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Os Grupos Aglow são 
um presente para as 
comunidades locais
Promovem um local seguro para  
que todos:

• cresçam no relacionamento uns com 
os outros e com Deus.

• atendam às necessidades da 
comunidade.

• possam expandir a visão da 
comunidade local e incluí-la em uma 
perspectiva global.
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AGLOW INTERNATIONAL
Explore o seu lugar 

• Descubra quem você é em Cristo.

• Descubra quem Deus quer ser para você.

• Descubra SEU lugar na família de Deus.

• Então— ajude os outros a fazer as mesmas 
descobertas.

Entre em contato conosco 
A Aglow Internacional é um ministério 
Cristão localizado em mais de 170 
nações. Visite aglow.org para mais 
informações, ligue para nós ou nos 
encontre no Facebook, Twitter e YouTube.

 aglow.org

 +1 425.775.7282

 aglowinternational

 aglowintl

 AglowInternationalHQ



Um lugar seguro...
Na Aglow, você encontrará homens e 
mulheres com a mesma mentalidade 
para amar incondicionalmente e ajudar a 
caminhar na plenitude da identidade que 
Deus deu a você. 

Encontre a presença dEle
O Espírito Santo é o nosso Líder desde 
o início. É assim que acontece. É assim 
que somos. Tudo está relacionado a Ele...
sempre.

Experimente o Amor 
Incondicional 
O que me atraiu à Aglow foi o 

relacionamento e o amor incondicional. 

Eu não cresceria espiritualmente sem 

essa sensação de segurança. 

— Jenn do Maine (EUA)

A Aglow expandiu, em largura e em 

profundidade, o meu entendimento sobre 

quem Deus é. 

— Kristi da Dinamarca

Entrei na Aglow para honrar minha 

esposa. Nunca esperei receber tantas 

bênçãos como resultado da conexão com 

esse ministério. Agradeço a Deus pela 

Aglow! 

— Dean do Novo México (EUA)

Quando comecei na 

Aglow, os caminhos do 

Espírito Santo ainda 

eram novos para mim. 

Cresci com reverência 

pelo Senhor, porém, 

como uma pessoa 

reservada e tímida, eu 

relutava para expressar 

o que estava em meu 

coração. Então fui convidada para um 

grupo local da Aglow em Edmonds, WA 

e lá se tornou num lugar seguro para 

que eu pudesse crescer. 

Quero convidar você para entrar na 

Aglow. Nos grupos locais em mais de 

170 nações, você encontrará aceitação, 

amor e uma atmosfera para crescer em 

seu relacionamento com o Senhor. 

A Aglow é um lugar seguro. Venha! 

Deixaremos a luz acesa para você entrar.

Natalie de Óregon

Kate e Jeff  
do Texas

Tessie das Filipinas

Jane Hansen Hoyt,  
Presidente/CEO

Quero convidar você...


