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Onde estamos?

O módulo 6 – Dons e Ministérios é o nosso próximo trecho do caminho e se você olhar bem verá que é
uma sequência do que trilhamos até aqui. No módulo I – Fundamentos, pudemos compreender quem o Eterno
é e quem somos por meio das Sagradas Escrituras ao ganharmos um entendimento mais profundo das principais
doutrinas cristãs. No Módulo 2 – Formação Espiritual, aprendemos a nos relacionar com esse Deus revelado nas
Escrituras por meio das práticas devocionais ou disciplinas espirituais, em especial a meditação nas Escrituras e
a Oração. No Módulo 3 – Cosmovisão Cristã, pudemos lançar um olhar para o mundo atual por meio das
Sagradas Escrituras, desenvolvendo assim uma visão de mundo cristã sobre vários temas: trabalho, dinheiro,
casamento, família, sexualidade, relacionamentos, lazer, política e outros.
No Módulo IV – Discipulado, pudemos aprender como devemos viver diante desta mesma realidade a
partir da nossa nova identidade de filhos do Pai, discípulos de Jesus e templo do Espírito Santo na prática. No
Módulo V – Evangelismo Relacional, pudemos aprender como compartilhar a Boa Nova do Evangelho com as
pessoas a nossa volta tendo em vista nossa presença missionária no trabalho, na faculdade, na escola, na família
e nos demais lugares aonde o Espírito nos levar.
Neste Módulo VI – Dons e Ministérios vamos aprender mais sobre os dons espirituais que o Espírito
Santo nos concedeu em nossa regeneração e também vamos refletir sobre o fato de que os dons transformamse em ação e a ação no contexto da comunidade se transforma em ministério: quando servimos o outro no
intuito de vê-lo amadurecer na fé cristã e crescer para também edificar a outros.
Se até aqui crescemos espiritualmente em nosso conhecimento de Deus (Módulo 1) e em nossa
comunhão íntima com Deus (Módulo 2) então podemos ver o mundo por meio das Escrituras (Módulo 3) e
desejamos agir no mundo segundo a vontade de Deus em obediência ao Espírito Santo de Deus (Módulo 4),
especialmente compartilhando a Boa Notícia do Evangelho de Jesus Cristo (Módulo 5). Mas todo aquele que
compreende e se rende ao Evangelho precisa agora aprender a servir e edificar o outro por meio de seus dons
e ministérios. É justamente sobre isso que vamos falar.

Uma ideia divina!

O Apóstolo Paulo escreveu aos efésios mostrando a eles por que o Eterno derramou dons sobre os
cristãos: “Ele condeu dons de apóstolo, profeta, evangelista e pastor-mestre para treinar os seguidores de Crist,
para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, a igreja. Ele fez isso para que todos possam trabalhar
juntos em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus,
como adultos maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida, como Cristo. Chega de ser
criança [...] Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor – à semelhança
de cristo, em tudo” (Ef 4.11-15).
O Pai nos deu o Filho para que pudéssemos nascer de novo por meio da morte de Jesus em nosso lugar.
Contudo, agora que nascemos de novo precisamos crescer conforme o padrão de maturidade que está em
Jesus, nosso Salvador e Senhor. E como podemos crescer? Bem, existe um aspecto do nosso crescimento que
envolve nossa aplicação pessoal – a vida devocional e a santificação pessoal – e existe o aspecto comunitário e
relacional: os recursos que preciso para minha edificação e crescimento o Eterno colocou na vida do outro na
forma de dons espirituais, que são uma capacidade dada pelo Espírito para edificar e abençoar a vida de igreja.
Que dinâmica maravilhosa: o dom que eu preciso para crescer o Espírito derramou na vida do outro e o dom
que o outro precisa para amadurecer o Espírito derramou sobre mim. Uma idéia tão maravilhosa só poderia vir
mesmo do Eterno, nosso Deus Trino e comunitário que é Pai, Filho e Espírito, que nos salvou e nos chama a
viver em comunidade abençoando uns aos outros.
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