Dia 3

SÉRIE:
DONS ESPIRITUAIS
ROMANOS 12:3-8
Porque, pela graça que me é
dada, digo a cada um dentre
vós que não saiba mais do
que convém saber, mas que
saiba com temperança,
conforme a medida da fé que
Deus repartiu a cada
um. 4 Porque assim como em
um corpo temos muitos
membros, e nem todos os
membros têm a mesma
operação, 5 assim nós, que
somos muitos, somos um só
corpo em Cristo, mas
individualmente somos
membros uns dos outros. 6 De
modo que, tendo diferentes
dons, segundo a graça que
nos é dada: se é profecia, seja
ela segundo a medida da
fé; 7 se é ministério, seja em
ministrar; se é ensinar,
haja dedicação ao
ensino; 8 ou o que exorta, use
esse dom em exortar; o que
reparte, faça-o com
liberalidade; o que preside,
com cuidado; o que exercita
misericórdia, com alegria.

BUSCANDO DESCOBRIR O SEU DOM
• Dons se completam, não competem
• Deus te cobra, apenas e totalmente, pelo
dom que ELE te deu
• Comece listando os dons que você sabe
que não tem.
• Há risco de errar?
• Motivações, formas e graus
• Prazo de validade?
• Visão de mundo, estilo de vida
• Se enterrar não brota
• Não é modinha
• Membro do Corpo
• Deus é Soberano

DONS X RESPONSABILIDADE CRISTÃO
• Porque tenho um dom, não significa que
todos devam tê-lo
• Porque não tenho um dom, não estou
isento de dar conta das responsabilidades
cristãs relacionadas a este dom.
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COMO DESCOBRIS O(S) SEUS(S) DOM(NS)
Efésios 4:11,12
E ele mesmo deu uns para
apóstolos, e outros para
profetas, e outros para
evangelistas, e outros para
pastores e doutores, querendo
o aperfeiçoamento dos santos,
para a obra do ministério, para
edificação do corpo de
Cristo,

1. Coloque-se em oração diante de Deus
2. Esteja disposto a colocá-los em prática
3. Informe-se a respeito dos dons
4. Identifique ações e comportamentos que
te dão satisfação
5. Identifique os dons que você não tem
6. Esteja disposto a tentar

I Coríntios 12:7-11
7 Mas

a manifestação do
Espírito é dada a cada um
para o que for útil. 8 Porque a
um, pelo Espírito, é dada a
palavra da sabedoria; e a
outro, pelo mesmo Espírito, a
palavra da ciência; 9 e a outro,
pelo mesmo Espírito, a fé; e a
outro, pelo mesmo Espírito, os
dons de curar; 10 e a outro, a
operação de maravilhas; e a
outro, a profecia; e a outro,
o dom de discernir os espíritos;
e a outro, a variedade de
línguas; e a outro, a
interpretação das
línguas. 11 Mas um só e o
mesmo Espírito opera todas
essas coisas, repartindo
particularmente a cada um
como quer.

7. Avalie a sua performance: Satisfação x
Resultado
8. Busque a opinião de outros cristãos
9. PREENCHA O QUESTIONÁRIO
10.
Valide as respostas com outros
cristãos
11.
Aprofunde-se no conhecimento dos
dons

2

CONHECENDO CADA DOM
CONTRIBUIÇÃO
• Definição: Cristãos que, além dos dízimos e
ofertas, colocam seus bens e dinheiro a
serviço do Reino de Deus
• Recomendação: “o que contribui com
liberalidade.” - Romanos 12:8
• Pontos de Atenção:
• Se se sentirem explorados afastam- se
• A alegria em contribuir pode levar a
dar sem propósito
• Ver este dom como o principal ou o
suficiente
• Possíveis Funções: Tesoureiro, Comissão de
Crises, Serviço Missionário, Comissão de
Finanças

EVANGELISTA
• Definição: Cristãos que, além de
testemunhar onde estão, comunicam o
Evangelho de forma eficaz e contundente,
levando muitas pessoas a Cristo.
• Recomendação: “Quão formosos os pés
dos que anunciam o evangelho de paz;
dos que trazem alegres novas de boas
coisas.” - Romanos 10:15
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• Pontos de Atenção:
• Tentar fazer o trabalho do Espírito
Santo
• Ver a decisão por Cristo como
objetivo final, desprezando o
discipulado
• Não prosseguir até ver o convertido
agregado a uma Igreja
• Possíveis Funções: Pregação, Missões
Transculturais, Serviço com marginalizados

PASTOR
• Definição: Cristãos que, além de fazer
discípulos, assumem um compromisso, de
longo prazo, com o bem-estar espiritual de
um grupo de cristãos.
• Recomendação: “Tem cuidado de ti
mesmo e da doutrina. Persevera nestas
coisas; porque, fazendo isto, te salvarás,
tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.”
I Timóteo 4:16
• Pontos de Atenção:
• Tentar manter o grupo do tamanho
que consiga conduzir.
• Sentir-se “dono” das ovelhas
• Ver-se como indispensável
• Possíveis Funções: Líder de PG, Grupo de
Discipulado, Serviço Infantil, Serviço com
Juventude.
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EXORTAÇÃO
• Definição: Cristãos que, além de ouvir
irmãos e orar por eles e com eles, assumem
um compromisso, de consolar, encorajar e
instruí-los na Palavra.
• Recomendação: “NÃO repreendas
asperamente o ancião, mas admoesta-o
como a pai; aos moços como a irmãos;
As mulheres idosas, como a mães, às
moças, como a irmãs, em toda a pureza.”
I Timóteo 5:1,2
• Pontos de Atenção:
• Envolver-se demais com outros,
esquecendo-se da família
• Cobrar resultados com veemência
• Assumir responsabilidade pelo
“sucesso” do outro
• Possíveis Funções: Serviço com
Marginalizados, Grupo de Discipulado,
Aconselhamento por Telefone, Grupos de
Recuperação

MISERICÓRDIA
• Definição: Cristãos que, além de ajudar
irmãos e orar por eles, agem de forma
prática para suprir as necessidades
materiais, emocionais e psíquicas desses
irmãos.
• Recomendação: “o que exercita
misericórdia, com alegria.” - Romanos 12:8
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• Pontos de Atenção:
• Verem o mundo com olhar sempre
negativo, por causa da injustiça
• Desprezar a importância de estancar
a causa-raiz da miséria
• Condenar quem não tem este dom
• Possíveis Funções: Serviço com
Marginalizados, Serviço com Deficientes,
Capelania Hospitalar.

SERVIÇO
• Definição: Cristãos que, além de amar a
Igreja, enxergam coisas que precisam ser
feitas e se oferecem para fazê-las.
• Recomendação: “Se é Serviço,
dediquemo-nos em ministrar.”
- Romanos 12:7
• Pontos de Atenção:
• Querer fazer tudo sozinho, tirando
oportunidade de outros cooperarem
• Causar “acomodação” em outros
que o veem como “faz-tudo”
• Se aborrecer com quem não tem a
mesma percepção do que precisa ser
feito
• Possíveis Funções: Hospitalidade, Buscar e
levar irmãos que não tem carro, Diaconia,
Preparar refeições, Mutirão de Limpeza
e/ou Reforma.
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ENSINO
• Definição: Cristãos que, além de
compartilhar a Palavra, tem prazer em
adquirir conhecimento para compartilhálo, de forma atraente e eficaz.
• Recomendação: “o que ensina, esmere-se
no fazê-lo.” - Romanos 12:7
• Pontos de Atenção:
• Não praticar o que ensina
• Não ter muita paciência com quem
tem dificuldade de entender
• Gabar-se do seu conhecimento
• Possíveis Funções: Professor de EBD, Líder de
PG, Professor de Cursos para Noivos,
Instrutor na Academia Bíblica, Congressos e
Seminários.

PROFECIA
• Definição: Cristãos que, além de
compartilhar a Palavra, transmitem a
Palavra com sabedoria e conhecimento
oriundos do Espírito Santo, para situações
concretas.
• Recomendação: “se é profecia, seja ela
segundo a medida da fé;” - Romanos 12:6
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• Pontos de Atenção:
• Se colocar como “único enviado”
• Considerar-se como o detentor do
“mais importante dom”
• Possíveis Funções: Pregações, Líder de PG,
Comissão de Planejamento, Serviço de
Missões.

LIDERANÇA
• Definição: Cristãos que vislumbram
objetivos para a Igreja e os transmitem com
propriedade e sabedoria, engajando toda
a comunidade.
• Recomendação: “o que preside, com
diligência;” - Romanos 12:8
• Pontos de Atenção:
• Dificuldade em manter a humildade
• Dificuldade em resistir a tentações
envolvendo poder, dinheiro e sexo
• Tendência a ficarem isolados, sem
amigos íntimos
• Possíveis Funções: Comissão de
Planejamento, Liderança de Serviços.
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ANOTAÇÕES
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