DONS ESPIRITUAIS
LIÇÃO 05
Os dons espirituais diferem dos talentos naturais (por exemplo: habilidade
musical, criatividade, aptidão atlética, habilidades computacionais)...
As listas bíblicas dos dons espirituais: 1 Coríntios 12:8-10; 28; Romanos
12:6-8; Efésios 4:11 e 1 Pedro 4:11.
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.

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)

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)
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Diferenciando os Dons de Sabedoria, Conhecimento e Ensino
Sabedoria: “é o discernimento para situações práticas, voltado a
conselhos práticos (bíblicos)”

Conhecimento: é a pessoa que se empenha e adquire aprendizado,
erudição, pesquisa; e também transmite-o pelo ensino. É a pessoa detalhista ao
ministrar, fala do contexto, aspectos históricos, curiosos.

Ensino: a pessoa também é empenhada em estudar, mas seu ministério
maior está em fazê-lo para ensinar, é prático e claro.

Dons de Curar e Milagres
A chave para entender estes dons está em diferenciar como eles ocorriam
na época apostólica e como ocorrem hoje.

Na era apostólica eram fenômenos sobrenaturais, a ênfase estava na
pessoa (geralmente apóstolos) usada por Deus. Curar e milagres por toques,
ordens e até pelo passar da sombra de um apóstolo era comum.

Hoje, as pessoas são intercessoras em prol de curas e milagres, a ênfase
maior está no fato e não em pessoas, ministérios, igrejas ou eventos. Assim é
possível discernir os charlatões nesta área.
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Dons de Apóstolo e Pastor
A chave para entender estes dons está em diferenciar o oficialato do dom,
ou seja, hoje ainda há o dom de apóstolo, que é o missionário, o plantador de
Igrejas, conforme a palavra significa do grego. O “oficial” apóstolo (possuidor do
título) não há mais porque era necessário que ele tivesse visto e andado com
Jesus e chamado diretamente por Ele.
Da mesma forma o oficial pastor (possuidor do título) deve ter sido
reconhecido e empossado por imposição de mãos de homens idôneos também
oficiais (pastores). O dom pastoral não significa que a pessoa é pastor ou viceversa. Pela Bíblia não existem mulheres chamadas para serem oficiais pastorais
(ou seja, pastoras de ofício).

Dons de Evangelismo, Contribuir e Hospitalidade
Estes três dons devem ser entendidos assim:
1. Todo o crente tem o dever de evangelizar, contribuir e ser hospitaleiro;
2. Há algumas pessoas que tem o dom dado por Deus para exercer estas
atividades, a Igreja perceberá isto neles, mas não deverá se eximir de atuar
também nestas áreas.

Dons de Administrar e Liderar
Estes dons devem ser exercidos por pessoas que tenham não habilidade
humana ou mesmo formação acadêmica na área, mas sim dotadas do dom
espiritual dado por Deus.
É fundamental discernir isto para que a visão espiritual e de Reino
prevaleçam dentro de uma Igreja sob a importante orientação destas pessoas.
Importante: “O dom espiritual de liderança é encontrado em pessoas que
têm uma clara e significativa visão da parte de Deus...”
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Dons das Listagens Bíblicas Estudados:
01. Sabedoria
02. Conhecimento
03. Fé
04. Curar
05. Pastor
06. Milagres
07. Discernimento
08. Apóstolo
09. Ensino
10. Ajuda
11. Administração
12. Evangelismo
13. Encorajamento
14. Contribuir
15. Liderança
16. Misericórdia
17. Hospitalidade
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