DONS ESPIRITUAIS
LIÇÃO 01
“Irmãos, quanto aos dons espirituais não quero que vocês sejam
ignorantes. (1Cor. 12:1 NVI)”

Aspectos Preliminares Sobre Dons Espirituais:
Os dons espirituais diferem dos talentos naturais (por exemplo: habilidade
musical, criatividade, aptidão atlética, habilidades computacionais) já que
aqueles são concedidos no novo nascimento e estes são concedidos no
nascimento.
As listas bíblicas dos dons espirituais: 1Coríntios 12:8-10; 28; Romanos
12:6-8; Efésios 4:11 e 1 Pedro 4:11.
A cada um de nós é concedida uma porção distinta de um dom.
Devemos estar abertos a servir fora da nossa área de dons.
Deus também nos dará paixões e oportunidades além dos talentos
naturais e dons espirituais.
Descobrir nosso(s) dom(ns) está relacionado a avaliar nossos desejos,
alegrias e eficiência.
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Os Dons Espirituais Servem ao Senhorio de Jesus
Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra eram
fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo
que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: "Jesus seja amaldiçoado"; e
ninguém pode dizer: "Jesus é Senhor", a não ser pelo Espírito Santo. (1 Cor.
12:2-3 NVI).

Os Dons espirituais são concedidos pela Trindade.
Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos
de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas
é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. (1 Cor. 12:4-6 NVI)
Aqui nós vemos que toda a Trindade está envolvida em conceder dons à
igreja para o ministério.

Cada dom espiritual existe para beneficiar a igreja inteira
A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem
comum. (1 Cor. 12:7 NVI) Qualquer que seja o dom de alguém, o propósito do
dom é edificar e beneficiar toda a igreja, não só edificar o indivíduo que está
utilizando o dom.
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Dons espirituais são designados por Deus.
Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e
ele as distribui individualmente, a cada um, como quer. (1 Cor. 12:11 NVI)
Dons espirituais são determinados por escolha de Deus; nós não podemos
escolher nosso dom. Portanto, qualquer pessoa que esteja insatisfeita com a
forma como Deus a fez, está, na realidade, queixando-se por Deus não ter lhe
dado o dom que queria. Isso é semelhante a uma criança mimada que
desembrulha um presente somente para ficar reclamando dele.

O Dom Espiritual de Sabedoria Definido
O dom de sabedoria é a capacidade de ter discernimentos sobre pessoas
ou situações que não são óbvias para a pessoa mediana, combinada comum a
compreensão sobre o que fazer e como fazer. É a possibilidade de não apenas
ver, mas também de aplicar os princípios da Palavra de Deus aos assuntos
práticos da vida por meio do "espírito de sabedoria" (Ef 1:17).

Pessoas com o Dom de Sabedoria.
Essas pessoas muitas vezes têm uma capacidade de sintetizar a verdade
bíblica e aplicá-la às vidas das pessoas de tal forma que elas façam boas
escolhas e evitem erros insensatos. Essas pessoas funcionam bem hoje em dia
como treinadores, conselheiros e consultores.
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Você tem esse dom?
Aqui vão algumas perguntas para você fazer a si mesmo:
1. Quando estuda a Palavra de Deus, você percebe que descobre o
significado e suas implicações antes dos outros?
2. Você parece compreender coisas sobre a Palavra de Deus que outros
crentes com o mesmo histórico e experiência não parecem saber?
3. Você tem condições de aplicar a verdade bíblica de uma forma prática
para ajudar a aconselhar outros a fazer boas escolhas na vida?
4. Percebe que quando as pessoas têm importantes decisões a tomar, vêm
até você para oração e aconselhamento bíblico?
5. Considera que quando você aconselha as pessoas, Deus, o Espírito,
concede-lhe sabedoria para compartilhar com elas das Escrituras, que elas
então aceitam como verdade de Deus para elas através de você?

RESUMO: A habilidade de entender a perspectiva de Deus nas diferentes
situações da vida e compartilhar essa compreensão de uma forma clara e
simples. A habilidade de explicar o que fazer e como fazer.

COMO SER ÚTIL: Aconselhamentos; Discipulados. Em Pequenos Grupos
este dom é aflorado... Use os Momentos de Oração em Duplas

NA IGREJA: contate e acompanhe pessoas em lutas, novos crentes...
Proponha soluções a atitudes práticas para a melhoria da Igreja.
"Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria; a outro, pelo mesmo
Espírito, a palavra de conhecimento;" (1 Cor. 12:8 NVI)
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O Dom Espiritual de Conhecimento Definido.
A palavra de conhecimento é a capacidade de pesquisar, recordar, e fazer
uso efetivo de uma variedade de informações em uma série de diferentes
temas.

Pessoas com o Dom de Conhecimento.
Essas pessoas gostam de estudar, adoram aprender, e não ficam satisfeitas
com um conhecimento superficial dos temas. Eles sentem-se compelidos a
realizar estudos aprofundados e compilar as suas conclusões para que outros
possam beneficiar-se das suas longas horas de estudo concentrado. Pessoas
com este dom espiritual amam a Deus com toda a sua mente (Marcos 12:2930). E essas pessoas tendem a gostar de notas de rodapé.

Você tem esse dom?
Aqui vão algumas perguntas para você fazer a si mesmo:
1. Você gosta de estudar?
2. Você tem uma boa memória que retém e compila grandes volumes de
informação?
3. Outras pessoas frequentemente chamam a atenção para a sua
capacidade de conhecer e entender a Palavra de Deus?
4. As pessoas costumam vir até você com problemas e questões difíceis da
Bíblia em busca do seu ponto de vista porque sabem que você tem respostas ou
vai procurá-las?
5. Ao estudar a Palavra de Deus você tem percebido que novas
perspectivas e o entendimento de temas difíceis são relativamente fáceis para
você?

RESUMO: É o aprofundamento na aprendizagem e pesquisa das coisas
espirituais, das Escrituras.

COMO SER ÚTIL: Ensino.
NA IGREJA: professores são possuidores deste dom.

Rua Antenor Soares Gandra, 485 - Colônia - Jundiaí - SP
Contato: (11) 4533-4191 / 99260-6235 | www.ibmj.org.br | secretaria@ibmj.org.br

5

"Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria; a outro, pelo mesmo
Espírito, a palavra de conhecimento; a outro, fé, pelo mesmo Espírito; a outro,
dons de curar, pelo único Espírito;" (1 Cor. 12:8-9 NVI)

O Dom Espiritual de Fé Definido
O dom da fé é a capacidade de prever o que precisa ser feito e confiar em
Deus para conseguir fazer ainda que pareça impossível para a maioria das
pessoas.
Pessoas com o Dom de Fé Pessoas com o dom da fé confiam em Deus em
situações difíceis e até mesmo impossíveis quando outros estão prontos a
entregar os pontos. Estas pessoas são frequentemente visionárias que sonham
grandes sonhos, oram grandes orações, e tentam grandes coisas para Jesus.
Também tendem a serem otimistas, esperançosas, perseverantes, orientadas a
mudanças e focadas no futuro. Estas pessoas também tendem a ser muito
convincentes quanto à verdade das Escrituras porque elas próprias estão
convencidas da verdade e do poder de Deus e da Sua Palavra.

Você tem esse dom?
Aqui vão algumas perguntas para você fazer a si mesmo:
1. Você vê os obstáculos como oportunidades e confia em Deus para o
impossível?
2. Você se pega frequentemente gloriando-se do poder de Deus e do que
O viu fazer?
3. Você se sente motivado por novos ministérios?
4. Sente-se contrariado por alguém que manifesta a opinião de que algo
não pode ser feito ou consumado?
5. É comum outros crentes virem até você em busca de esperança quando
se defrontam com uma tentação ou tarefa aparentemente esmagadora?
6. Você tem um ministério de oração eficaz, com muitas respostas
maravilhosas à orações que eram impossíveis do ponto de vista humano?

RESUMO: A habilidade de confiar em Deus para o que não pode ser visto.
Agir baseado nas promessas de Deus, a despeito do que as circunstâncias
indicam. A disposição de arriscar seguindo as indicações da visão dada por Deus
esperando que Deus cuide dos obstáculos.
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COMO SER ÚTIL: Liderança e Planejamento.
NA IGREJA: Liderar Departamentos e Testemunhar.

FONTES:
- Estudos de Mark Driscoll em www.bomcaminho.com
- Quem é Você no Corpo de Cristo? de Lida E. Knight
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