Um dos principais relatos bíblicos acerca dos dons espirituais está em I Coríntios 12.
Recomendo que você leia esse capítulo com sua base!
Alguns princípios são encontrados nesse texto:
1. Não podemos ser ignorantes a esse respeito - ignorante é quem desconhece…
2. Existe uma diversidade muito grande de dons espirituais (v. 4)
3. A Divindade está diretamente envolvida com esse assunto:
3.1
3.2

O Espírito Santo é quem distribui os dons - v. 4 e 11
O Senhor Jesus é quem distribui os serviços, ou a geografia onde esse
dom será utilizado. - v. 5
3.2.1É possível duas pessoas terem o mesmo dom em serviços
ou geografias diferentes. Por exemplo: o dom do ensino alguém pode ter o dom do ensino para crianças, enquanto outra
pessoa pode ter o mesmo dom do ensino, mas voltado para
adultos ou idosos.

3.3

Deus o Pai é quem opera tudo em todos, Ele oferece o grau de poder
para cada pessoa usar seu dom - v. 6. Desta forma, pessoas diferentes
podem ter o mesmo dom da pregação, mas uma terá um poder de
alcance muito maior que a outra. Isso não menospreza o menor, pois
todos são necessários. O Pai é quem distribui o poder necessário para
cada pessoa usar seu dom e cumprir sua missão.

Explicando melhor o assunto, a partir do verso 12 Paulo usa a figura do corpo humano
para falar dos dons espirituais. Das várias características do corpo humano, duas são
especiais:
1

Diversidade - O corpo é constituído de mãos, pés, olho, boca, nariz, pernas,
braços, e diversos outros membros, órgãos e articulações. São diferentes em
tamanho, formato e função. Aquilo que um faz o outro não pode fazer - o pé
não pode ouvir e a mão não pode ver; o ouvido não pode mastigar e o olho não
pode andar.
1.2
Assim também na Igreja - cada pessoa tem um dom diferente
dos seus semelhantes, um canta, outro prega, outro serve nos

bastidores. Um é sempre visto, outro quase nunca é percebido,
mas TODOS são extremamente necessários!!!

2. Unidade - Apesar de diferentes, todos os membros do corpo andam juntos!
Você não vê uma orelha separada do corpo escutando alguma conversa por aí,
nem vê um coração pulsando fora do peito… Todos os membros estão unidos,
e o corpo só funciona bem quando cada um faz sua parte!
2.1 A igreja é semelhante ao corpo humano - só funciona
perfeitamente quando todos os membros estão unidos apesar
de suas diferenças e funções. Um deve ajudar o outro.
Nenhum membro pode fazer tudo, mas cada um pode fazer a sua parte!
Certa vez um cético observava Madre Tereza de Calcutá cuidando de alguns pobres
desfalecidos… Depois de um tempo observando ele pergunta sarcasticamente:
"Madre Tereza, você acha realmente que vai conseguir ajudar a todos os pobres do
mundo?” Com muita sabedoria aquela senhora bondosa respondeu:
“Meu filho, eu sei que o meu trabalho é apenas uma gota no oceano. Mas sem meu
trabalho, o oceano seria menor!" Para Deus o mais importante não é a soma do trabalho
ou meramente o volume dos resultados, mas a motivação com que cada pessoa usa seu
dom para o avanço de Seu Reino!
Em todas as disposições do Senhor, não existe nada mais belo do que Seu plano de dar
aos homens e as mulheres uma diversidade de sons. (Evangelismo, pág. 98)
Perguntas para discussão:
1.

Que dons você identifica com maior frequência
em sua base G148? Conversem sobre seus dons,
ou aquilo que vocês entendem ser o dom de cada
pessoa da base.

2.

De que maneira a sua base poderia ser mais útil a
sua igreja local?

3.

Em vez de focar apenas nos desafios mensais
esporádicos, porque não pensar em algum
Ministério específico que sua base pudesse
realizer a cada mês de forma continuada?

4.

Que necessidades de sua comunicada poderiam
ser supridas através do uso dos dons espirituais
de cada participante do Geração?
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