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Um amigo falou recentemente em um evento Aglow. Após a reunião, alguém novo em Aglow, fez a
pergunta “O que exatamente Aglow "faz"?
A nossa inclinação humana é listar coisas que sentimos que, de alguma forma, nos qualifica como um
ministério digno e que impressione o ouvinte de tal maneira que que eles desejem se tornar uma parte
de nós. Tal é a natureza humana.
Acho que dentro do meu coração há o mesmo desejo, mas também percebo que o próprio surgimento
de Aglow é um milagre que tem sido sustentado por 47 anos pela contínua e poderosa obra do Espírito
Santo. Meus pensamentos se voltam para exaltar a majestade de Deus e Sua sabedoria inigualável.
Quem é capaz de responder a essa pergunta simples em relação ao que fazemos de uma forma
significativa? Quem pode medir a obra do Espírito de Deus de uma forma que nos qualificam aos olhos
dos outros?
Uma passagem em especial vem à minha mente. Ela gira em torno de uma conversa entre Deus e Jó.
Deus pergunta a Jó, “"Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que
você sabe tanto.
Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe! E quem estendeu sobre ela a linha
de medir?
E as suas bases, sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina,
enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam?
Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente?
Deus está falando a Jó de um redemoinho. Sua resposta não tenta explicar as circunstâncias de Jó, mas
por uma série de perguntas, Ele procura fazer com que Jô se humilhe e acabe com a sua justiça própria,
auto-justificação e auto-sabedoria, para que pudesse encontrar tudo em Deus. Deus estava
propositalmente tentando levantar os olhos do Jó da terra ao céu para que ele possa ter uma revelação
de Deus que mudaria para sempre a definição de quem ele é.
Na verdade, Jó finalmente foi capaz de dizer, eu O conhecia de ouvi falar, mas agora os meus olhos Te
vêem! A revelação muda tudo. A revelação leva à experiência, o que leva a confiar em Deus. Você entra
em um entendimento de que tudo é de Deus! Isso tira toda a angústia, auto-promoção, auto-produção
e auto-identidade para fora de nós e nos inclina para o Todo-Poderoso para nunca termos o sentimento
de que devemos provar alguma coisa.

AGLOW - A

OBRA DE

D EUS

QUE ESTÁ MUDANDO O MUNDO

De forma bem simples; Aglow é uma obra de Deus que está mudando o mundo. Por que Deus perderia
seu tempo com qualquer coisa menor? Ele trabalha suas maravilhas no meio de todas as coisas. Nada
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é sem importância quando Sua mão está sobre isso. Tudo tem valor e propósito e está nos levando
para o seu fim proposto.
Mesmo Jó respondeu a Deus, dizendo: Eu sei que nenhum dos teus pode ser retirado de Você. Aglow
estava nos propósitos de Deus quando nasceu em 1967 e continua assim até hoje, com Ele fielmente
nos alimentando com pão fresco do céu.
Deus não deixou que ficássemos presos ao nosso passado. Ele manteve Aglow no topo do que Ele está
fazendo e ainda em muitos aspectos tem, ao mesmo tempo, nos mantido de forma secreta em nossas
atividades.

C OMO

MEDIR AS OBRAS D E

D EUS ?

Então, como você mede as obras de Deus em algo que é quase indefinível? Como você mede o coração
de Deus, a bondade de Deus, e a grandeza do seu poder à medida que Ele desdobra diante de você um
plano e um ministério que vai tocar o mundo? Como você mede a Majestade de Deus ao olhar, através
dos anos, e ver o impacto incomum em um nível de 171 nações com extensão em cerca de 200 nações?
Como você pode medir :


As famílias e os casamentos, na casa dos milhares, que foram curados e restaurados por causa
do toque de Deus através de Aglow?



impacto sobre a vida das mulheres que as despertou para o conhecimento de que o chamado
de Deus em suas vidas está relacionado com a antiga maldição pronunciada sobre Satanás em
Gênesis 3:15, quando Deus disse a Satanás que ele estava colocando inimizade entre Satanás e
a mulher e ela iria desempenhar um importante parte em mantê-lo rasteijando, comendo
poeira para o resto de sua existência?



impacto profundo de ver o plano de Deus desde o início para homens e mulheres trabalharem
em conjunto para trazer o domínio do céu para a terra?



A importância de uma Rede de Oração Aglow totalizando mais de 1 milhão de pessoas?



evangelismo em lugares distantes e difíceis do mundo, com as mulheres marchando pelos rios
e sobre as montanhas, caminhando por viagens de 2 a 3 dias, para levar o Evangelho da
esperança para os necessitados?



Os ministérios de prisão, da Califórnia a Ucrânia que transformam a vida dos encarcerados?



Os milhares de dólares dados através do nosso programa de alívio de desastres para pessoas
desamparadas, vítimas do furacão Katrina, aos sobreviventes do maremoto na Indonésia, de
pessoas afetadas pelo tufão nas Filipinas, para esforços de socorro no Haiti?



Os frutos que surgirão de governos locais em muitos países que convidaram mulheres Aglow
no sistema público de ensino para treinar e orientar os jovens?



Aglow estendendo a mão para os pobres, não só para alimentar e vestí-los, mas para treiná-los
em habilidades que os farão auto-suficientes?

Como você pode medir a mão de Deus estendida para pessoas comuns para fazer a diferença na vida
delas? Somente a eternidade revelará o que foi realizado por meio do povo de Deus.
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Até então, porém, andamos na verdade e poder das palavras de Jesus quando disse: Vós sois o sal da
terra. Você é a luz do mundo. Você é uma cidade que está situada sobre uma colina e não pode ser
escondida. Deixe a sua luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e
glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus.

S OMOS

PORTADORES DA

S UA

PRESENÇA

Nós carregamos a Presença do Seu Reino.
Vemos pessoas restauradas em um lugar de relacionamento com Deus.
Nós assistimos à tirania da opressão ser quebrada sobre vidas.
Amamos a liberdade e a capacitação que vem à medida que eles vêem a luz de Jesus por si mesmos.
Como podemos medir isso?
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