Venha como o ouro
Shelley Rogers, Coordenadora Nacional de Oração da Aglow Canadá, recentemente passou um dia com
seu neto de três anos, brincando com ele na caixa de areia do quintal.
Shelley escondeu três loonies* na areia, dizendo a ele que havia enterrado ouro.
Depois que ela deu a ele uma pequena peneira, ele começou a cavar e a peneirar a areia em busca de
ouro. Cada vez que ele encontrava um dos loonies, gritava: "Somos ricos!" Então ele devolvia os loonies
à avó para que ela pudesse enterrá-los novamente.
Shelley disse: “Não era apenas do ouro que ele gostava, mas da empolgação de descobrir as moedas
repetidamente”.
Em Lucas 22:31-32, Jesus estava falando com Pedro. “"Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los

como trigo.Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos".

O inimigo tentou abalar a fé de Pedro porque sabia que Pedro seria usado para construir o Reino de
Deus na terra. O plano do inimigo saiu pela culatra e trouxe o ouro verdadeiro em Pedro quando ele
reconheceu quem ele realmente era.
Na Aglow, nós mesmos estamos em uma jornada de descobertas. Temos descoberto quem somos em
Cristo e adoramos descobrir quem são os outros em Cristo também! Isso nos torna ricos! Quando você
entende como você é conhecido no Céu e como aqueles ao seu redor são conhecidos no Céu, isso faz
com que você se posicione no eino da terra de uma maneira diferente. Quando você sabe quem Deus
será para você em cada situação que enfrentar, tanto a fé quanto a confiança aumentam.
Como Pedro, cada um de nós passará por momentos em que as situações da vida virão para nos
peneirar como o trigo e testar nossa fé”. A confiança em saber quem Deus será para nós, saber como
somos conhecidos no Céu e saber que Deus está sempre conosco nos fará encorajar outras pessoas
que estão passando por momentos difíceis.
Deus colocou cada um de nós na cidade em que vivemos para trazer Seu Reino. Atos 17: 26-27 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 fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de
cada um de nós. Ele os colocou na mesma rua em que você mora e sabe que você

Cada alma salva, cada coração curado, cada coxo que anda, cada cego que vê porque o seu grupo
oferece um lugar acolhedor para o Seu Espírito estar são como os loonies escondidos na caixa de
areia. Ele os escondeu para você encontrar porque pessoas são o Seu prêmio!
* O loonie, a moeda canadense de um dólar, é uma moeda dourada que foi lançada em 1987 e é produzida pela Royal
Canadian Mint em suas instalações em Winnipeg.
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Aplicação Prática
Faça com que os que estejam presentes falem com alguém do grupo que eles não conheçam bem e
que se apresentem uns aos outros com informações básicas como:
»
»
»
»

Nome e estado civil
Filhos, netos
Há quanto tempo estão na Aglow
Um fato interessante sobre eles

»
»
»
»

Em menos de 2 minutos, compartilhe algo que você sente que faz bem.
Em menos de 2 minutos, compartilhe uma necessidade que você vê em sua comunidade.
Em menos de 2 minutos, compartilhe como você atenderia à essa necessidade.
Compartilhe uma palavra profética ou uma escritura que você sente que define você e é
importante que os outros saibam.
Compartilhe algo que você percebe como uma fraqueza em você mesmo e peça à pessoa com
quem você está compartilhando que se torne um parceiro responsável para ver a fraqueza se
transformar em uma força.
Compartilhe algo que você percebe ser um ponto forte em você mesmo e peça à pessoa que
você está compartilhando que comente sobre essa força de uma forma encorajadora e/ou para
compartilhar outras forças que ela vê em você.

Em seguida, distribua folhas com perguntas mais específicas para que a dupla possa descobrir tesouros
escondidos um no outro. Você pode preparar suas próprias perguntas ou pegar algumas daqui:

»
»

A partir do exercício acima, peça ao grupo que fale sobre as forças que descobriram uns nos outros e,
se possível, faça uma lista para que todos vejam. No futuro, essa lista de pontos fortes ajudará o grupo
a descobrir necessidades na comunidade e com quem construir uma equipe para ver essas
necessidades atendidas.
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