DONS ESPIRITUAIS
LIÇÃO 04
"Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se
alguém tem o dom de profetizar use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é
servir, sirva; se é ensinar, ensine; se é dar ânimo, que assim faça; se é contribuir,
que contribua generosamente... (Rm 12:6-8 NVI)

O Dom Espiritual de Contribuir Definido
O dom de contribuir é a habilidade de dar dinheiro e outras formas de
riqueza alegre, sábia e generosamente para satisfazer as necessidades de outros
e ajudar a sustentar ministérios.

Pessoas com o Dom de Contribuir
Independentemente da quantia, pessoas com este dom genuinamente
vêem seus tesouros, talentos e tempo como pertencentes a Deus e não a eles
mesmos. Eles são freqüentemente movidos a satisfazer as necessidades físicas
de outros. Eles gostam de dar de si mesmos e do que têm. Mesmo quando eles
não possuem os recursos para ajudar, eles oram fervorosamente para que essas
necessidades sejam atendidas.

Contribuir nas Escrituras
Aproximadamente 25 por cento das palavras de Jesus nos Evangelhos
estão relacionadas aos nossos recursos e a mordomia para com eles. Em outros
pontos na Bíblia, a viúva (Marcos 12:42-43), Tabita (Atos 9:36), Barnabé (Atos
4:34-37), e a igreja macedônia (2 Cor. 8:1-2), todos tiveram este dom.

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

1

Você tem esse dom?
Aqui vão algumas perguntas para você fazer a si mesmo:
1. Você tende a ver as necessidades dos outros mais do que outras
pessoas costumam fazer?
2. Você gosta de dar do seu tempo, talento e riqueza para outros?
3. Você entende que contribuir para um projeto digno é uma honra e um
privilégio?
4. Você contribui regularmente para a igreja com alegria e
sacrificialmente?
5. Você ouve freqüentemente as pessoas comentarem que você é uma
pessoa generosa?
6. Você procura oportunidades para dar seu dinheiro mesmo quando
ninguém pergunta?

RESUMO: É a capacidade de dar recursos financeiros e a si mesmo acima
da média comum. Todos os crentes têm o dever de contribuir, alguns têm o
dom como descrito acima

COMO SER ÚTIL: doações, envolvimento em projetos.
NA IGREJA: contribuindo com alegria para o sustento da comunidade,
participando das campanhas eventuais, suprindo as necessidades do outro.
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"Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se
alguém tem o dom de profetizar use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é
servir, sirva; se é ensinar, ensine; se é dar ânimo, que assim faça; se é contribuir,
que contribua generosamente; se é exercer liderança, que a exerça com zelo...
(Rm 12:6-8 NVI)

O Dom Espiritual de Liderança Definido
O dom espiritual de liderança é encontrado em pessoas que têm uma clara
e significativa visão da parte de Deus e têm a habilidade de comunicá-la
publicamente ou reservadamente de tal modo que influenciam outros a
perseguir aquela visão.

Pessoas com o Dom de Liderança
Estas pessoas tendem a gravitar para a "posição central" em um
ministério. Outros tendem a ter confiança nas habilidades delas. Eles servem
melhor os outros liderando-os. Eles tendem a operar com um forte senso de
destino.

Liderança nas Escrituras
Jesus foi um líder tão talentoso que nos seus dias milhares O seguiram e
hoje bilhões O seguem como o maior líder que jamais viveu. Outros exemplos
são abundantes, incluindo Abraão, Moisés, Josué, Davi, Daniel, Josias, Paulo,
Pedro e Tiago.

RESUMO: O líder espiritual têm uma visão clara de Deus, sabe transmitila e incentivar outras a segui-la.

COMO SER ÚTIL: desenvolvendo os projetos e visões dados por Deus a
você dentro da vida da Igreja sob a liderança local.

NA IGREJA: coordenando departamentos.
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"Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada... se é
mostrar misericórdia, que o faça com alegria. (Rm 12:6-8 NVI)

O Dom Espiritual de Misericórdia Definido
O dom de misericórdia é a capacidade de sentir e expressar compaixão e
solidariedade incomum para com aqueles em situações difíceis ou de crise e
lhes proporcionam a ajuda e apoio necessários para atravessar tempos difíceis.

Pessoas com o Dom de Misericórdia
Eles têm a capacidade de "se colocar na situação de outros" e de sentir a
dor e o fardo que eles carregam. Eles desejam fazer uma diferença na vida de
pessoas que sofrem sem serem críticos. Eles podem ter dificuldade de avaliar as
intenções dos outros e por vezes parecem ingênuos.

Misericórdia nas Escrituras
Jesus ensinou sobre a misericórdia (Mt. 5:7; 9:13; 23:23). Ele é
constantemente descrito como tendo compaixão (Mt. 9:36; 15:32; 23:37; Lc.
7:13) e era tão cheio de misericórdia que por vezes chegou a chorar (Jo. 11:35).
A misericórdia de Jesus incluiu uma atenção e preocupação pelas crianças (Mt.
19:14). Dorcas era "notável pelas boas obras e esmolas que fazia" (Atos 9:36).
Além disso, o bom samaritano é uma das mais clássicas histórias já contadas
sobre o tema da misericórdia (Lc. 10:30-37).
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Você tem esse dom?
Aqui vão algumas perguntas para você fazer a si mesmo:
1. Você se sente atraído a pessoas carentes, sofridas, doentes, deficientes
ou idosas?
2. Frequentemente pensa em formas de ministrar àqueles que sofrem?
- Você sente uma grande compaixão por pessoas que enfrentam
problemas pessoais e emocionais?
3. Você sente que quando visita aqueles que sofrem isso te traz alegria em
vez de te deixar deprimido?
4. Você se vê respondendo às pessoas mais com compaixão do que com
julgamento?

RESUMO: É a capacidade de compadecer-se e ministrar/acompanhar
àqueles que estão em sofrimento extremo. Tem mais a ver com atitudes do que
com conselhos.

COMO SER ÚTIL: no apoio aos que sofrem, em ações sociais.
NA IGREJA: visitação e contato com os que sofrem, acompanhamento
ajudando-os a superar estes momentos.
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"Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades.
Pratiquem a hospitalidade. (Rm 12:13 NVI)

O Dom Espiritual de Hospitalidade Definido
O dom espiritual de hospitalidade é a habilidade de receber bem os
estranhos e entreter os convidados, frequentemente em sua casa, com grande
alegria e carinho de forma que eles se tornem amigos. Hospitalidade deve
incluir a família (1 Tm 5:8), amigos (Pv 27:10), cristãos (Gl 6:10), e estranhos que
podem não ser cristãos (Lv 19:34).

Pessoas com o Dom de Hospitalidade
Estas pessoas tendem a ter uma "casa aberta" onde outros são bemvindos para visitar. Este dom é frequentemente associado aos talentos naturais
de decoração de interiores, arte culinária e planejamento de eventos. É
importante lembrar que a hospitalidade não deve ser estendida a falsos mestres
e outros do mesmo tipo, que são uma ameaça (2 Jo 10-11).

Você tem esse dom?
Aqui vão algumas perguntas para você fazer a si mesmo:
1. Você gosta de ter pessoas em sua casa?
2. Você gosta de ver as pessoas se encontrando e se divertindo em festas e
eventos que você ajudou a planejar e ser o anfitrião?
3. Sua casa é do tipo em que a maioria das pessoas sente-se confortável e
aparece para visitar sem avisar?
4. Você sente que algo realmente está faltando em sua vida quando você
não pode ter convidados em sua casa?
5. Quando você pensa em sua casa você pensa nela pela perspectiva de
receber visitantes?
6. Você considera sua casa como um local de ministério?
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RESUMO: É a capacidade de recepcionar e cuidar bem das pessoas.
COMO SER ÚTIL: dando as pessoas a sensação de acolhida fraternal e
verdadeira.

NA IGREJA: acolhendo e acompanhando novas pessoas; incluindo no
grupo que já existe pessoas novas e/ou que estejam de fora; fazer os novos se
sentirem parte desta família “Igreja”.

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