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“Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das
minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação.”
2 Timóteo 1:6-7
I – INTRODUÇÃO
Muitas vezes, não percebemos que deixamos os dons que o Senhor nos dá ficar adormecidos por
causa de críticas que recebemos, ou por causa de timidez. Quando deixamos de colocar em ação do dom, ele
fica adormecido. Está em nós, mas está apagado. Os dons que o Senhor nos dá são para serem usados em
Sua obra.
“Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos.” 1 Coríntios 14:18
O apóstolo Paulo usava intensamente o dom de línguas que o Senhor o Deu. Ele fazia constantes
interseções pelos irmãos e pela igreja do Senhor. Se você tem esse dom, não é para deixa-lo adormecido,
mas fale e ore como Paulo. Quando você ora em línguas você não fala a homens, mas a Deus.
“Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus; porque ninguém o
entende, e em espírito fala mistérios.” 1 Coríntios 14:2
II – OS DONS SÃO PARA SEREM USADOS
“Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme
graça de Deus.” 1 Pedro 4:10
A melhor maneira de despertar o dom que o Senhor nos deu é orando para buscar direção de Deus e
ministrando as irmãos. Ministrar é servir. Servir é ajudar, suportar, saber ouvir, amparar num momento
difícil, cuidar para que a pessoa não enfraqueça na fé. Quando ajudamos os que são amados pelo Senhor a
permanecer na graça e aos que ainda não o conhecem a se aproximar do Senhor, estamos usando o dom do
Senhor para no Seu serviço.
A utilização dos dons espirituais não são para engrandecer a nós, mas sim ao Senhor. Muitas pessoas
fazem questão de dizer: “o Senhor me usou para fazer tal e tal coisa...”, não tem problemas desde que não
seja para chamar glória para si. Não existe exemplo bíblico de servos de Deus usando esse tipo de expressão.
Os apóstolos foram grandemente usados pelo Senhor, mas nunca enfatizaram isso.
“Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus; se alguém administrar, administre segundo o
poder que Deus dá; para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e
poder para todo o sempre. Amém.” 1 Pedro 4:11

Jamais poderemos nos esquecer que a honra e a glória é do Senhor para todo sempre. Então,
devemos deixar que as pessoas exaltem o Nome do Senhor ao serem curadas por Ele através de nossas
vidas. Já é uma honra muito grande o fato de sermos usados pelo Senhor.
Houve uma vez que os discípulos ficaram muito alegres e entusiasmados porque os demônios os
obedeciam no Nome do Senhor. Mas Jesus disse a eles que deveriam se alegrar por estar seus nomes
escritos no livro da Vida.
“Mas, não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos; alegrai-vos antes por estarem os vossos
nomes escritos nos céus.” Lucas 10:20
Isso porque quem não tem o nome escrito no livro da vida será lançado no fogo, como está escrito:
“E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.” Apocalipse 20:15.

III – COISAS QUE FAZEM O DOM ADORMECER
Covardia. Ela nos trava diante das oportunidades de anunciar o Evangelho e a Jesus.
Vergonha do Evangelho e sofrimento por causa de ser cristão. Aqueles que são chamados devem
saber que irão passar por aflições do evangelho. Mas, fomos chamados para isso. É muita bênção ser
chamado pelo Senhor, mas devemos ter consciência de que passaremos por aflições nesse mundo pelo
simples fato de sermos seguidores do Senhor, mas Ele está conosco até a consumação dos séculos.
“Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das
minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação.
Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu; antes
participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus.” 2 Timóteo 1:6-8
Devemos fazer como Paulo:
“Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho; porque eu sei em quem tenho crido,
e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até àquele dia.” 2 Timóteo 1: 12
IV – CONCLUSÃO
O Senhor distribui dons para serem usados para Sua glória, para que as pessoas tenham a
oportunidade de conversão e serem salvas. Portanto, temos de vencer esses inimigos chamados: vergonha,
timidez, covardia, orgulho, e irmos em frente anunciando as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus.
Desperte o dom que há em ti.
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