
odo cristão verdadeiro nasce no reino de Deus como missionário, ou seja, toda pessoa que foi
salva tem como seu primeiro impulso ou desejo o de salvar alguém. Na verdade, Deus nos
chamou também para a tarefa de trabalhar lado a lado com Ele na salvação dos nossos

semelhantes. Não só os pastores devem fazer isso. O Espírito Santo capacita todo crente a fim de que,
segundo os dons recebidos, possa cumprir sua parte no projeto missionário de Deus. Esse é o ensino
da Bíblia.

O que, de acordo com a afirmação de Jesus, devemos ser? Mateus 5:13, 14

Sal da terra e LUZ do MUNDO.

O sal nos tempos bíblicos era valioso, servia como moeda. A ilustração do sal fala do nosso caráter; a
luz fala do nosso testemunho. Todo crente convertido é convidado por Jesus a atuar como “sal da
terra” e “luz do mundo”, para fazer a diferença nesse mundo de pecado.

Quando é que o crente se torna luz no mundo? Atos 1:8

Mas, recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis MinhasPODER TESTEMUNHAS.

Todo crente foi comissionado por Cristo para pregar o evangelho. Atos 1:8 relaciona o testemunho
motivado pela presença do Espírito Santo na vida do crente: “Mas recebereis poder, ao descer sobre
vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas ...”. É interessante notar que Jesus não prometeu
que o crente seria um grande pregador ou operador de milagres, e sim que seria, simplesmente, Sua
testemunha perante o mundo.

Qual é a dádiva do Espírito Santo àqueles que O aceitam? Gálatas 5:22-23; 1 Coríntios 12:7-11

Fruto e espirituais.DONS

Os dons espirituais são habilidades distribuídas pelo Espírito Santo a cada cristão, desde os tempos do
Antigo Testamento. São ferramentas que Deus concede à Igreja para fazer avançar a Sua obra, para
edificação espiritual do crente, para o crescimento do corpo de Cristo e a glória de Deus. Os dons
espirituais tornam relevante o testemunho pessoal e capacitam a igreja a evangelizar o mundo.
Reconhecendo a eficácia dos dons espirituais o apóstolo Paulo destacou: “A respeito dos dons
espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes” (1Co 12:1).

Quais são os dons de capacitação na igreja e qual o seu objetivo? Efésios 4:11-15

APÓSTOLOS, PROFETAS, EVANGELISTAS, PASTORES E MESTRES. O OBJETIVO É O
APERFEIÇOAMENTO DOS SANTOS PARA O DESEMPENHO DE SEUS SERVIÇOS E
EDIFICAÇÃO DO CORPO DE CRISTO.
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Paulo destaca os dons ministeriais que os membros do corpo de Cristo desenvolvem, capacitando-os a
exercer um ministério especifico. As Escrituras declaram que “há diversidade de ministérios, mas o
Senhor é o mesmo” (1 Co 12:5).

Assinale o dom que Deus considera mais importante de acordo com 1 13:1-3, 13Coríntios

(     ) Dom de curar. (      ) Dom de Línguas. ( ) Dom do amor.X

O amor retratado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13 está acima dos valores humanos.
Encontramos ali um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O verdadeiro amor não
age em interesse próprio e está acima do egoísmo e da vaidade humana. Somente quem
verdadeiramente ama é capaz de renunciar seus próprios interesses para priorizar a necessidade do
próximo, cumprindo em sua vida o que está escrito em Filipenses 2:3: “Nada façais por contenda ou
por vanglória, mas por humildade; cada um considerando os outros superiores a si mesmo”.
Considerar os outros superiores a si mesmo é priorizar a necessidade do próximo, colocando a sua
própria necessidade em um segundo plano.  Isso é “amor”!

O que Deus espera de mim quando descubro meus dons? 1 Timóteo 4:14

Não te faças para com o dom que há emNEGLIGENTE TI.

A descoberta e utilização dos dons espirituais promove o fortalecimento espiritual, traz alegria e paz,
mantém o crente preparado para a volta de Cristo, protege contra os ataques do inimigo, desenvolve
maturidade e promove o crescimento da Igreja. Por essas razões, a Palavra de Deus nos motiva a
conhecer e usar os dons espirituais (1Co 12:1, 31; 1Tm 4: 14). Ao conhecê-los, temos o compromisso
de colocá-los em prática (1Pe 4: 10). A Igreja Romana, a partir do terceiro século, centralizou o
Ministério de Todos os Crentes no clero. O conceito que “o clero serve e o povo assiste” se perpetuou
nas igrejas protestantes e evangélicas por centenas de anos. O movimento adventista nasceu com a
visão bíblica de restaurar esta doutrina, dentre outras. Ao longo dos anos, a Igreja Adventista do
Sétimo Dia tem procurado devolver o ministério aos crentes. O crente convertido não delega a
atividade de pregar o evangelho, pelo contrário, usa a influência pessoal, os dons, o tempo e os
recursos para expandir o reino de Deus na Terra. “O verdadeiro cristão não trabalha para Deus por
impulso, mas por princípio; não por um dia ou um mês, mas por toda a vida” (Serviço Cristão, p. 107).

O que a Bíblia diz que somos após o batismo? (marque V ou F)1 Pedro 2:9

( ) Membros passivos da igreja. ( ) Tornamo-nos ministros ou sacerdotes de Deus.F V

No contexto do Tempo do Fim, cada crente é convidado a desempenhar um ministério de impacto,
tendo em vista edificar o corpo de Cristo e glorificar a Deus. Todos são convidados a atuar como Seus
ministros, dedicando dons, talentos, recursos e influência pessoal para o avanço da obra do Senhor
(1Pe 2:5,9).

Qual é a missão que recebemos de Jesus hoje? Mateus 28:19-20

Ide, portanto FAZEI DÍSCIPULOS DE TODAS AS NAÇÕES, BATIZANDO-OS EM NOME DO
PAI, E DO FILHO, E DO ESPÍRITO SANTO ENSINANDO-OS A GUARDAR TODAS AS
COISAS QUE VOS TENHO ORDENADO.

Nesse texto Jesus expõe aos discípulos a prioridade de Seu ministério: “o discipulado”. A ordem é
seguida por uma promessa maravilhosa: Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida até a Sua volta.
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Evangelizar é um ato de obediência e amor a Deus e a Sua Palavra. Para crescer espiritualmente, todo
crente deve estudar diariamente a Bíblia, orar e trabalhar para levar pessoas a Cristo, seja pela oração
intercessora, testemunho pessoal ou ensino da Bíblia. Tal experiência não é mera opção; é a condição
para recebermos o batismo do Espírito Santo, essencial à nossa caminhada rumo ao Céu. Ou fazemos
essas coisas, ou morreremos espiritualmente.

Recapitulação: Jesus afirmou que devemos ser o da terra e a do mundo. Torno-me luz doSAL LUZ
mundo, quando tenho comunhão diária com Deus e o poder do Espírito Santo em minha VIDA.
Todos os que aceitam a Cristo recebem e ministérios. Há, na igreja, vários dons de capacitação.DONS
O dom mais importante, para Deus, é o Quando descubro meus dons, Deus espera de mimAMOR.
fidelidade no uso deles. Após o batismo, nos tornamos O batismo é a ordenação doMINISTROS.
crente ao ministério. Jesus nos confiou a missão de pregar o evangelho.

Reflexão: Quando você conhece e usa os dons espirituais, descobre o propósito de Deus para sua
vida. Seu ministério será mais frutífero e feliz.

Compromisso de fé:
(    ) Quero ser um membro ativo na igreja.
(    ) Quero usar os meus dons e glorificar a Deus.
(    ) Aceito a missão de Jesus e estou disposto a pregar o evangelho.
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