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Diga isso em voz alta! 

 

Seu coque branco arrumado se mexia no topo de sua cabeça enquanto ela movia-a vigorosamente, 
pontuando sua concordância com o que o orador estava compartilhando. Ela se sentou no fundo da 
sala nesta reunião do grupo Luz de Aglow, participando com sua neta que servia na Equipe de Liderança 
do grupo. Senti-me atraída por sua paz e sentei-me com ela após o término da reunião. 

Seu sorriso gentil nunca deixava seu rosto enquanto ela compartilhava parte de sua história comigo 
enquanto segurava minhas mãos. Ela estava agora com 92 anos, mas havia deixado sua pequena cidade 
no sul do Texas por Chicago no final dos anos 1920, aos 16 anos, para fazer o trabalho missionário. 

Ela contou sobre várias aventuras e manifestações reais do Espírito Santo em situações que poderiam 
ter sido aterrorizantes em uma cidade tão grande aos olhos de uma adolescente inocente. 

"O que a tornou tão corajosa?" Perguntei a ela em uma pausa. 

“Bem, querida, nunca foi uma escolha para mim. Eu sabia, sem dúvida, que Deus me chamava, e me 
agarrei a isso. Tudo o que fiz foi acreditar em Deus e no que Ele disse sobre mim. Ele fez o resto. ” 

Há momentos na liderança quando às vezes queremos correr na outra direção, porque o que se 
encontra diante de nós é muito incerto. Esses são os momentos em que temos que estar firmes como 
uma rocha, certos de quem Deus diz que somos e do que Ele diz sobre nós. 

Graham Cooke diz: “Minhas perguntas são, o que Deus falou sobre você? Que promessas Ele lhe 
concedeu? Considere-as garantidas. Precisamos nos afastar dessa cultura movida por necessidades e 
entrar no espírito de nossa herança e, portanto, o espírito de proclamação, para que possamos 
começar a nos mover no espírito oposto. Também significa que permanecemos alegremente em tudo 
o que o Pai deseja ser para nós em si mesmo. Há uma declaração sobre você. Quando Deus fala algo 
em sua vida, Ele está proclamando, Ele está declarando, e sua confissão precisa se juntar a essa 
linguagem do céu. Está pairando sobre sua cabeça e quando você fala, é como se suas palavras se 
juntassem às palavras de Deus e algo fosse criado em você. Mas tem que ser falado em voz alta 
constante e consistentemente. ” 

“Josué 1:9 - Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem se desanime, pois 
o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. 
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Aplicação Prática  
Deus sempre começa conosco individualmente para nos levar a um novo lugar que constrói uma força 
corporativa imbatível. É importante que você saiba quem você é do ponto de vista do céu. Graham 
Cooke disse que o que você acredita sobre si mesmo deve ser proclamado em voz alta na atmosfera 
de nossas circunstâncias. O trabalho do inimigo é roubar seu destino de você. Ele tenta cegá-lo para 
sua própria vocação! 

Junte-se a 1-4 amigos que podem dizer como eles a vêem. Anote seus comentários. Aqui estão algumas 
perguntas que você pode usar: 

1. Que dom ou qualidade você vê em mim? 
 
 
 

2. Como você me vê usando esse dom ou qualidade para tocar a vida de outras pessoas? 
 
 
 

3. Que forças você vê em mim? Quais são os meus pontos fracos? 
 
 

4. Como você falaria sobre meus pontos fortes? 
 
 

5. Quanto às minhas fraquezas, como você me incentiva a atingir todo o potencial que Deus 
colocou em mim? 

Agora, pegue os comentários deles e peça ao Espírito Santo para lhe dar frases sobre como você é 
conhecida no Céu e mescle as duas em uma proclamação sobre sua identidade que esteja de acordo 
com a forma como você é conhecida no Reino. Leia, fazendo os ajustes que desejar. Leia novamente. 
Agora, revezem-se no grupo e leiam sua nova declaração em voz alta. Você pode ficar com vergonha 
no início para ouvir sua própria voz proclamando grandes verdades sobre você, mas acostume-se com 
isso porque isso é apenas o começo de se ver como o Céu a vê! 
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