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No que você foca, você fortalece 
 

Há muitos anos, quando entrei pela primeira vez na equipe local, visitei um grupo Luz de Aglow e tive 
o prazer de conhecer as mulheres na liderança. Uma por uma, porém, cada uma me puxou de lado e 
me disse para cuidar de uma irmã. Embora eu tenha perguntado a cada uma por quê, a resposta mais 
definitiva que recebi foi: “Ah, você vai ver. Depois de conhecê-la, você saberá. ” 

Então, com alguma apreensão, mas também, com um pouco de entusiasmo por quem Deus estava me 
trazendo, conheci essa irmã. Eu sorri, cumprimentei-a calorosamente e segurei meus braços abertos 
para um abraço, que as outras senhoras rapidamente me deram primeiro. 

Ela ficou parada e olhou para mim, sua boca arqueando para baixo em uma carranca inconfundível. 
Então, tentei novamente. "Como você está? Estou tão feliz por finalmente conhecê-lo! ” Desta vez, 
porém, estendi minha mão para um aperto de mão. 

Ela olhou para minha mão estendida, como se isso a tivesse ofendido seriamente. "Não me toque!" Ela 
disse “Você não sabia que tudo em que toco está fadado ao fracasso? Nada de bom acontece comigo. 
Portanto, não tente me abraçar ou apertar minha mão. Você vai pegar todas as coisas ruins que 
aconteceram comigo! ” 

Naquele momento entendi sobre o que as outras senhoras estavam me alertando. E, no entanto, eu 
sentia muito por essa mulher. Eu sabia que sua vida devia ser tão miserável quanto sua expressão. 

Como líderes, devemos lembrar que as palavras que falamos, mesmo quando estamos sozinhos, 
precisam ser a linguagem do céu. E sim, isso também se refere quando enfrentamos circunstâncias 
frustrantes ou estressantes. Realmente não há o “desabafar” ou expelir seus sentimentos e emoções 
negativas que não são edificantes. 

Graham Cooke diz: “Você traz sobre si mesmo as palavras que fala, que são verdadeiras na carne assim 
como no Espírito. Se você confessar negatividade, ela desabará sobre você. A perspectiva do céu na 
Aglow cria uma voz dominante na terra. Vamos redefinir nossa linguagem para fluir pelo menos com o 
espírito e o poder de Elias. 

“Quais são as coisas que você deve confessar em voz alta em seu grupo Luz de Aglow? 

» No lugar que você vive? 

» No lugar que você trabalha? 

» Nas circunstâncias que você se encontra? 



Verdades transformadoras para bate-papos informais: No que você foca, você fortalece (Português) 2 
 

“A sua confissão, a sua linguagem do Céu, é poderosa! A linguagem do Céu entrando em sua vida é 
poderosa. A língua que você fala na terra tem que ter o mesmo peso de poder. ” 

Efésios 4:29 - Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os 
outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. 

PONTOS A CONSIDERAR 

1. Ao ler ou ouvir esta pequena verdade, quais áreas vieram à sua mente a respeito da linguagem da 
sua própria vida? 

2. Como você pode começar a ter outro pensamento que muda as palavras que saem em suas 
conversas com outras pessoas? 

3. Peça a um amigo próximo para ajudá-lo a ser responsável pela linguagem em suas conversas. Você 
é um portador de Sua Presença! 

Escreva abaixo declarações sobre diferentes áreas de sua vida. Não há problema em anotar quaisquer 
declarações negativas e depois mudá-las para uma declaração positiva que se alinhe com a Palavra de 
Deus sobre você. 
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