Bondade e gentileza são inseparáveis
Meu marido já havia saído para trabalhar e minha filha havia ido para o consultório no centro da cidade.
Eu estava assando comida que estava prestes a sair do forno, quando fui colocar algo no carro. Meu
coração estremeceu quando percebi que a porta bateu e estava trancada atrás de mim, as chaves de
minha casa estavam lá dentro.
Eu fiquei feliz por estar com a chave do carro, e corri para o centro da cidade para pegar a chave de
Leah. Fiquei muito grata por ter conseguido e esperava voltar para casa sem nenhum problema. O
pensamento persistente que tive mais cedo de que não tive a chance de fazer algo bom neste dia me
atingiu novamente. Decidi que faria melhor no outro dia.
Ao me aproximar da rampa de acesso à rodovia, vi uma moradora de rua na beira da estrada, perto do
cruzamento. Passei correndo e Deus queimou meu coração. Pensei no que estava queimando no forno
a essa altura, mas sabia que precisava virar e voltar para a moça.
Demorou um pouco porque tive que manobrar através de uma construção e passagens subterrâneas,
mas cheguei ao sinal de pare perto de onde a tinha visto. Procurei em minha bolsa e encontrei uma
nota maior do que a que pretendia dar, mas isso não era mais sobre minhas intenções.
Ela já estava caminhando com sua mochila e eu tive que virar em outra rua para chegar até ela. Eu me
aproximei até ser capaz de tocá-la e abaixar minha janela antes que ela avançasse mais no caminho.
Ela forçou os olhos para ver através da janela aberta e, quando lhe entreguei o dinheiro e a olhei nos
olhos, seu rosto queimado de sol se enrugou em um sorriso desdentado. "Obrigada", disse ela.
"Obrigada!"
Ela olhou para baixo por um momento, depois para cima novamente, seus olhos azuis olhando
diretamente nos meus. E gentilmente ela acrescentou: "E obrigada por me olhar nos olhos. Ser contada
como uma pessoa significa mais para mim do que você imagina."
Nós compartilhamos um pouco mais uma com a outra antes de nos separarmos.
Quando cheguei em casa, a comida no forno não estava queimada, mas cozinhou perfeitamente,
embora eu tenha demorado mais de 20 minutos.
Espalhar a bondade é a única maneira de mudarmos as coisas neste mundo. Deus me inspirou a fazer
isso porque eu não o teria feito sozinha. Embora tocar uma pessoa possa não mudar o mundo
imediatamente, sei que, se cada um de nós tiver o propósito de liberar a bondade todos os dias,
podemos fazer a diferença.
A bondade se espalha e se multiplica, enquanto a propagação da negatividade produz divisão e
subtração. Que possamos ser multiplicadores.
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Aplicação Prática

Quando Deus falou conosco e nos disse que teríamos um grupo Aglow em cada cidade, bairro e vila ao
redor do mundo, Ele sabia que nossa presença carrega o potencial para sinais, maravilhas e milagres.
Porque portamos Sua Presença, realmente, ninguém está a salvo de uma bênção, uma cura, uma
libertação... o que quer que seja necessário. Deus está em nós para fluir através de nós para transformar
a cidade onde mulheres e homens da Aglow se reúnem.
1. Uma de nossas características é que nos movemos no tempo de Deus. O que isso significa para
você e para o seu grupo?

2. Você já ouviu dizer muitas vezes que não estamos fazendo ‘negócios como de costume’. O que
mudou em seu grupo? O que ficou no passado? Que coisas novas você vê surgindo?

3. No passado, nossas reuniões eram feitas principalmente em um ambiente "semelhante ao de
uma igreja". Mesmo assim, Deus colocou em nossa comunidade um grande propósito. Como o
seu grupo alcançou a comunidade com o Seu amor? Compartilhando Sua Presença? Liberando
Bondade para todos?

4. Se a sua reunião ainda está formatada em torno de um ambiente 'semelhante ao de uma igreja'
que mostra os participantes sendo abençoados, etc., em vez de ser impulsionado com a
comunidade para SER uma bênção, pense em maneiras de mudar o propósito do seu grupo.
Faça com que você se torne visível na comunidade enquanto prepara um lugar que mostra a
Presença Dele.

5. O que significa para você: um ambiente “semelhante à igreja”?

6. Faça duas colunas, relacione as maneiras pelas quais suas reuniões locais te abençoaram na
primeira coluna e, a seguir, as maneiras como seu grupo alcançou a comunidade para abençoar
outras pessoas. O objetivo é tornar sua ajuda visual em sua comunidade para mostrar o Céu na
Terra.
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