Somos um povo obediente
"Levante-se! E vá...” Jonas 1: 2
Há alguns anos, conheci uma cristã que era originalmente de Nínive, que agora fica no norte do Iraque.
Isso me fez pensar no que aconteceu lá na época de Jonas. Você conhece bem a história.
Nos dias de Jonas, o povo de Nínive era tão perverso que até mesmo Jonas não queria pregar para eles.
Por um lado, Jonas era um grande amante de Israel e sua lealdade era feroz. E Nínive era uma cidade
considerada cheia de pessoas contra Israel. Na verdade, Jonas não queria entregar uma mensagem que
chamasse o povo de Nínive ao arrependimento. Ele não queria que Deus os poupasse! Com certeza,
quando Jonas finalmente entregou a mensagem a Nínive - por um caminho que o levou através da
barriga de uma baleia - eles se arrependeram.
Jonas 3:10 Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se
arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado.
Jonas não estava vendo o povo de Nínive do ponto de vista do céu. Ele os viu de uma perspectiva
terrena com foco em seu comportamento que permitiu que o preconceito afetasse sua capacidade de
compartilhar a bondade de Deus com pessoas que estavam em grande necessidade! Deus vê as pessoas
de um ponto de vista diferente. Ele vê a humanidade por meio da obra consumada da Cruz. Ele vê a
humanidade em Cristo e devemos ver como Ele vê.
Desde o início, o desejo de Deus era ter uma família. Sabemos que Ele escolheu trazer aquela família
da promessa por meio de Abraão, um homem obediente. Deus conhece os planos que tem para cada
pessoa. E todos os Seus planos são para o bem, esperança e propósito. Até mesmo Abraão foi chamado
entre um povo que adorava deuses pagãos, para se tornar o "pai de muitas nações".
De volta à mulher moderna de Nínive. Estávamos participando de um evento da Aglow e ela veio orar
por seu povo que vivia no norte do Iraque, uma nação atualmente sob a influência de outro espírito.
Enquanto ela ficava ao lado do microfone e clamava por seu povo naquela terra ancestral, algo
começou a se agitar dentro de mim.
Na era atual em que vivemos, alguns acham fácil descartar grupos de pessoas como sendo ímpios ou
não dignos do amor de Deus. Julgamentos e generalizações são feitos, mas a verdade de que Jesus
morreu por todos cancela todo julgamento. Retemos a Luz da salvação e redenção porque, como Jonas,
estamos olhando através de uma visão terrena baseada na emoção. Deus NUNCA dá as costas a
ninguém. Cristo morreu por TODOS. (João 3:16) Deus nunca dá as costas para aqueles que se
arrependem, que clamam a Ele para entrar em suas vidas. E nem as pessoas da Aglow!
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Aplicação prática
Pare por um momento e peça ao Espírito Santo para abrir seus olhos para ver grupos de pessoas dentro
de sua própria comunidade que estão esperando que "Deus em carne e osso" venha até elas.
Quem são as pessoas consideradas muito distantes? O sem-teto? Adolescentes? Gangues? Os viciados?
Mães solteiras? Os pobres? Aqueles que foram abusados ou vivem em situações de abuso? Talvez
aqueles que sofreram com o aborto? Deus ama a todos e colocou VOCÊ em sua comunidade para ser
Suas mãos, Seus braços de amor para eles. Não se canse em orar ou estender a mão. Uma nova força
está chegando!

1. Conforme o Espírito Santo começa a abrir seus olhos, anote os diferentes grupos de pessoas
em sua comunidade que Ele está mostrando.

2. Dos grupos que Ele destacou, pergunte-Lhe por qual deles você deve começar. Se o seu grupo
for grande, talvez você possa alcançar várias direções diferentes, dependendo da paixão e dos
dons disponíveis no grupo. (Você tem declarações de identidade para cada pessoa em seu
grupo? Se não, agora é um bom momento para coletá-las.)

3. À medida que Deus estimula nosso coração a estender a mão, Ele nos dará um plano que se
desenvolverá à medida que O seguirmos. É possível que Seus planos nos tirem de nossa zona
de conforto. Incentive cada pessoa no grupo. Quando Ele lhe pede para fazer algo, Ele lhe dá
tudo o que é necessário para realizá-lo.

4. Agora que todos estão encorajados, reserve alguns minutos para perguntar a Ele sobre Seu
plano. Qual é a primeira coisa que você deve fazer?
Deus chamou Aglow para ser um auxílio visual em cada comunidade. Espere que Ele lhe mostre as
maneiras que planejou para que seu grupo seja Suas mãos, Seus pés, Sua voz, e traga Sua provisão e
amor de maneira mais ampla em sua comunidade. E não deixe de enviar fotos e relatório para a sede
para que possamos divulgar em nosso site!
Se o seu grupo precisa de mais incentivo para alcançar aqueles em sua comunidade que Deus
determinou que seu grupo alcance, considere reservar um tempo para assistir a uma entrevista com
um grupo Aglow na Virgínia, que começou almoçando em um parque onde ninguém mais queria ir.
Dessa obediência nasceram relacionamentos que mudarão o curso da história. Veja no canal do
YouTube da Aglow International. https://www.youtube.com/watch?v=lPbEyREAaVk&t=22s
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