U MA VISÃO MAIS AMPLA
Uma bola de basquete passou pela minha cabeça e o próprio Tim Duncan veio para recuperála. Meu marido riu quando fiquei sem palavras por uma vez. Ele nos levou para assentos incríveis
em um jogo dos Spurs, estávamos tão perto do banco dos jogadores que eu poderia ter estendido
e tocado um se o segurança deixasse.
O jogo continuou e eu com entusiasmo postei fotos no Facebook, feliz aos ler os comentários
enquanto o jogo passava a nossa volta. De repente, uma série de notificações do Facebook
iluminam a tela do meu telefone. Eram fotos que os amigos tiraram de meu marido e eu em suas
telas de televisão, com Tony Parker e Tim Duncan perto de mim.
Eu estava nas enormes telas do estádio, na versão televisionada do jogo em milhões de casas de
pessoas e eu nem a vi. As fotos que as pessoas nos estavam enviando eram de dois ótimos
jogadores da NBA fazendo um jogo espetacular com minha cabeça no meio, só eu estava olhando
para baixo, no meu telefone. Eu nem estava prestando atenção ao jogo porque estava
completamente concentrado na pequena foto nas mãos em vez da visão mais ampla que fazia parte
do mundo.
Na liderança, quantas vezes acontece, de nos tornamos tão atraídos pela imagem menor que
perdemos de vista as coisas maiores que estão acontecendo? Nosso pensamento natural é
pequeno, enquanto o pensamento e os planos de Deus abrangem a eternidade. Como líder, é
fundamental que você veja o pensamento de Deus sobre você e depois sobre outros. Você não
pode ver a imagem mais ampla de mais ninguém até que você perceba a imagem mais ampla sobre
você.
Graham Cooke diz:
Deus tem uma visão de você que é apenas uma maneira diferente, muito maior. O que ... é
importante é quando vivemos em nosso espírito, começamos a nos erguer na percepção de
Deus sobre nós. É por isso que Deus nos oferece profecias, nos dá escrituras, porque Ele está
definindo quem somos. E você sempre é definido por quem você é em Jesus. Ele nunca irá
definir você de acordo com a sua natureza antiga, porque o homem belho está morto. Ele
está redefinindo você de acordo com sua nova natureza para superar seu próprio eu e entrar
em seu bem-estar para que possamos nos divertir um pouco.
Retire seus os olhos da imagem menor. Amplie e reformule o seu pensamento, coloque-o
em alinhamento com o que Deus diz. Delicie-se em seus planos. Adore-o pela bondade que
Ele está derramando sobre você hoje e no seu futuro. Regozije em entrar em acordo com o
que Ele acredita sobre você.
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Romanos 8: 5-8 Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne; mas os que
são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte; mas a
inclinação do Espírito é vida e paz.Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois
não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser.Portanto, os que estão na carne não podem
agradar a Deus.

A PLICAÇÃO

PRÁTIC A

Você já ouviu Jane Hansen Hoyt e Graham Cooke dizerem que Identidade é a chave para a
transformação. Todos nós em Aglow estivemos em uma viagem desde 2004 para descobrir como
somos conhecidos no Céu. Uma vez que você conhece quem você é do ponto de vista do Céu, então
você sabe como você deveria viver dentro de si mesmo e em relação a outras pessoas.
Graham Cooke disse, Deus sempre trabalha do todo para o particular. Se você aceitar sua
identidade, você deve aceitar toda a sua identidade. Abraão teve que aceitar que "eu vou ser o pai
de muitas nações" mesmo quando ele não tinha filhos. Você deve aceitar que você deve ser um
agente Transformador. Você deve estudar suas palavras. Você deve começar a se ver da maneira
como Deus vê você. Escreva-as. Você deve fazê-lo como uma questão de grande urgência.
Várias coisas combinadas irão ajudá-lo a começar a se ver como Deus o vê. Vamos começar com a
descoberta do seu eu verdadeiro! Você pode usar outra folha para suas respostas.
1. Pensando em todas as palavras proféticas que você recebeu, quais palavras ou declarações
comuns foram repetidas para você? Dê respostas simples, até uma palavra.

2. Quais são as suas passagens bíblicas favoritas? Muitas vezes você pode encontrar pistas
nessas escrituras para sua identidade celestial. Essas escrituras são uma maneira de Deus
dizer “Você está atraído por esta escritura, porque você realmente Me ouviu em seu homem
espiritual, o que se relaciona a você a respeito dessa escritura.”
(Se a escritura tem o nome de uma pessoa pessoa - como David, ou Daniel, ou Esther, ou Deborah - Deus lhe
deu essa escritura porque Ele colocou essas características em você. Anote o nome de qualquer pessoa (s) em
suas escrituras favoritas e, em seguida, anote ao lado do nome, as características que você vê neles. Deus vê
essas mesmas características em você!)

3. Pelo o que você está interessado? Uma amiga tem sido apaixonado por dar toda a sua vida,
muito antes de perceber que Deus a está relacionando a José, uma pessoa sabe como se
preparar no tempo da abundância de uma maneira que conduzirá um grupo de pessoas
durante um tempo de escassez.
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4. Se achar que está lutando com isso, relaxe. Você tem amigos por perto? Como Shelly no
jogo de basquete, seus amigos muitas vezes vêem quem você REAL MENTE é! Peça-lhes
para lhe dar palavras para descrever como eles o vêem.

5. Agora, pegue todas as palavras que você reuniu e comece a formar frases simples sobre sua
identidade. Por exemplo, eu sou um José. Deus me deu sabedoria para reunir provisão
durante um tempo de abundância que irá sustentar Seu povo e outros durante um tempo de
falta. Sou um amigo para todos os que conheço. Tenho sabedoria de Deus que me faz poder
interpretar sonhos. Eu sou compassivo e perdoar os outros facilmente, especialmente os
membros da minha própria família - tanto física como da família da fé - que foram
injustos. Eu nunca procuro pagar o mal com mal! Quando eu tenho a habilidade de
abençoar, eu o faço, ansiosamente!

Com a prática, ouvindo o Espírito Santo e tirando das suas escrituras favoritas e palavras
proféticas, logo você terá uma declaração de identidade que você pode proclamar em voz alta
na atmosfera quando o inimigo tentar fazer você duvidar de si mesmo. Fique forte e veja-se
como Deus o vê! (Para obter mais assistência, por escrito, a sua declaração de identidade,
consulte Como preparar sua Declaração de Identidade no site Aglow em Recursos >
Desenvolvimento de Líder Global > Skits > Como preparar seu Declaração de Identidade.
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