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No ano em que o Movimento se une para “apascentar as ovelhas” do Senhor, o
aprofundamento e a prática de elementos essenciais da nossa espiritualidade são colocados
em evidência para que o pastoreio aconteça com fortes marcas da identidade carismática. Com
esse intuito, a programação das manhãs do Encontro Nacional de Formação 2012 contou com
pregações e fortes momentos de oração sobre o tema Carismas. Seguindo nossa série sobre
Carismas, em preparação à Festa de Pentecostes vejamos a pregação da segunda manhã do
ENF 2012, publicada na edição nº 73 da Revista Renovação.

À espera de Pentecostes: Dons de conhecimento

Eles nos ajudam a decidir melhor, evitar o erro, diagnosticar a raiz de certas situações e a
tomar atitudes segundo a vontade de Deus. A sabedoria, o discernimento dos espíritos e a
palavra de ciência são dons que fazem parte do cotidiano da vida carismática e, quando bem
usados, são instrumentos poderosos para a edificação pessoal e comunitária. Diante de
tamanha importância, nada mais conveniente que retormarmos um pouco tais dons para que o
nosso pastoreio seja frutuoso.

Carisma da Palavra de Sabedoria

É um dom no qual o Espírito Santo nos revela qual deve ser o nosso comportamento,
dando-nos clareza e direção para a vida, tendo sempre em vista a vontade de Deus. A
sabedoria é de extrema importância em determinadas circunstâncias embaraçosas da vida, em
momentos de aconselhamento e em situações concretas do nosso dia a dia como no
matrimonio, na educação dos filhos, no trabalho, no relacionamento com os irmãos e na vida
cristã.
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Para entender melhor, podemos distinguir a sabedoria humana do dom carismático da
sabedoria. A sabedoria humana é adquirida pelo conhecimento humano e pelas ciências.
Todos podem ter acesso a ela, pois depende de esforço pessoal. Já o dom carismático da
palavra de sabedoria é aquele que nos orienta em fatos concretos como um socorro de Deus e
não depende de méritos pessoais, nem é fruto de dedução lógica ou raciocínio.
A palavra de Sabedoria tem uma intima ligação com o Dom de Ciência. O dom de ciência
revela uma situação, um problema (dá o diagnóstico) O dom de Sabedoria nos ensina o como
agir (indica o remédio).

DOM DE DISCERNIMENTO DOS ESPÍRITOS

É um dom que permite identificar instantaneamente em nós, nas outras pessoas e na
comunidade se o espírito que está impulsionando ou está influenciando uma atitude, desejo ou
decisão é de Deus, de natureza humana ou maligna. É extremamente precioso para servos em
geral, mas principalmente para quem exerce função de coordenação, pregação e animação de
Grupo de Oração. Isso porque é comum a participação na assembleia de pessoas que, às
vezes, na tentativa de ajudar acabam semeando a confusão.

Esse dom também nos ajuda a nos conhecermos melhor. Facilmente, pelo nosso pecado,
prevalece na nossa forma de agir o espírito humano que deseja ser reconhecido, ter uma boa
imagem, ter poder, agradar aos homens mais do que a Deus. Nesse sentido, vemos também
que algumas vezes se dá grande ênfase para o mau, justificando muitas coisas como sendo
fruto de contaminação espiritual. Entretanto, outros tipos de questionamentos também são
fundamentais para o discernimento sobre determinada situação. Por exemplo: o que me leva a
achar que não preciso mais preparar minhas pregações? O que me leva a dizer que sei tudo a
ponto de não precisar mais de formação? Com o discernimento dos espíritos, podemos ver
com clareza qual a motivação dos nossos atos.
Outro fator importante é que podemos considerar o Dom de Discernimento dos espíritos como
o protetor dos outros Dons na medida em que nos orienta o quando e como orar em línguas,
utilizar a palavra de profecia, o dom de cura entre outras coisas.

DOM DE CIÊNCIA
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É o dom pelo qual temos uma revelação particular e momentânea de algo que só Deus
conhece como fatos, acontecimentos do passado, lembranças dolorosas, problemas entre
outros. O Dom de Ciência geralmente se manifesta após o ciclo carismático. A palavra,
imagem, sentimento ou cena vem à mente sem que a pessoa tenha preparado, ou pensado.

O dom de ciência pode vir acompanhado pelo dom da palavra de sabedoria. O primeiro revela
a situação e o segundo indica o como agir. Ele pode ser usado na oração pessoal, revelando
fatos sobre a própria pessoa e ajudando na santificação.

O dom manifesta-se também quando oramos pelos outros, com imposição de mãos ou por
uma assembleia, como no Grupo de Oração. Nessas situações, quando estamos rezando por
alguém que tem um problema cujas causas são desconhecidas, é recomendável que os
seguintes passos sejam seguidos:

1.

Dialogue com a pessoa a fim de reunir o maior número possível de informações.

2. Veja em qual nível a enfermidade se encontra: No campo somático ( origem biológica),
emocional ou espiritual.

3.

Peça ao Senhor o Dom de Ciência.

4.

Reze pela pessoa (oração em línguas, silêncio, partilha da escuta, oração pela cura.

5.

Por fim, faça um louvor ao Senhor e conclua com alguma oração espontânea.

Por José Carlos Dias Carreiro
Coordenador estadual do Ministério de Pregação/MG
Grupo de Oração Obra Nova
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