sentenças.



3. Um terceiro passo necessário para se tornar a pessoa que Deus vê é que sua linguagem a respeito de você mesmo deve mudar. Então, vamos fazer um exercício agora.

4.  Levando alguns minutos para pensar, anote quaisquer declarações ou pensamentos negativos que você tenha sobre si mesmo. Em seguida, faça uma troca em cada afirmação negativa por algo que Deus pensa sobre você.



Exemplos:

Declaração Negativa 	 Declaração inversa

Eu sou tão burra     		O Espírito Santo é inteligente e vive em mim, torna-me inteligente também! 

Me irrito fácil!      		A paz de Deus faz com que eu demore para ficar com raiva.

Nunca faço nada certo!       	Posso todas as coisas em Cristo. 



Agora, faça por conta própria. Compartilhe com o grupo. Se você não puder conseguir fazer, peça ajuda a outras pessoas.
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