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Floresça onde estiver plantado 

 

Enquanto Patricia Long dirigia para seu bairro antes do Natal, ela ouviu estas palavras: “Você poderia 
fazer isso e aquilo se não tivesse aquela casa grande de dois andares”. Para sua surpresa, quando 
chegou em casa, seu marido, Max, entregou-lhe uma carta que ele havia encontrado em sua caixa de 
correio. A carta dizia basicamente: “Gostamos da sua casa. Você tem interesse em vender?” 

Naquela época, Patricia servia como Líder Estadual de Kentucky, EUA. Devido ao que tinha ouvido 
enquanto dirigia para casa, ela ficou atordoada. “Você poderia fazer isso e aquilo se não tivesse aquela 
casa grande de dois andares.” 

E então, “Gostamos da sua casa. Você tem interesse em vender?”  

Depois de orar por alguns dias, Patricia ligou para o casal que escreveu a carta e os convidou para 
conhecer a casa por dentro. Quando o casal entrou, o homem disse-lhes que era pastor de uma igreja 
local. Ao ouvi-lo se identificar, Patricia pensou: “Ah, Deus, o Senhor está nisso! Nós realmente vamos 
nos mudar!”  

O casal planejava colocar sua casa atual à venda na primavera. Mantendo contato e frequentemente 
orando juntos, Patricia e Max disseram-lhes que precisariam de uma prova escrita de que sua casa 
estava sob contrato antes de poderem fazer uma oferta por uma nova casa. Mais oração era necessária.  

Depois de conhecer o casal, os Long foram dirigindo para a Flórida por algumas semanas. Eles 
perguntaram ao Senhor para onde deveriam se mudar depois de venderem sua casa. Como sentiram 
algo em relação ao Alabama, Patricia e Max voltaram para casa um dia antes para que pudessem parar 
e olhar casas por lá. Como sua casa não foi vendida, eles não puderam fazer uma oferta por nenhuma 
casa no Alabama. Eles até pesquisaram lugares no Tennessee porque um pastor convidado que pregou 
em sua igreja local mencionou que estava plantando uma nova igreja no Tennessee. 

Para sua surpresa, quatro dias depois de visitar o Tennessee, tornados devastadores danificaram 
muitas casas. Tanta destruição havia ocorrido que eles foram informados de que poderia levar até dois 
anos para o mercado imobiliário se recuperar. Ainda questionando o que deviam fazer e para onde ir, 
eles ouviram: “Qual foi a última direção que vocês ouviram?” Alabama.  

Sentindo que estavam cumprindo uma designação do Reino, voltaram novamente a atenção para o 
norte do Alabama. Depois de uma hora de viagem de 3 horas e meia para visitar o Alabama novamente, 
o celular de Patricia tocou. Era o pastor que havia deixado a carta na caixa do correio meses atrás. Eles 
estavam prontos para fazer uma oferta pela casa de dois andares em Kentucky. 
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Quando voltaram para Kentucky, eles tinham uma oferta assinada em sua casa e então partiram para 
outra viagem para o Alabama, desta vez parando em Huntsville. Eles contaram sua história a todos que 
encontraram sobre o motivo de estarem procurando em Huntsville.  

Sem o conhecimento deles, a consultora imobiliária que escolheram em Huntsville começou a falar 
sobre a empresa para a qual ela trabalhava. Era de um cristão que acreditava em tratar bem as pessoas. 
Por ter feito uma viagem missionária na América Central para ajudar a construir casas para quem não 
tinha casa, ele se comprometeu a construir uma nova casa na América Central toda vez que sua 
empresa vendesse 100 casas, o que agora faz quase todos os meses. 

Quando Patricia começou a escrever uma lista específica das coisas que queria em sua nova casa, ela 
se sentiu presunçosa até se lembrar do que Graham Cooke nos ensinou em Aglow. Leve seu favor para 
dar uma volta! Deus é um bom pai que adora dar bons presentes a seus filhos. A oferta deles foi aceita 
em uma nova construção na área rural , há algumas milhas a sudeste de Huntsville. Patricia também se 
tornou membro do grupo Luz de Aglow de Huntsville como vice-presidente de administração.  

Não importa onde você esteja em sua jornada com o Senhor, nunca é tarde demais para envolvê-lo e 
perguntar a Ele qual é o melhor plano para você. “Pois eu sei os planos que tenho para você”, declara 
o Senhor "planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um 
futuro. Jeremias 29:11  

Atos 17:26 diz: “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.”. Deus não 
apenas sabe o seu nome, Ele sabia QUANDO você nasceria, até a mesma rua em que você viveria. Nosso 
Deus é um Deus muito intencional. Você vê isso na jornada de Patricia e Max Long de uma casa em 
Kentucky para sua nova casa em Gurley, AL.  
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Aplicações práticas 
Em 2006, uma palavra profética foi dada para a Aglow, haveria um grupo Aglow em cada cidade, vila e 
bairro em cada nação do mundo. Seu grupo Aglow é parte do cumprimento dessa palavra! Parabéns! 

Não importa qual é a sua nação, comunidade, cidade ou bairro, nosso Deus Fiel tem um plano 
específico. Ele sabia onde você iria morar hoje e colocou você lá com grande propósito, assim como fez 
com Patricia e Max Long. Ele pretendia desde o início que houvesse um grupo Aglow em cada 
comunidade ao redor do mundo. Seu grupo é um presente para sua comunidade! E você, cada um de 
vocês, é uma parte desse presente. 

1. Graham mencionou para a Aglow que uma coisa é conquistar um terreno e outra é mantê-lo. O que 
isso significa para você como um um grupo Luz de Aglow? Como uma equipe local? Como uma 
região?  
 

2. Você, sim, você! Você é uma parte vital deste grupo Aglow. Quais pontos fortes você carrega? Se 
você não consegue pensar em nenhum, peça às pessoas ao seu redor para ajudá-lo a responder a 
essa pergunta. Frequentemente, as pessoas ao nosso redor conseguem ver nossos pontos fortes, 
mas nós não conseguimos. Você precisa ter uma outra ideia sobre quem você REALMENTE é no 
Reino?  
 

3. Quais são as suas paixões? Liste-as. 
 

4.  Como um grupo, peça ao Espírito Santo para abrir seus olhos para ver as tarefas que Ele tem para 
o seu grupo Aglow. Ele tem planos específicos em mente para o seu grupo. Peça a alguém que os 
liste à medida que são citados. 
 

5. Pensando em seus pontos fortes e paixões, onde você vê que poderia intervir e fazer parte de 
qualquer uma das direções do item 4? Lembre-se de que cada um desempenhará um papel. Como 
um esporte de equipe, a Aglow precisa de muitos 'jogadores' para 'carregar a bola' para cada tarefa. 
Peça ao Espírito Santo para lhe mostrar onde está a sua parte. Você pode ter mais de uma tarefa. 

 
6. Enquanto a Equipe de Liderança do seu grupo decide qual tarefa começar primeiro, esteja pronto 

para intervir e trazer seus pontos fortes e paixões. Você nasceu para viver neste tempo.  


