
IDE
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 17 de novembro de 2022
“Capacitados para servir”
SÉRIE: O ESPÍRITO SANTO

Romanos 12.5

INTRODUÇÃO

Seguindo em nosso estudo sobre as formas de atuação do Espírito Santo na Igreja, vamos abordar hoje
sobre os Dons de serviço. Os dons dados por Deus são para que a Igreja cumpra sua missão aqui na terra
até que o Noivo venha buscá-la. Vemos em Romanos 12.3-7 o resultado da mente renovada (Rm 12.2) na
maneira  como  os  discípulos  de  Cristo  estão  comprometidos  no  servir  ao  Corpo  de  Cristo  com  as
capacitações concedidas pelo Senhor, as quais veremos a seguir.

Exercitando os dons 

Deus nos chamou e nos vocacionou com o Espírito Santo para realizarmos a Sua obra. Diante disso não
podemos  permanecer  com  um  comportamento  apático,  improdutivo  ou  até  mesmo  egoísta  com  as
pessoas ao nosso redor. Devemos ter o entendimento de que Deus tem um propósito para as nossas vidas.
Ele tem um plano específico para realizar na vida de cada um de nós. O apóstolo Paulo nos convida a
compreender essa vontade de Deus para que possamos servir a igreja conforme a capacitação recebida do
Senhor (Ef 5.17). 

Dons de edificação, exortação e ensino

Em Romanos 12:6-8 nos diz: “De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é
profecia,  seja  ela  segundo a  medida  da  fé;  Se  é  ministério,  seja  em ministrar;  se  é  ensinar,  haja
dedicação ao ensino;  Ou o  que  exorta,  use  esse  dom em exortar”.  O termo  Ministério,  no  grego,
‘diakonia’, indica atenção, assistência, serviço, a estarmos focados no serviço, a procurarmos fazer com
excelência,  visando  o  bom  desenvolvimento  da  Igreja.  O  Ensino refere-se  à  aqueles  que  são
especialmente  dotados  em  manter  a  visão  e  ensinar  a  verdade  revelada  da  Palavra  de  Deus,
independentemente do serviço público; ou aqueles que realizam serviço público de mestre. Já Exortar
vem  da  palavra  grega  para  este  dom  é  “paraklesis”  que  constitui  “chamado  ao  lado”,  “consolar”,
“advogar”,  “animar”,  “confortar”,  “incentivar”.  Na  Bíblia  fica  visível  que  existe  um  diferencial  entre
exortar  e  ensinar.  Assim Exortar  é  poder  oferecido por  Deus para  que o  crente utilizando a  Palavra
alcance  abertamente  o  coração,  fazendo  com  que  este,  ao  ser  exortado,  passe  a  ter  um  maior
compromisso com o Reino de Deus.

Dons de cuidados e administração

Seguimos com o versículo 8 de Rm 12, que continua a descrição dos dons:  “o que reparte, faça-o com
liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria” . Repartir a serviço
da igreja é um dom de generosidade e prosperidade ofertada por Deus aos crentes através de recursos
financeiros, para que possam contribuir na igreja local, na obra missionária. Não podemos nos abster de
mencionar que este dom deve ser exercitado com liberalidade. Já no dom de Presidir o próprio Espírito
Santo  habilita  o  crente  para  a  liderança.  A  palavra  presidir,  no  original  grego,  exposta  neste  texto
apresenta aquele que está proeminente sobre os outros ou que preside, governa ou cuida com empenho.
Por fim o Dom de Exercer Misericórdia a serviço da igreja é empregado no afeto e no acolhimento,
sempre com o intuito de socorrer o outro consistindo em perdoar e compadecer das necessidades alheias
[Rm 12.8]. O possuidor deste dom espera socorrer as misérias dos outros de modo a aliviar a dor, solidão
e amargura.

COMPARTILHAMENTO

Como é bom habitar na casa do Senhor onde temos a diversidade de Dons para nós cuidarmos e sermos
cuidados uns pelos outros. Você já descobriu qual o seu dom? 

CONCLUSÃO

Aprendemos hoje que a verdadeira grandeza do crente está em servir, Mt 20.26: “Não será assim entre
vós; antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva”. Por isso o Senhor
nos capacitou com dons para que possamos servir ao Corpo de Cristo e aos nossos semelhantes.
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