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08/13: “Dons Segundo a Graça” – Romanos 12.1-8; 1Coríntios 12.1-11; Efésios 4.1-16
“Profecia... Ministério... Ensino... Exortação... Repartir... Presidir... Exercer Misericórdia...” (Rm 12.6-8)

Olá Amado(a).

O entendimento acerca de “dons” se encontra com pouca compreensão
entre os Crentes em geral, e não tem sido discutido na Igreja. Nos deparamos
com diversas palavras no Novo Testamento, traduzidas igualmente por “dom”,
que motivam confusão e pouco entendimento.
Desta forma, a palavra “dom” na Igreja, mesmo utilizada de forma
intensiva, não é diferenciada da palavra “vocação” do ambiente secular. O
entendimento é dificultado quando a palavra “pneumatikos”, vertida
corretamente por “espirituais” em 1Co 3.1, altera o sentido dos ensinos de 1Co
12.1 e 14.1, ao ser traduzida por “dons”. Esta preferência nas Versões não
beneficia o entendimento da Bênção do Espírito Santo por Dom.
O Apóstolo Paulo em 1Corintios 3.1 afirma: “E eu, irmãos, não vos pude
falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo”,
cuja palavra “pneumatikos” é traduzida por “espirituais”.
No capítulo 12, o Apóstolo mostra diversas formas de se proceder
espiritualmente,
a
partir
dos
dons=carismas,
aplicados
aos
ministérios=diaconias e aos trabalhos=ergmatas diversos, na Igreja.
Assim, Paulo nos abre um leque de atuações na Igreja de Cristo, a partir
do momento quando nos tornamos Espirituais, e fomos capacitados pelo
Espírito em nós com Carismas=Dons conforme a Promessa: “Acerca dos
espirituais (pneumatikos), não quero, irmãos, que sejais ignorantes” (12.1).
Paulo lembrando a Profecia do Salmo 68.18: “Quando subiste ao Alto,
levaste cativo o Cativeiro, recebeste dons para os homens, e até para os
rebeldes, para que YAHU DEUS habitasse entre eles”, a contextualiza em Ef
4.8: “Por isso diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos
homens”.
Como tais promessas se dariam através do MESSIAS, isso ocorreu
exatamente no Pentecostes Apostólico, quando Pedro afirma haver se efetivado
o predito pela boca do Profeta Joel: “E há de ser que, depois derramarei do
meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas
profetizarão,...”, afirmando aos que o indagaram “Arrependei-vos, e cada um

Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu Yah! Significa “Louvemos Yah” onde “Yah” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS, YAHU).

O ESPÍRITO
SANTO
(Missão e Ação)
Comentário: Edzard Gomes

“Crê no Senhor Jesus e serás Salvo”
(Isto, e somente isto, é Evangelho...)
Ministério de Educação Cristã
Escola Bíblica Dominical - EBD
Classe Casais I

de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, ... e recebereis o Dom do
Espírito Santo” (At 2.38).
Neste texto, o Espírito recebido é o próprio DOM=Presente (grego
“Dorea”), dado aos Crentes ali reunidos e aos demais que foram batizados em
água, enquanto que sobre toda a carne, os homens foram capacitados com
Dons=Vocações (grego “Domatas”).
Entendermos que o Espírito Santo foi derramado sobre “toda carne”, está
de acordo com a literalidade da Profecia de Joel, e confirma o Salmista que
inclui “até para os rebeldes”.
Portanto, entendemos que, o Espírito da Verdade, o da Promessa, ao ser
“Derramado Sobre Toda Carne” distribuiu, igualmente, dons (domatas) a
todos os homens. São as Vocações diversas de cada um.
Ao nos agregarmos à Igreja de Cristo pela Fé, nos tornamos Espirituais
(grego “pneumatikos”) por recebermos o próprio Espirito, o Dom (Dorea) de
DEUS em nós, os Crentes em Cristo.
Agora, nossa Vocação será transformada em Dom na Igreja (grego
“Carisma”), pelo próprio Espírito Santo na distribuição e administração desses
Dons, com a efetivação de nossa Missão, para Proveito da Igreja, como
Assembleia de Membros, conforme a Promessa “E sereis minhas
Testemunhas”.
Não mais seremos “meninos em Cristo” ou “carnais”. Nosso Culto será
Racional (“lógico”) e, como membros do Corpo de Cristo, buscaremos a união
em Amor, nos privilegiando mutuamente, nos dedicando às tarefas, ministérios
e funções a nós distribuídos pelo Espírito Santo, preservando a Harmonia da
Igreja.
Estejamos prontos à ação Plena do Espírito em nós, para que nossos dons sejam os
carismas necessários à Obra advinda dos diversos ministérios, para a Glória do mesmo
Senhor Jesus, cientes de que, todo o serviço a ser realizado nas tarefas diversas da Igreja,
por menor que seja, é dedicado, igualmente, ao Único DEUS, o Todo Poderoso de Israel,
pois, sabemos que “A manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício
comum” (1Co12.7), em sua Diversidade de Dons, Ministérios e Realizações ou Atos.

“Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e,
individualmente, membros uns dos outros” (Rm 12.5), com o mesmo
Espírito, o mesmo Senhor e o mesmo DEUS. Halelu Yah!

Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu Yah! Significa “Louvemos Yah” onde “Yah” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS, YAHU).

