DONS ESPIRITUAIS
LIÇÃO 02
"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)
Quando se trata de coisas como curas e milagres, algumas pessoas gostam
de dizer que Deus tem que curá-las, enquanto outras dizem que Deus, na
verdade, não pode mais fazer coisas miraculosas. Essas pessoas estão dizendo
ou que Deus deve fazer alguma coisa ou que Deus não pode fazer alguma coisa.
As duas posições devem ser rejeitadas, porque Deus é livre para fazer o que
achar conveniente.

O Dom Espiritual de Curar Definido
O dom de curar é a capacidade de pedir a Deus para curar doentes através
de meios sobrenaturais de forma a revelá-lo.

Pessoas com o Dom de Curar
Quem tem o dom de curar confia que Deus pode curar os doentes e ora
com fé para a recuperação física das pessoas necessitadas. Essas pessoas veem
a cura como um sinal que Deus utiliza para revelar seu poder de forma que
muitos venham a crer em Jesus Cristo. Pessoas com este dom não veem alguém
ser curado cada vez que pedem a Deus, já que curar é algo que somente Deus
pode decidir fazer (p.ex: Gl 4:13-14; Fp 2:27; 1 Tm 5:23; 2 Tm 4:20).
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
- Há quem diga que curas deveriam ser realizadas no meio do culto, mas
não há registro de que isso tenha acontecido no Novo Testamento, o que pode
significar que curar, assim como alguns outros dons, não é utilizado da melhor
forma durante um culto.
- Alguns grupos radicais ensinam que uma vez que Deus pode curar os
cristãos, esses não deveriam utilizar-se de médicos, mas a Bíblia não fala contra
médicos, e médicos como Lucas utilizavam seu conhecimento médico como
parte de seu ministério pastoral de ajudar as pessoas (Cl 4:14; 2 Tm 4:11; Fm
1:24).
- Há quem diga que a andando na fé e não pecando, o cristão jamais
deveria ficar doente, mas Epafrodito (Fp 2:25-27), Timóteo (1 Tm 5:23), Trófimo
(2 Tm 4:20), e Paulo (1 Co 2:3; 2 Co 11:30; 12:5, 7-10; Gl 4:13) tinham, cada um,
alguma doença não curada, não obstante o fato de amarem profundamente a
Deus e andarem fielmente com Jesus.

RESUMO: É a capacidade especial de interceder pelos enfermos, rogando
por cura sobre eles.

COMO SER ÚTIL: Apoio a pessoas e famílias de enfermos, visitação
hospitalar.

NA IGREJA: preste apoio e ore pelos enfermos e com os enfermos,
sempre tendo o cuidado de pedir a cura, se da vontade de Deus.
"E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para
evangelistas, e outros para pastores e mestres..." (Ef 4:11 NVI)
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O Dom Espiritual de Pastor / Aconselhamento
Bíblico Definido
Em um sentido, pastorear é o ofício reservado para aqueles homens que
atendem os critérios bíblicos (1Timóteo 3:1-7; Tito 1:5-9). Em outro sentido, há
também um dom pastoral geralmente conhecido como pastoreio ou
aconselhamento bíblico que Deus dá a pessoas na igreja além dos pastores.
Estas pessoas protegem, guiam, aconselham e discipulam outras pessoas.

Pessoas com o Dom de Pastor / Aconselhamento Bíblico
A pessoa com o dom de pastor tem um amor pelas pessoas que a compele
a se reunir com gente para cuidar deles e guiá-los com instrução bíblica. Pessoas
com este dom encontram grande alegria ao ver pessoas amadurecendo na fé e
superando pecados insistentes e o desânimo.

Você tem esse dom?
Aqui vão algumas perguntas para você fazer a si mesmo:
1. Você tem um profundo amor pelas pessoas que o compele a cuidar
delas?
2. Você gosta de encontrar-se com pessoas para ouvir a história da vida
delas e provê-las com aconselhamento bíblico?
3. Quando fica sabendo que alguém está sofrendo, seu primeiro instinto é
tentar encontrar-se com essa pessoa para ajudar?
4. Você é capaz de apontar pecado e tolice na vida de alguém de uma
maneira amorosa que esse alguém recebe como útil?
5. Você gosta de encontrar-se com cristãos para ajudá-los a amadurecer na
fé?
6. Pessoas te procuram para aconselhamento e instrução?

RESUMO: É diferente do ofício de pastor (que é pastor/presbítero/bispo).
É o cuidado e acompanhamento de pessoas.

COMO SER ÚTIL: no acompanhamento e fortalecimento de pessoas.
NA IGREJA: visitação, diaconia, contato pessoal com os necessitados,
apoio a liderança (geral e de pequenos grupos).
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"Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria ... a outro, poder para
operar milagres; a outro, profecia; a outro, discernimento de espíritos; a outro,
variedade de línguas; e ainda a outro, interpretação de línguas." (1 Co 12:8-10
NVI)

O Que é o Dom Espiritual de Milagres?
O dom de milagres é a habilidade para clamar a Deus para que Ele execute
ações sobrenaturais que revelam o Seu poder.
Pessoas com o dom de milagres veem Deus apresentar-se de formas
extraordinárias, de pequenos eventos diários a grandes exibições em público.
Exemplos da Bíblia incluem a expulsão de demônios das pessoas, a natureza
obedecendo a autoridade de Deus, e o mortos sendo ressuscitados.
Obviamente, esse tipo de coisa é incomum e não acontece regularmente. Se
assim não fosse eles não seriam vistos como milagrosos. As pessoas com este
dom não buscam sinais e maravilhas, mas eles esperam que sinais e maravilhas
sigam o povo de Deus que segue a Jesus.

Você tem esse dom?
Aqui vão algumas perguntas para você fazer a si mesmo:
1. Você realmente acredita que Deus pode fazer o impossível?
2. Quando você lê sobre os muitos milagres na Bíblia, estes lhe encorajam
porque você gosta de ver Deus ser conhecido de formas que não podem ser
ignoradas?
3. Você já viu alguém ser libertado de opressão demoníaca?
4. Você já viu Deus operar milagres?
5. Quando você ouve falar de milagres ou vê algum milagre, sua fé em
Deus é grandemente aumentada?
6. Você usa histórias dos milagres de Deus para ajudar a provar a outros
que Jesus é Deus?

RESUMO: É a capacitação especial de pedir coisas grandes e impossíveis.
COMO SER ÚTIL: na intercessão em geral, na batalha espiritual, sendo
intercessor em momentos de crises.

NA IGREJA: você deve ser um intercessor, envolver-se nas batalhas
espirituais.
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"Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria; a outro, ... a outro,
poder para operar milagres; a outro, profecia; a outro, discernimento de
espíritos; a outro, variedade de línguas; e ainda a outro, interpretação de
línguas." (1 Co 12:8-10 NVI)

O Que é o Dom Espiritual de Discernimento?
O dom espiritual de discernimento é a capacidade de rapidamente
perceber se tais coisas como pessoas, eventos, ou crenças são de Deus ou de
Satanás. As pessoas com o dom de discernimento sabem que Satanás e seus
demônios disfarçam-se como santos (1 Cor. 11:14-15).
Também sabem que Satanás opera falsos milagres (Ex. 7:11-22; 8:7; Mt.
7:21-23; 2 Tim. 3:8) para enganar as pessoas (2 Tess. 2:9), e que ele capacita
falsos mestres (2 Ped. 2:1), falsos profetas (Mt. 7:15), falsos apóstolos (2 Cor.
11:13) e falsas doutrinas (1 Tim. 1:3; 6:3).

Você tem esse dom?
Aqui vão algumas perguntas para você fazer a si mesmo:
1. Você sente uma responsabilidade especial de proteger a verdade da
Palavra de Deus mediante a exposição daquilo que está errado?
2. Você faz frequentemente uma rápida avaliação de alguém ou de algo
que foi dito, que outros não percebem, e que, no entanto provou estar correto?
3. Você tem uma sólida compreensão das Escrituras e uma sensibilidade à
orientação de Deus, o Espírito Santo?
4. Você está agudamente consciente do pecado moral e da heresia
doutrinária?
5. Pode ler um livro ou ouvir um mestre e quase imediatamente descobrir
um falso ensino?
6. Você tem uma consciência da presença demoníaca e de como ajudar as
pessoas a serem libertas de demônios?
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"Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é
membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente
apóstolos..." (1 Co 12:27-28 NVI)
"E ele designou alguns para apóstolos..." (Ef 4:11 NVI)

O Dom Espiritual de Apóstolos Definido
Há muita confusão sobre o dom espiritual de apostolado porque muitas
vezes há uma falha em distinguir o ofício de apóstolo do dom de apóstolo. O
ofício de apóstolo refere-se aos doze escolhidos por Jesus (p.ex., Mateus 10:1;
19:28; 20:17; Marcos 3:13-19; 6:7; 9:35; 10:32; Lucas 6:12-16; 8:1; 9:1; 22:1930; João 6:70-71; Apocalipse 21:14). Os requisitos para o ofício de apóstolo
incluem ser uma testemunha ocular da vida e ressurreição de Jesus (Atos 1:2126). Outro requisito é o poder miraculoso (Atos 2:43; 5:12; 8:18; 2 Coríntios
12:12; Hebreus 2:4). Portanto, apóstolos não existem hoje (p.ex., escrevendo
livros da Bíblia), embora a função do seu ofício permaneça existindo em um
sentido restrito.

Apostolado em um Sentido Secundário
Por exemplo, apostolado em um sentido secundário aplica-se a pessoas
como Barnabé (Atos 14:3-4, 14), Apolo e Sóstenes (1 Coríntios 4:6-9), Andrônico
e Júnias (Romanos 16:7), Tiago (Gálatas 1:19), e Silas e Timóteo (1
Tessalonicenses 1:1; 2:6). Eles, como os apóstolos hoje, eram indivíduos
capacitados enviados de um lugar para outro para iniciar e estabelecer igrejas
locais (Atos 13:3-4). Este dom também inclui a capacidade de ministrar de forma
transcultural (Atos 10:34-35; Efésios 3:7-8). Nos dias de hoje, plantadores de
igreja e missionários estão operando na esfera do seu dom de apostolado, bem
como líderes cristãos que Deus levanta para liderar e influenciar múltiplas
igrejas e pastores.

Erros Comuns quanto a Apóstolos
Líderes de seitas e falsos mestres afirmam ter autoridade que é, na prática,
igual a das Escrituras porque eles são como aqueles apóstolos que escreveram a
Bíblia. Mas essas pessoas são falsos apóstolos (2 Coríntios 11:13; Apocalipse
2:2) e "super apóstolos" auto iludidos (2 Coríntios 11:5, 13; 12:11).
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Você tem esse dom?
Aqui vão algumas perguntas para você fazer a si mesmo:
1. Você consegue ministrar “transculturalmente” de forma efetiva?
2. Você foi chamado e qualificado para plantar uma igreja?
3. Pode começar uma igreja do nada?
4. Você é um empreendedor?
5. Deus te deu liderança e influência sobre múltiplas igrejas como um líder
de um movimento?
6. Você consegue desbravar um ministério onde outros falharam?

RESUMO: Como no caso do dom de pastor é preciso diferenciar o ofício
de apóstolo (que não existe mais), do dom. Sendo que o dom significa
“missionário”.

COMO SER ÚTIL: liderando ou apoiando de frente novas obras
missionárias.

NA IGREJA: iniciar um novo trabalho sob a liderança da Igreja local, fazer
arder o coração da Igreja pela obra missionária.

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