A importância das revelações nos bate-papos dos Transformadores
Deus construiu uma nova geração de líderes na Aglow por meio das mensagens que temos ouvido.
Somos líderes posicionados geográfica e espiritualmente para demonstrar visualmente a vida no Reino.
Ao construir uma casa, uma base sólida é imperativa. Saber como somos conhecidos no Céu, quem
Deus é para nós em cada situação é fundamental para viver no fim dos tempos. Essas verdades nos
permitem cumprir cada mandamento que o Senhor nos deu.
Não é mais uma pequena reunião familiar como de costume. Nós também somos o Exército de Deus.
Jesus queria que Seus discípulos soubessem quem Ele era para que pudessem aprender a estar com
Ele no contexto de Sua identidade. Saber quem são os participantes do seu grupo do ponto de vista do
Céu fará com que caminhem juntos com um renovado senso de propósito e confiança.
Estas curtas verdades do Transformadores baseadas em experiências da vida real com aplicações
práticas são preparadas para envolver os participantes em conversas que revelam identidades e
paixões individuais conforme cada instrução reforça os ensinamentos de Transformadores e
LifeChangers. Ao fazer parceria com palavras proféticas em grupo, bem como palavras proféticas locais,
as atribuições ficarão claras à medida que seu grupo sair da reunião para a comunidade. Esta vai ser
uma grande jornada porque o seu grupo é um presente de Deus para a sua cidade!

Por que fazer os bate-papos?
Sentindo que um momento de transição estava próximo para mover Aglow de uma cultura da igreja
para uma cultura do Reino, os bate-papos foram desenvolvidos para que os grupos considerassem
mudar o fluxo da reunião mensal. Sim, sempre haverá necessidade de um lugar para discipular novos
crentes, derramando neles as verdades fundamentais que Deus derramou em Aglow desde 1967. Ele
nos preparou para mostrar Sua bondade em todo o mundo, saindo de lugares ocultos para sermos Seus
mãos e pés por meio de atos de gentileza, atendendo a necessidades, etc.
Os bate-papos ao lado da lareira permitem a formação de laços relacionais para que você saiba quem
trabalha entre vocês. Conforme você começa a ver as pessoas como o Céu as vê, atribuições serão
liberadas para o seu grupo que levará os grupos Aglow ao mercado. Desde 2017, mais e mais histórias
estão surgindo, conforme mulheres e homens Aglow tocam lugares em suas comunidades e trazem o
paraíso à terra.

Como usar os bate-papos?
Use bate-papos como um lugar para falar, permitindo que os participantes processem as verdades do
Transformadores juntos. Cada peça reforça as verdades fundamentais que são essenciais para tudo o
que foi construído em Aglow. E usar o bate-papos não significa que você NUNCA terá um espaço para
falar.
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Na verdade, encorajamos você a aproveitar os vídeos semanais a Jane envia. Eles são curtos e carregam
uma verdade poderosa. A coleção de mensagens #AglowFridayVideo pode ser encontrada no site
Aglow.org em: https://www.aglow.org/resources/aglow-friday-video
Distribua uma cópia das instruçõespara cada participante. Peça a um facilitador para ler ou parafrasear
a história da vida real ou se revezar na leitura em voz alta para o grupo. Separe em pequenos grupos
onde cada grupo pode entender através das aplicações práticas. Promova um lugar seguro onde todos
sejam incentivados a falar sobre experiências, lutas e vitórias. Deixe o Espírito Santo fazer Sua obra.
O conhecimento mútuo por meio da luta e da vitória cria relacionamentos fortes. Em tempos de
fraqueza, Ele trará força. E explorar situações da vida real promove a honestidade.
Para a Aglow se tornar uma comunidade do Reino dentro de uma comunidade local, relacionamentos
fortes são cruciais para cumprir a visão do Reino.
Você pode encontrar as verdades dos bate-papos Transformadores em aglow.org na seção Recursos
em: https://www.aglow.org/resources/global-leader-development-resources/Transformadores-truths-for-fireside-chats
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