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A IMPORTÂNCIA DOS DONS ESPIRITUAIS

1 Coríntios 12
O reavivamento e crescimento do Cristianismo ao redor do globo, especialmente nos países do
Terceiro Mundo, é um testemunho poderoso de que os dons espirituais estão operando na promoção do
Reino de Deus. Após muitos anos de confinamento, finalmente colhemos dia-a-dia os poderosos frutos da
ação do Espírito através dos dons.
Assim como nenhuma parte em meu corpo é inútil, assim nenhum membro do Corpo de Cristo (Igreja)
é desnecessário, infrutífero. Todos temos um dom, uma qualidade espiritual imprescindível para o
crescimento da Obra.
Cabe salientar que os dons do Espírito não são capacidades naturais, como o cantor que tem o talento
de cantar, o matemático que tem a capacidade para resolver cálculos, o estadista que fala bem. Esses
talentos são para coisas humanas e naturais, mas a Obra de Deus se faz no Poder do Espírito, usando armas
espirituais. Veja Is 61.1; At 1.8; Zc 4.6; Jo 16.8. Nove são os dons do Espírito. Qual o seu?
1 - A palavra da sabedoria. É aquela mensagem, conselho ou palavra de orientação divina. Não é
inteligência humana, mas sim uma declaração de sabedoria que orienta a vida da igreja (Tg 1.5);
2 - A palavra do conhecimento. Como a própria palavra já diz, é conhecer os segredos de Deus, como a
revelação de bênçãos futuras, dos planos do inimigo ou dos pecados de outrem.
3 - Fé. Não se trata da fé salvífica, mas da fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial, tal como
o confronto entre Elias e os profetas de Baal (1 Rs 18.33-35).
4 - Dons de curar. Poder para curar as pessoas de diversas enfermidades, em Nome de Jesus.
5 - Operação de maravilhas. "A operação de maravilhas" consiste em dois plurais: de dunamis (façanhas de
grande poder sobrenatural) e energêma (resultados eficazes). Esse dom pode estar relacionado à proteção,
provisão, expulsão de demônios, alteração de circunstâncias ou juízo.
6 - Profecia. Em 1 Coríntios 14, a profecia refere-se a várias mensagens espontâneas, inspiradas pelo
Espírito, numa língua conhecida a quem fala "para edificação, exortação e consolação (14.3). É quando o
profeta é a “própria Boca de Deus”, falando: “Assim diz o Senhor ...”.
7 - Discernimento de espíritos. Quando saber se uma pessoa está profetizando ou sendo cheia (chorando,
rindo, louvando) do Espírito? Quando saber se uma pessoa que cai no chão está endemoninhada ou sob
influência de sua alma? Esta é a importância deste dom.
8 - Variedade de Línguas. São as línguas estranhas oriundas em pentecostes (At 2).
9 - Interpretação de Línguas. É quando a interpretação deixa os membros da igreja entenderem a
mensagem.
MEDITAÇÃO: O poder do Espírito Santo, através dos dons espirituais, tem que se manifestar em cada célula.
Línguas estranhas, profecias, revelações, curas e maravilhas devem ser algo comum em nossas reuniões,
pois somente assim teremos multiplicação sem precedentes.
Caso não saiba qual seu dom, busque em oração, jejum e leitura da Palavra, pois a Vontade de Deus é
capacitá-lo, mas você tem que procurar (1 Co 14.1).
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