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Grupo luz de Aglow:  
um presente de deus à sua comunidade 

 

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. - Atos 17:26 

Os grupos Luz de Aglow são um presente de Deus para a comunidade. Nascidos de Deus com 
grande intencionalidade, cada grupo deve seguir, continuamente, a vida de Jesus. Ele não 
pronunciou uma palavra sem antes ter ouvido o Pai falar. Ele também não se moveu no seu 
próprio ritmo. Em todas as coisas, Ele se pôs a seguir a liderança do Pai. (João 6:38; João 5:19; 
João 8:28; João 12: 49-50; João 14:10) 

Uma das maneiras pelas quais nos alinhamos com o Pai, posicionando-nos para receber 
orientação Dele, é através da oração. Como somos enviados por Deus e colocados com 
propósito em nossas comunidades, ouvir nossa(s) tarefa(s) por parte Dele deve ser uma de 
nossas principais prioridades, enquanto nos reunimos em momentos de adoração e oração. 

Deus colocou cada um de nós em um bairro/comunidade para fazer a diferença. Se você deseja 
transformar o coração de sua nação, deve começar a partir do coração dos seus vizinhos. 

Em Danville, VA, EUA, os líderes dos grupos Luz de Aglow começam a procurar em Deus uma 
porta aberta para sua comunidade. Parecia uma aventura de sucesso. Eles concordaram em 
“tentar” idéias diferentes para ver se isso iria resultar em vida. Uma das idéias levou-os a um 
parque local em uma parte da cidade que apresentava uma alta taxa de criminalidade e era 
conhecida pelo uso de drogas. 

Era um plano simples: eles iriam levar seu almoço, comer e ver qual porta seria aberta. Semana 
após semana, almoçavam, oravam e saíam, mas um dia tudo mudou quando notaram a quadra 
de basquete ao lado do parque. Um grupo de adolescentes estava jogando bola e fazendo 
barulho. 

Não foram muitos momentos de almoço no parque antes que uma mulher chegasse, gritando 
para as mulheres: "Eu sei que Deus as enviou porque ninguém mais almoçaria neste parque". 
Ela provou ser a chave para destrancar a porta para os adolescentes que jogavam basquete. 
Os relacionamentos começaram a ser construídos, as sacolinhas com presentes de Natal foram 
dadas a cada adolescente, e o resto é história. 

As tarefas virão do Senhor e devemos cumpri-las rapidamente, em vez de levar meses para 
planejar todos os detalhes. Seja ágil! 

Ele nos treinou e nos posicionou para este tempo. Ele nos remanejou e nos reorganizou. Se 
aproveitarmos o que Ele nos designou para fazer, o Espírito Santo se apoderará de nós e não 
será pela nossa própria força, mas pela Sua força! A colheita está chegando à sua cidade! 
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Seu grupo Aglow foi escolhido para este dia e para esta hora. Deus derramou em você tudo o 
que você precisa. Incline-se e ouça o Espírito Santo. Ele mostrará o parque onde você deve 
almoçar ou a escola em que você deve passear. Pode confiar que Ele o guiará porque Ele lidera 
os grupos da Aglow desde 1967. Ele nos treinou e agora é nossa hora de nos tornarmos Sua 
ajuda visual em nossas comunidades. Grupos de pessoas serão salvos. Os doentes serão 
curados. Os coxos andarão. Olhos cegos se abrirão. Seja “Jesus, de carne e osso” na sua 
comunidade! 

Aplicação Prática 
Assuma a posição de ser um presente de Deus para a sua comunidade. Você está grávida de 
possibilidades! 

 Prepare seu coração. 

 Arrependa-se de qualquer preconceito ou julgamento que tenha contra a spessoas. 

 Peça ao Senhor que lhe aumente os frutos do Espírito Santo, para que a natureza de 
Deus transborde sobre as pessoas enquanto você ora. 

 Fique quieta na presença de Deus. Isso a ajudará a ouvi-lo mais claramente. Isso 
também fará com que Sua presença sobre você seja liberada na atmosfera. 

 Pergunte ao Espírito Santo como orar. Peça uma estratégia específica para o 
território (comunidade, nação).  

» Pergunte a Ele como Ele vê esse território. 

» Quais dons Ele vê? 

» Que bênção Ele deseja liberar? 

» que enche Seu coração de compaixão e favor em relação às 
pessoas daqui? 

» Que lugar especial Ele tem para essas pessoas em Seu 
Reino? 

 Você conhece alguma palavra ou promessa profética que Deus falou para o povo 
daqui? Caso contrário, peça a Ele que lhe dê uma palavra ou promessa das escrituras. 
Isso a ajudará a orar para que surja a identidade celestial das pessoas aqui na terra. 
Quando declaramos a Palavra que Ele nos dá, ela sai em poder e o Espírito Santo 
começa a gerar sobre essa Palavra para trazer vida. 

 Agradeça ao Senhor por Sua bondade no território e O adore. Sua glória emanando 
através de nós mudará todos ao nosso redor. 

AO ORAR: 
 Declare a verdade da Palavra de Deus e Suas promessas proféticas. (Use os cartões “o 

Senhor disse” para te ajudar.) 
 O Senhor pode mostrar-lhe fortalezas demoníacas. Há algumas coisas que Ele lhe disse 

no passado que vão derrotar espíritos nacionais, internacionais, geográficos, perversos 
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e os governantes das trevas neste mundo. Os principados serão destruídos por causa 
das promessas cumpridas e a maior colheita que sua cidade já conheceu está sobre 
você. 

» Primeiro, agradeça a Ele por expor as obras das trevas e o adore por Sua Bondade 
que as supera. 

» Enquanto o Senhor lidera, declare que as trevas são expostas e não têm lugar nas 
intenções de Deus para as pessoas da sua comunidade. Corte sua fonte de 
fornecimento. 

» Em seguida, declare a verdade de quem é Deus naquele lugar, para estabelecer 
uma fortaleza ou reduto da Majestade de Deus no lugar onde as trevas foram 
expostas e removidas. (Quando uma fortaleza demoníaca é quebrada, é muito 
importante edificar a justiça de Deus naquele lugar.) 

» Adore e celebre a Graça de Deus clamando por toda a Graça que sua comunidade 
precisa. (Use os cartões “Graça” para te ajudar.) 

 Procure por portas abertas. Há algo tão poderoso acontecendo no Espírito hoje que 
fará com que os propósitos de Deus sejam gerados em dias. 

» Uma porta aberta para o Evangelho pode ser um lugar onde as pessoas estão 
buscando a verdade, mesmo que a procurem da maneira errada. Por exemplo, as 
pessoas que participam de encontros místicos para ler sua sorte estão procurando 
algo que as mpactará espiritualmente. Ore para que as manifestações demoníacas 
sejam impotentes e peça   ao Espírito Santo que as atraia a Cristo. 

» Uma porta aberta pode ser uma pessoa ou grupo de pessoas atraídas por você e 
ansiosas para se conectar a você. Eles estão sendo atraídos pela Presença de Deus 
em você, e Sua Presença está abrindo a porta de seus corações para recebê-Lo. 

» Uma porta aberta pode ser algumas necessidades que você encontra. As pessoas 
estão com fome? Esta é uma porta aberta para atender a essa necessidade, dando-
lhes algo para comer. Quando eles souberem que você se importa, seus corações 
se abrirão para ouvir. 

Quando as designações vierem do Senhor, você precisará executá-las rapidamente, em vez 
de levar meses para planejar todos os detalhes. Há momentos em que você precisará agir 
rapidamente em obediência. Vocês são sentinelas apostólico-proféticos estabelecidos com 
grande propósito em sua cidade. 

 Esteja alerta para descobrir pessoas com influência. Como a mulher no parque em 
Danville que foi a chave para os adolescentes que jogavam basquete. 

 Se você encontrar alguém que esteja aberto para ouvir e receber o Evangelho, 
essa pessoa pode ser a chave para alcançar outras pessoas na comunidade. Tome 
nota para acompanhar essa pessoa e orar regularmente por ela. 
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 Você pode conhecer um cristão que está lutando com o isolamento. Você pode 
ser a resposta para a oração dele, e ele pode ser a resposta para a sua oração. 
Pergunte a Deus por que Ele os uniu. Siga com o que o Senhor lhe mostrar. Pode 
ser alguém que Deus esteja chamando para formar uma parceria com você para 
evangelizar a comunidade e ajudar a estabelecer um grupo da Aglow. 

 Pessoas com influência podem ajudá-lo a construir relacionamentos com outras 
pessoas na comunidade ou na nação. 

Aqui estão alguns exemplos das escrituras: 

● Lucas 7:1-10 – O Centurião 

● João 4:1-30 – A mulher samaritana 

● Atos 8:26-40 – O eunuco etíope 

● Atos 10:9-11:1 – Cornelio 

● Atos 16:13-15 – Lidia 

● Atos 16:22-38 – O carcereiro filipense 

 Ore com expectativa. 

» - Tenha expectativas de que o Espírito Santo avivará Seus dons para que você possa 
orar e ministrar de maneira eficaz. 

» - Tenha expectativas de que Deus romperá qualquer resistência ao evangelho. 

» - Tenha expectativas de que Deus demonstrará Seu favor e o poder de Sua Presença 
enquanto você ora. 

» - Tenha expectativas de que todas as sementes de oração que você semeia 
produzirão a colheita para o Reino de Deus. 

» - Tenha expectativas de que Deus irá cumprir todas as palavras que Ele lançou para 
a comunidade ou nação em que você está orando. 

Depois que você orar: 
 Continue a declarar as promessas de Deus. 
 Acompanhe as pessoas que o Senhor traz para você ao orar. 
 Espere ver o fruto da sua oração. Busque pelas evidências dos avanços. 
 Peça ao Espírito Santo que lhe mostre mais estratégias que ele tem para este território. 
 Celebre a bondade de Deus. 


