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AULA - EBD - 21/02/2021
O verdadeiro pentecostalismo

Tema: Não despreze o dom que há em ti
Texto base: 1 Timóteo 4:14

Contexto

1. Quando falamos sobre o Espírito Santo geralmente o associamos imediatamente ao dom
espiritual ou à manifestação de coisas sobrenaturais (1 Coríntios 12);

2. O Espírito Santo é fundamental em nossas vidas, começando no jardim, quando Ele se movia
sobre a face das águas (Gênesis 1:2);

Tópicos

1. O Espírito Santo é aquele que manifesta todas as coisas. Podemos observar isso em Gênesis
1:3:

a. Disse Deus = amar elohiym = Ordenou Deus = O Pai deu a ordem;
b. Haja luz = hayah owr = Verbo existir = Jesus, o Filho, foi o meio para que isso

acontecesse;
c. E houve luz = hayah owr = E passou a existir - O Espírito Santo manifestou trazendo a

existência;
d. Podemos observar essa revelação em João 12:49 e João 5:30;

2. O termo "ser" ou "existir" de Gênesis é muito parecido com o nome de Deus em Êxodo 3:14:
a. YHWH (יהוה) = "Eu sou o que sou" ou também pode ser "Eu serei o que serei";
b. Hayah (אהיה) = Verbo "ser" ou "existir";
c. Deus existe por si mesmo para si mesmo, e é o Criador incriado, que é independente de

qualquer conceito, força ou entidade. Portanto, "eu sou quem eu sou" (em curso).
3. Quando falamos de dom, falamos de algo que o Espírito Santo é quem faz:

a. Jesus só manifestou coisas maravilhosas após a descida do Espírito Santo (Mateus
3:16-17);

b. Isso serve de exemplo para nós, pois após o batismo o Espírito Santo passa a nos possuir
como sua propriedade (Efésios 1:13);

4. O termo grego para dom é "charisma" [G5486] e significa favor, dom, graça (1 Coríntios 12:4):
a. Veja que é também uma palavra para "graça", isso quer dizer que o dom vem pela graça

de Deus e não por mérito, ainda que haja busca e desejo mas a manifestação é pela
vontade do Espírito Santo;

b. Dom pela graça: Romanos 5:15-16
5. O movimento carismático inclusive usa o "carisma" com este significado para agrupar as igrejas

com ênfase nos dons espirituais:
a. Esse movimento começou em torno de 1960 EC;
b. A origem do movimento carismático pode estar relacionado ao avivamento da Rua Azusa

em 1906 EC;
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c. Ambos os movimentos (pentecostal e carismático) dão muito valor ao "falar em línguas";
d. Referência: https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Carism%C3%A1tico

6. O termo grego para dom como ação de alguém é "dorema" [G1434] (Romanos 5:15-16, Tiago
1:17):

a. Este "dom" enquanto ação só existe no texto de Romanos e Tiago;
b. Ele é um contraste com o outro (charisma) porque o outro é um dom sobrenatural por

intermédio da graça;
7. Os dons (charisma) são diversos, mas o Espírito é o mesmo (1 Coríntios 12:4):

a. Então não há vários espíritos;
8. Os serviços (diakonia) [G1248] são diversos, mas o Senhor é o mesmo (1 Coríntios 12:5):

a. O termo grego "diakonia" expressa a idéia de serviço, ministério ou ofício que Deus dá a
alguém para executar para Ele;

9. As realizações (energema) [G1755] são diversas, mas o Deus é o mesmo (1 Coríntios 12:6):
a. O termo grego "energema" significa aquilo que foi feito ou resultado de uma operação;
b. Por isso o texto conclui dizendo que: é Deus quem opera tudo em todos;

10. Qual o objetivo da manifestação do Espírito Santo (1 Coríntios 12:7)?
a. Veja que o texto engloba tudo em "manifestação do Espírito";
b. A idéia do Apóstolo Paulo com essas listas não é limitar a somente estes itens;
c. O objetivo é ter um fim proveitoso;
d. Proveitoso é o termo grego "sumpnero", que significa ajudar, ser produtivo, ser útil;
e. A idéia é que o dom seja usado para ser o mais produtivo e útil possível, com a intenção

de ajudar;
11. Quem escolhe os dons que serão manifestados (1 Coríntios 12:11)?

a. Como lhe apraz (gr: boulomai) [G1014] e significa querer deliberadamente, ter um
propósito, estar disposto, querer, desejar, vontade vinculada ao afeto;

b. A cada um individualmente (gr: idios) [G2398];
12. O paralelo com o corpo (1 Coríntios 12:14,20-23,27):

a. Há muitos membros, mas um só corpo;
13. Deus estabeleceu pessoas na igreja (1 Coríntios 12:28):

a. O termo "primeiramente" (gr: proton) é uma palavra dúbia e pode ser primeiro em tempo
ou primeiro em lugar ou posição;

b. Se for em grau de importância, o professor estaria em terceiro lugar, acima de milagres,
dons de curar, socorros[exercer misericórdia], governos[presidir] e variedade de línguas;

c. Outra interpretação é que os três primeiros são hierarquias e os outros dons (após o termo
"depois") não são hierarquia - algo que qualquer pessoa independente da posição
poderia fazer;

14. Cada um é eleito por Deus para ser usado com seu dom ou seus dons (1 Coríntios 12:29);
15. Os melhores dons (1 Coríntios 12:31):

a. Melhores neste texto é o termo grego "kreitoon";
b. Significa mais útil, mais vantajoso, mais aproveitável;
c. Mais útil com relação ao portador do dom ou com relação ao corpo?

16. Paulo, Timóteo e o dom (1 Timóteo 4:14):
a. Na prática o Apóstolo Paulo ensinou a não desprezar o dom que foi dado a Timóteo, pois

foi uma distribuição da graça do Espírito Santo sobre Timóteo;
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b. Se Timóteo desprezasse o dom que recebeu, ele acabaria desfalcando o corpo e
desprezando o presente recebido de Deus;

c. Qual a necessidade do Apóstolo Paulo alertar Timóteo a não desprezar o dom que
recebeu?

d. Desprezar o seu dom recebido é como lutar contra a vontade de Deus para a igreja, ou
seja, o corpo;

17. Como aproveitar melhor os dons (Mateus 25:14)?
a. O texto fala sobre o encontro do povo com Deus após morte ou arrebatamento;
b. Cada um que recebeu os talentos teve a mesma oportunidade de usar o talento da

melhor forma possível;
c. O talento nessa parábola tem a ideia de recursos ou dinheiro [ouro, prata etc] (Mateus

25:18);
d. O que fazemos com o talento pode ser mais ou menos proveitoso dependendo da forma

como nós administramos ele (Mateus 25:16);
e. Ou podemos apenas fazer o mínimo necessário, ainda seremos aceitos, mas o talento

não foi tão bem aproveitado (Mateus 25:27);
f. A rejeição total só vem quando nós aceitamos o talento e não fazemos nada com ele

(Mateus 25:24-25);
18. Quero usar o exemplo de Billy Graham:

a. Um dos maiores evangelistas do mundo certamente foi Billy Graham;
b. William Franklin "Billy" Graham Jr (Charlotte, 7 de novembro de 1918 - Montreat, 21 de

fevereiro de 2018) foi um evangelista evangélico, teólogo arminiano e pastor batista
norte-americano. Foi conselheiro espiritual de vários presidentes dos Estados Unidos e
proeminente membro da Convenção Batista do Sul;

c. Em suas chamadas "cruzadas", eventos evangélicos de massa que organizava desde
1948 em estádios, parques e outros locais públicos, Billy Graham já alcançou uma
audiência direta de quase 210 milhões de pessoas em 185 países;

d. O foco de seus sermões geralmente é "Jesus Cristo é o único Caminho de Salvação";
e. Graham já planejava a sua saída da vida pública devido a problemas de saúde, sofrendo

durante muitos anos com a doença de Parkinson e outros problemas como fraturas no
quadril e na pélvis, câncer de próstata e implante de uma derivação em seu cérebro para
controlar o excesso de fluido. Também foi hospitalizado em 2011, 2012 e 2013 por
problemas respiratórios;

f. Billy Graham morreu em sua casa na Carolina do Norte no dia 21 de fevereiro de 2018 aos
99 anos;

g. Em uma entrevista à Fox News, Graham foi questionado pela Greta Van Susteren sobre o
que ele faria se tivesse a oportunidade de viver sua vida novamente. E ele disse que há
coisas que ele faria diferente:

i. Gostaria de estudar mais;
ii. Eu ia orar mais, viajar menos, ter menos palestras;
iii. Gastei muito tempo viajando ao redor do mundo;
iv. Se eu tivesse que fazer outra vez, eu gastaria mais tempo na meditação e na

oração e apenas diria mais ao Senhor o quanto eu o amo e adorá-lo e olhando para
a frente o tempo que vamos passar juntos na eternidade;
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h. Van Susteren perguntou em qual idade Graham percebeu que queria ser um pregador, e
ele disse que era em torno de 18 ou 19 anos quando ele era um estudante em uma escola
bíblica perto de Tampa (Flórida - EUA);

i. O Senhor parecia chamar-me e dizer que eu iria pregar o Evangelho. E a partir desse
momento, comecei a me preparar, disse Graham. Pela preparação, quero dizer que
comecei a ler livros que contribuíram para o que viria, nos anos vindouros. E então eu
comecei a perceber que meu trabalho foi tentar conquistar as pessoas para Cristo, o que
fiz, privada e publicamente, que se tornou finalmente meus sermões que chamamos de
evangelismo;

j. Gaste mais tempo em estudo e oração. Esse é o segredo da evangelização bem
sucedida, disse ele. Se você negligenciar isso, você negligenciou o coração da chamada
de Deus para você;

k. Países que o evangelista passou em suas cruzadas:

l. Algumas coisas que quero mostrar sobre este exemplo:
i. Ele não desejou ser nada além de evangelista;
ii. Seu foco era Jesus Cristo;
iii. Desejou usar seu dom de forma diferente, mesmo tendo grande sucesso em seu

ministério;
iv. Percebeu como cabe a nós administrarmos melhor o que Deus nos deu, para o que

for mais proveitoso no fim (1 Coríntios 12:7);
19. Referências:

a. https://portalpadom.com.br/billy-graham-em-entrevista-na-tv-reflete-meu-tempo-e-limitado/
b. https://iqc.pt/2523-billy-graham-em-entrevista-a-mensagem-fiel-para-um-mundo-cada-vez-m

ais-tenebroso


