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Relacionamento: O Melhor Presente 
 

Um dia, quando eu era novato no colégio, vi um garoto da minha turma, Kyle, voltando da escola para 
casa. 

Parecia que ele estava carregando todos os seus livros. Pensei comigo mesmo: ‘Por que alguém levaria 
para casa todos os seus livros em uma sexta-feira? Ele deve ser mesmo um nerd.’. 

Como eu tinha planejado um fim de semana lotado, com festas e um jogo de futebol com meus amigos, 
simplesmente dei de ombros e continuei para casa. 

Enquanto eu caminhava, vi um grupo de garotos correndo em direção a Kyle. Fazendo-o tropeçar, 
todos os seus livros caíram no chão e seus óculos pousaram na grama a cerca de três metros de 
distância. Quando ele olhou para cima, vi uma terrível tristeza em seus olhos e meu coração se 
compadeceu por ele. 

Corri até ele enquanto ele rastejava procurando seus óculos, e vi uma lágrima em seus olhos. 
Entregando-lhe os óculos, eu disse: 'Esses caras são uns idiotas. Eles realmente deveriam arranjar o 
que fazer.' Ele olhou para cima com um grande sorriso e disse: 'Ei, obrigado.' Seu sorriso era tão 
genuíno, mostrando verdadeira gratidão. 

Ajudei a pegar seus livros e perguntei onde ele morava. Surpreendentemente, ele morava perto de 
mim. Eu perguntei por que eu nunca o tinha visto por aí. Ele disse que havia estudado em uma escola 
particular. Honestamente, eu nunca teria estado com alguém que estudou em uma escola particular! 

Conversamos durante todo o caminho para casa e eu o ajudei a carregar todos aqueles livros. Ele se 
mostrou ser um garoto muito legal. Perguntei se ele queria jogar futebol com meus amigos e ele disse 
que sim. 

Nós saímos todo o fim de semana e quanto mais eu conhecia Kyle, mais eu gostava dele, e meus amigos 
pensavam o mesmo. 

Na manhã de segunda-feira, estava Kyle com a enorme pilha de livros novamente. Eu o parei e disse: 
'Rapaz, você vai desenvolver músculos com esta pilha de livros todos os dias!' Ele riu e me entregou 
metade dos livros. 

Nos quatro anos seguintes, Kyle e eu nos tornamos melhores amigos. Quando estávamos perto da 
formatura, começamos a pensar na faculdade. Kyle decidiu por Georgetown e eu iria para Duke. Eu 
sabia que seríamos sempre amigos, que as milhas nunca seriam um problema. Ele seria médico e eu 
iria fazer negócios com uma bolsa de estudos por jogar futebol. 

Kyle foi o orador da nossa turma. Eu brincava com ele o tempo todo sobre ser um nerd. Ele teve que 
preparar um discurso para a formatura e eu fiquei tão feliz por não ter que falar. 



Verdades transformadoras para bate-papos informais - Relacionamento: O Melhor Presente 2 

No dia da formatura Kyle estava ótimo. Ele era um daqueles caras que se encontraram durante o ensino 
médio. Ele pegou corpo e realmente ficava bem de óculos! Ele tinha mais encontros do que eu e todas 
as garotas o amavam. Às vezes eu ficava com inveja! 

Percebi que ele estava nervoso, então dei um tapinha nas costas dele e disse: 'Ei, garotão, você vai ser 
ótimo!' Ele olhou para mim com um daqueles olhares realmente agradecidos e sorriu. "Obrigado", disse 
ele. 

Ao começar seu discurso, ele pigarreou e começou: 'A formatura é um momento para agradecer 
àqueles que o ajudaram a superar anos difíceis. Seus pais, seus professores, seus irmãos, talvez um 
treinador... mas principalmente seus amigos. Estou aqui para dizer a todos vocês que ser amigo de 
alguém é o melhor presente que você pode dar.' 

Ele continuou: ‘Vou contar uma história a vocês’. Apenas olhei para o meu amigo com descrença 
enquanto ele contava a história do primeiro dia em que nos conhecemos. Ele havia planejado se matar 
no fim de semana. Ele contou como havia limpado seu armário para que sua mãe não precisasse fazer 
isso mais tarde e estava carregando suas coisas para casa. Ele olhou fixamente para mim e me deu um 
pequeno sorriso. ‘Felizmente, fui salvo. Meu amigo me salvou de fazer o inimaginável.’ 

Eu ouvi o suspiro passar pela multidão quando este garoto bonito e popular nos contou sobre seu 
momento mais difícil. Eu vi sua mãe e seu pai olhando para mim e sorrindo aquele mesmo sorriso 
agradecido. 

Só naquele momento eu percebi a profundidade de minhas ações naquele dia em meu primeiro ano, 
quando fui ajudar uma criança que estava sofrendo bullying a pegar seus livros. 

Nunca subestime o poder de suas ações. Com um pequeno gesto você pode mudar a vida de uma 
pessoa. Por bem ou por mal. Deus coloca todos nós na vida uns dos outros para impactar uns aos outros 
de alguma forma. Procure Deus nos outros. 

Nota: Esta história escrita por John W. Schlatter foi adaptada do original publicado em Chicken Soup for the Soul.  

Aplicação Prática Para A Comunidade 
Graham Cooke nos disse: “E se a única coisa que falta em nossa nação for a Bondade de Deus?” E, "E 
se pudéssemos tornar a Bondade uma moda, sendo gentis com todos que encontramos?" Este bate-
papo terá uma aplicação prática para a Comunidade, uma aplicação prática para o grupo Aglow. 

1. Reserve alguns minutos, discuta os problemas potenciais em sua comunidade e faça uma lista. 
 

2. Pegue a lista de problemas e peça a Deus que lhe dê ideias criativas sobre como transformar os 
problemas em possibilidades que irão tornar situações negativas em lugares que liberam vida. 

 

3. Pensando no conjunto de habilidades daqueles que estão no grupo Luz de Aglow, nas paixões, 
etc. Vincule cada pessoa a uma das listas de possibilidades e separe em grupos de acordo com 
as possibilidades que estão aguardando a oportunidade de entrar em cena pelo seu grupo Luz 
da Aglow. 
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4. Pense em como você pode começar a ser a ajuda que Deus enviou para sua comunidade e se 

tornar Seu auxílio visual da Bondade em sua comunidade. 
 

5. Agora, defina uma data para começar a agir sobre pelo menos uma das possibilidades da lista. 

Exemplos:  
 Problemas    Possibilidades   Data de inicio 

População de rua  Roupas quentes, cobertores, sanduíches  Antes do inverno 

Criança sem supervisão Lanches, água e ajuda com o dever de casa  Depois da escola 

Visitas a asilos   Visitas às Segundas, presentes nos aniversários Próximo mês 

 
Aplicação Prática Para O Grupo Aglow 
Na mensagem de Graham Cooke na manhã de domingo em Richmond, VA, ele disse: “Nossa intenção 
de fazer aliança a partir de nossas promessas deve corresponder à Sua intenção para nos tornarmos 
quem essas promessas dizem que somos.” 

É por isso que mantenho arquivos de todos os meus amigos, porque conheço todas as suas palavras 
proféticas. Eu sei sua declaração de identidade. Eu li suas palavras proféticas porque eles são meus 
amigos. Quando sinto que uma parte de uma palavra está prestes a acontecer, ligo e digo: “Vamos 
tomar um café. Eu quero falar sobre isso. Acho que isso está se tornando uma palavra para “agora”. 
Quando foi falado, era como palavra futura, mas cada palavra futura tem que se tornar uma palavra 
para agora em algum momento. 

Quando observo e digo: "Acho que esta é uma palavra para agora, o que você acha?" "Acho que você 
pode estar certo." “Então quais são suas intenções em relação a isso? O que precisa mudar? Que 
ajustes precisam ser feitos? O que deve mudar em seu pensamento? Como trocar seus óculos e assumir 
um ponto de vista totalmente diferente? Que linguagem precisa sair da sua boca em oração, em 
declaração, na confissão, na proclamação? Como você vai andar agora que tem essa palavra? Ela está 
clamando por libertação agora.”. É isso que bons amigos fazem uns pelos outros, certo? 

Devemos SABER com quem estamos trabalhando. Ninguém em nosso grupo Aglow pode ser um ‘Kyle’. 
Todo mundo é importante. Todo mundo tem um papel a desempenhar. Quando vocês se conhecerem 
como são conhecidos no Céu, vocês começarão a ver quem são as pessoas para cumprir as designações 
que Deus está dando ao seu grupo. 

1. Se o seu grupo não escreveu declarações de identidade, façam isso juntos. Reserve um tempo 
para que cada pessoa prepare uma declaração de identidade. Veja o folheto “Como preparar 
uma declaração de identidade pessoal” que pode ser encontrado na seção de recursos do site 
da Aglow ou no final do manual do Transformadores. 
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2. Se o seu grupo não passou pelo Transformadores, assuma o compromisso de passarem por isso 
juntos AGORA. O tempo é curto e na Aglow, somos um povo que está sendo preparado para 
ser a ajuda que Deus enviou no fim dos tempos. Cada um DEVE saber como é conhecida no céu. 
Cada pessoa deve sair da influência do velho homem e começar a viver plenamente nossa nova 
vida em Cristo. As coisas velhas DEVEM passar e TODAS AS COISAS devem se tornar novas para 
que apresentemos uma imagem correta do Céu na Terra. 

 
3. Agora que o seu grupo escreveu declarações de identidade, procure semelhanças que sejam 

compartilhadas e forme outros grupos. Quem tem o dom da hospitalidade? Quem tem um forte 
dom de ensino? Quem gosta de cozinhar? Quem tem paixão pelo evangelismo? Etc. 

 
4. Cada pessoa em seu grupo tem uma função a cumprir enquanto Deus libera atribuições para 

sua comunidade. Conheça quem faz parte de sua equipe, que é formada por quem participa de 
seu grupo. 

 
5. Agora você está pronto para ir para a primeira aplicação e alcançar sua comunidade por meio 

da(s) tarefa(s) que Deus deu em suas mãos. Seja o seu auxílio visual! 
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Um dia, quando eu era novato no colégio, vi um garoto da minha turma, Kyle, voltando da escola para casa.

Parecia que ele estava carregando todos os seus livros. Pensei comigo mesmo: ‘Por que alguém levaria para casa todos os seus livros em uma sexta-feira? Ele deve ser mesmo um nerd.’.

Como eu tinha planejado um fim de semana lotado, com festas e um jogo de futebol com meus amigos, simplesmente dei de ombros e continuei para casa.

Enquanto eu caminhava, vi um grupo de garotos correndo em direção a Kyle. Fazendo-o tropeçar, todos os seus livros caíram no chão e seus óculos pousaram na grama a cerca de três metros de distância. Quando ele olhou para cima, vi uma terrível tristeza em seus olhos e meu coração se compadeceu por ele.

Corri até ele enquanto ele rastejava procurando seus óculos, e vi uma lágrima em seus olhos. Entregando-lhe os óculos, eu disse: 'Esses caras são uns idiotas. Eles realmente deveriam arranjar o que fazer.' Ele olhou para cima com um grande sorriso e disse: 'Ei, obrigado.' Seu sorriso era tão genuíno, mostrando verdadeira gratidão.

Ajudei a pegar seus livros e perguntei onde ele morava. Surpreendentemente, ele morava perto de mim. Eu perguntei por que eu nunca o tinha visto por aí. Ele disse que havia estudado em uma escola particular. Honestamente, eu nunca teria estado com alguém que estudou em uma escola particular!

Conversamos durante todo o caminho para casa e eu o ajudei a carregar todos aqueles livros. Ele se mostrou ser um garoto muito legal. Perguntei se ele queria jogar futebol com meus amigos e ele disse que sim.

Nós saímos todo o fim de semana e quanto mais eu conhecia Kyle, mais eu gostava dele, e meus amigos pensavam o mesmo.

Na manhã de segunda-feira, estava Kyle com a enorme pilha de livros novamente. Eu o parei e disse: 'Rapaz, você vai desenvolver músculos com esta pilha de livros todos os dias!' Ele riu e me entregou metade dos livros.

Nos quatro anos seguintes, Kyle e eu nos tornamos melhores amigos. Quando estávamos perto da formatura, começamos a pensar na faculdade. Kyle decidiu por Georgetown e eu iria para Duke. Eu sabia que seríamos sempre amigos, que as milhas nunca seriam um problema. Ele seria médico e eu iria fazer negócios com uma bolsa de estudos por jogar futebol.

Kyle foi o orador da nossa turma. Eu brincava com ele o tempo todo sobre ser um nerd. Ele teve que preparar um discurso para a formatura e eu fiquei tão feliz por não ter que falar.

No dia da formatura Kyle estava ótimo. Ele era um daqueles caras que se encontraram durante o ensino médio. Ele pegou corpo e realmente ficava bem de óculos! Ele tinha mais encontros do que eu e todas as garotas o amavam. Às vezes eu ficava com inveja!

Percebi que ele estava nervoso, então dei um tapinha nas costas dele e disse: 'Ei, garotão, você vai ser ótimo!' Ele olhou para mim com um daqueles olhares realmente agradecidos e sorriu. "Obrigado", disse ele.

Ao começar seu discurso, ele pigarreou e começou: 'A formatura é um momento para agradecer àqueles que o ajudaram a superar anos difíceis. Seus pais, seus professores, seus irmãos, talvez um treinador... mas principalmente seus amigos. Estou aqui para dizer a todos vocês que ser amigo de alguém é o melhor presente que você pode dar.'

Ele continuou: ‘Vou contar uma história a vocês’. Apenas olhei para o meu amigo com descrença enquanto ele contava a história do primeiro dia em que nos conhecemos. Ele havia planejado se matar no fim de semana. Ele contou como havia limpado seu armário para que sua mãe não precisasse fazer isso mais tarde e estava carregando suas coisas para casa. Ele olhou fixamente para mim e me deu um pequeno sorriso. ‘Felizmente, fui salvo. Meu amigo me salvou de fazer o inimaginável.’

Eu ouvi o suspiro passar pela multidão quando este garoto bonito e popular nos contou sobre seu momento mais difícil. Eu vi sua mãe e seu pai olhando para mim e sorrindo aquele mesmo sorriso agradecido.

Só naquele momento eu percebi a profundidade de minhas ações naquele dia em meu primeiro ano, quando fui ajudar uma criança que estava sofrendo bullying a pegar seus livros.

Nunca subestime o poder de suas ações. Com um pequeno gesto você pode mudar a vida de uma pessoa. Por bem ou por mal. Deus coloca todos nós na vida uns dos outros para impactar uns aos outros de alguma forma. Procure Deus nos outros.

Nota: Esta história escrita por John W. Schlatter foi adaptada do original publicado em Chicken Soup for the Soul. 

Aplicação Prática Para A Comunidade

Graham Cooke nos disse: “E se a única coisa que falta em nossa nação for a Bondade de Deus?” E, "E se pudéssemos tornar a Bondade uma moda, sendo gentis com todos que encontramos?" Este bate-papo terá uma aplicação prática para a Comunidade, uma aplicação prática para o grupo Aglow.

1. Reserve alguns minutos, discuta os problemas potenciais em sua comunidade e faça uma lista.


2. Pegue a lista de problemas e peça a Deus que lhe dê ideias criativas sobre como transformar os problemas em possibilidades que irão tornar situações negativas em lugares que liberam vida.



3. Pensando no conjunto de habilidades daqueles que estão no grupo Luz de Aglow, nas paixões, etc. Vincule cada pessoa a uma das listas de possibilidades e separe em grupos de acordo com as possibilidades que estão aguardando a oportunidade de entrar em cena pelo seu grupo Luz da Aglow.



4. Pense em como você pode começar a ser a ajuda que Deus enviou para sua comunidade e se tornar Seu auxílio visual da Bondade em sua comunidade.



5. Agora, defina uma data para começar a agir sobre pelo menos uma das possibilidades da lista.

Exemplos: 

	Problemas				Possibilidades			Data de inicio

População de rua		Roupas quentes, cobertores, sanduíches		Antes do inverno

Criança sem supervisão	Lanches, água e ajuda com o dever de casa		Depois da escola

Visitas a asilos			Visitas às Segundas, presentes nos aniversários	Próximo mês



Aplicação Prática Para O Grupo Aglow

Na mensagem de Graham Cooke na manhã de domingo em Richmond, VA, ele disse: “Nossa intenção de fazer aliança a partir de nossas promessas deve corresponder à Sua intenção para nos tornarmos quem essas promessas dizem que somos.”

É por isso que mantenho arquivos de todos os meus amigos, porque conheço todas as suas palavras proféticas. Eu sei sua declaração de identidade. Eu li suas palavras proféticas porque eles são meus amigos. Quando sinto que uma parte de uma palavra está prestes a acontecer, ligo e digo: “Vamos tomar um café. Eu quero falar sobre isso. Acho que isso está se tornando uma palavra para “agora”. Quando foi falado, era como palavra futura, mas cada palavra futura tem que se tornar uma palavra para agora em algum momento.

Quando observo e digo: "Acho que esta é uma palavra para agora, o que você acha?" "Acho que você pode estar certo." “Então quais são suas intenções em relação a isso? O que precisa mudar? Que ajustes precisam ser feitos? O que deve mudar em seu pensamento? Como trocar seus óculos e assumir um ponto de vista totalmente diferente? Que linguagem precisa sair da sua boca em oração, em declaração, na confissão, na proclamação? Como você vai andar agora que tem essa palavra? Ela está clamando por libertação agora.”. É isso que bons amigos fazem uns pelos outros, certo?

Devemos SABER com quem estamos trabalhando. Ninguém em nosso grupo Aglow pode ser um ‘Kyle’. Todo mundo é importante. Todo mundo tem um papel a desempenhar. Quando vocês se conhecerem como são conhecidos no Céu, vocês começarão a ver quem são as pessoas para cumprir as designações que Deus está dando ao seu grupo.

1. Se o seu grupo não escreveu declarações de identidade, façam isso juntos. Reserve um tempo para que cada pessoa prepare uma declaração de identidade. Veja o folheto “Como preparar uma declaração de identidade pessoal” que pode ser encontrado na seção de recursos do site da Aglow ou no final do manual do Transformadores.



2. Se o seu grupo não passou pelo Transformadores, assuma o compromisso de passarem por isso juntos AGORA. O tempo é curto e na Aglow, somos um povo que está sendo preparado para ser a ajuda que Deus enviou no fim dos tempos. Cada um DEVE saber como é conhecida no céu. Cada pessoa deve sair da influência do velho homem e começar a viver plenamente nossa nova vida em Cristo. As coisas velhas DEVEM passar e TODAS AS COISAS devem se tornar novas para que apresentemos uma imagem correta do Céu na Terra.



3. Agora que o seu grupo escreveu declarações de identidade, procure semelhanças que sejam compartilhadas e forme outros grupos. Quem tem o dom da hospitalidade? Quem tem um forte dom de ensino? Quem gosta de cozinhar? Quem tem paixão pelo evangelismo? Etc.



4. Cada pessoa em seu grupo tem uma função a cumprir enquanto Deus libera atribuições para sua comunidade. Conheça quem faz parte de sua equipe, que é formada por quem participa de seu grupo.



5. Agora você está pronto para ir para a primeira aplicação e alcançar sua comunidade por meio da(s) tarefa(s) que Deus deu em suas mãos. Seja o seu auxílio visual!
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