DONS REDENTIVOS

CARACTERÍSTICAS DO ENCORAJADOR
- Tem a capacidade de atravessar todo tipo de barreira (social, racial, econômica, religiosa) e se relacionar
com as pessoas onde quer que elas estejam.
- É horizontal em seu foco e intensamente orientado pelas pessoas. É muito sociável.
- Tem a capacidade de compartilhar sua fé facilmente e em situações difíceis.
- Tem uma grande visão para alcançar o mundo. A maioria dos revolucionários na história mundial e
religiosa eram encorajadores.
- É capaz de ter desentendimentos sem afastar os outros.
- É hábil em criar e manter relacionamentos a todo custo.
- Gosta de estar perto de pessoas. É extrovertido, uma “festa ambulante” procurando um local para
acontecer.
- É um comunicador mestre. Ensina a partir de exemplos da vida real e é muito prático.
- Faz bem o trabalho em equipe. É ótimo em reunir pessoas.
- É muito flexível e rápido para ver oportunidades. Está disposto a abandonar seu plano para ir atrás de
uma nova oportunidade.
- Não se deixa intimidar por novas ideias e novas verdades.
- É um visionário. Tende a ver a imagem mais ampla, o maior número, etc.
- Pode parecer superficial devido à sua atitude despreocupada e sua capacidade de entreter uma multidão.
- Tende a governar por relacionamento, persuasão e opinião da maioria das pessoas, não por princípios.
- Tende a começar as coisas e seguir em frente.
- Está sintonizado com os sentimentos das pessoas e com o tempo necessário para que eles adotem uma
nova ideia.
- É diplomático e capaz de falar com as pessoas de uma forma graciosa para aproximá-las.
- É um mestre da reconciliação.
- Está preocupado em comunicar Deus às pessoas. Conhece quem Deus é e depois O comunica às pessoas.
- Vai abrir seu coração e estar vulnerável a fim de abrir os corações dos outros.
- Luta com falta de disciplina com o tempo.
- Tem intenções maravilhosas, mas muitas vezes falha ao escolher as coisas mais urgentes em vez das
coisas mais importantes.
- Vê lições espirituais na dor e no sofrimento pessoal.
- Luta contra não estar disposto a se arriscar à ofensa, afastamento ou rejeição. O encorajador imaturo não
está disposto a confrontar o pecado. Um encorajador justo manterá um alto padrão de santidade e trará
aqueles ao seu redor para esse mesmo padrão.
- Trabalha duro e é intensamente ocupado. Sobrevive com pouco tempo de sono. Está envolvido em
muitos projetos.
- Pode se cercar de pessoas que estão dispostas a cobrir suas fraquezas.

PRINCIPAIS FRAQUEZAS
- Quer agradar a todos. Não gosta de confrontar por causa do medo da rejeição.
- Dificuldade no gerenciamento do tempo. Tende a assumir muitas coisas.
- Transigência. Pode se contentar em fazer o que é bom, em vez do melhor de Deus.

DONS REDENTIVOS

ORAÇÃO DE BÊNÇÃO PARA O
ENCORAJADOR
Deus o abençoou com o dom de ser um agente de mudança em seu mundo. Você é
inspirador e um grande motivador que pode incentivar outros a fazerem façanhas para Deus.
Deus o projetou para que você deseje colocá-lo e colocar a Sua glória em um grande palco.
Você é uma pessoa divertida para estar por perto. Você é extrovertido, intensamente
orientado para as pessoas e relacional. Eu abençoo sua capacidade de atravessar todo tipo de
barreira social, racial, econômica e religiosa. Você pode se relacionar com todos onde quer que
eles estejam e iniciar uma conversa sobre questões do coração, porque você é adaptável, aceito
por todos. Eu abençoo sua capacidade de nunca considerar alguém um estranho. Você
encontra a chave para o coração das pessoas em pouco tempo. Você pode se relacionar com o
vácuo em forma de Deus nas pessoas. Deus o abre para você. Eu o abençoo para conhecer
pessoas onde elas estiverem e levá-las ao próximo passo que Deus tem para elas.
Eu abençoo seu dom para a comunicação. Eu abençoo suas palavras, a urgência e
frequência com que você fala. Deus o fez ser verbalmente expressivo e isso é bom. Eu o
abençoo para falar de coisas espirituais, coisas que produzem vida. Você é chamado para
conhecer a Deus e para torná-lo conhecido. Eu o abençoo com a ampliação da grandeza de
Deus. Peça a Deus que lhe dê a Sua voz, que não é prejudicada pelas necessidades de
legitimidade da alma. Quando você alcança Deus e está compartilhando sobre Ele, outras
pessoas abrem seu espírito ao seu espírito para receber revelação sobre Ele. Eu o abençoo com
maturidade e crescimento.
Você é projetado para ser relacional. Eu abençoo sua habilidade de iluminar um local
com sua presença. Você é energizado ao estar com as pessoas. Você valoriza o tempo face a
face. Você é inclusivo. Eu o abençoo por trazer os outros para o seu círculo de influência sem
comprometer sua visão de Deus. Eu o abençoo por amar a Deus, amar as pessoas e querer unilas a Ele. Seus relacionamentos são o veículo para levar pessoas à realidade de Deus. Eu abençoo
sua habilidade em criar e manter relacionamentos. É uma das suas forças mais óbvias e fáceis,
mas a sua força mais profunda é a rapidez com que você vê a verdade na Palavra de Deus. Você
pode revelar a natureza e novas facetas de Deus para pessoas que já sabem muito sobre Ele.
Você facilmente transita de uma pequena conversa para um relacionamento e para o
evangelismo. Você pode falar de fé a um pré-cristão para que ele receba em seu espírito
quando sua alma não está interessada. Você pode acolher pessoas como elas estão, mas
desafiá-las de maneira prática, simples e poderosa a verem um Deus maior. Você traz grande
prazer ao coração de Jesus ao encarnar essa parte de si mesmo.
Enquanto ouvia Seu Pai, Jesus conduzia seus discípulos por relacionamento,
persuasão, tempo e atenção. Você está no seu melhor quando está ouvindo o seu Pai como
Jesus, ao alcançar, ensinar e liderar por influência, persuasão e consenso. Você pode facilmente
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trazer um grupo de pessoas para as decisões que elas precisam tomar. Você tem um estilo de
treinador de liderança.
Você é um mestre da reconciliação sobre desunião e espíritos independentes porque
pode celebrar as diferenças. Você é delicado, diplomático e acessível. Você pode facilmente
trazer uma palavra de uma forma aceitável. Você é um embaixador, um ministro, um amigo,
confidente, ouvinte e conselheiro. O resto do corpo precisa do seu conjunto de habilidades.
Você é um visionário. Você tende a ver uma imagem mais ampla, o maior número de
pessoas. Você pode estabelecer uma visão para um grupo diversificado. Você é sensível ao
tempo e movimento de Deus. Você é flexível e rápido para ver oportunidades e mudar um
plano para aproveitar o que Deus está fazendo no momento. Você não se sente intimidado por
novas ideias, novas oportunidades, novos potenciais, novos desafios, ou nova verdade.
Seu maior chamado é conhecer a Deus e revelá-lo aos outros. Você é talentoso para
ver Deus nas Escrituras. Você tira muito da Palavra de Deus com pouco tempo e esforço. Isso é
um dom extraordinário de Deus - extrair pedaços de verdades da Palavra. Eu o abençoo para
um relacionamento vertical com Deus, ouvindo Dele e disciplinando-se a vê-Lo de maneiras
que os outros não o fazem, para que você possa apontar as verdades que outros ignoram. Jesus
revelou seu Pai em parábolas, em lições da vida, e você é maravilhoso ao contar uma história.
Seu estilo de ensino é narrativo e ilustrativo. Você fala a mensagem da parábola para alcançar
pessoas onde elas estão.
Agradar as pessoas é uma batalha para todos, dependendo de nossas feridas e de
onde obtemos nosso significado e legitimidade. Eu o abençoo para ganhar a batalha de agradar
as pessoas, a fim de conhecer a Deus e possuir o seu direito de nascença. Deus levou os
revolucionários Moisés e Paulo a conhecê-lo numa temporada de deserto e solidão, para que
pudessem se tornar poderosos em espírito naquilo que Ele os chamava a fazer. Na prisão, Deus
deu a Paulo a revelação da qual as pessoas se beneficiariam por 2000 anos, pois ele é autor da
maioria das epístolas, da teologia, do ensino e ads práticas da igreja primitiva. Nós somos os
destinatários, 2000 anos depois, através de seu dom de encorajador. Eu o abençoo com a visão
de Deus sobre suas habilidades dadas por Ele de persuasão e liderança e sobre Seu desejo de
levá-lo para algo que você nem sequer sonha para si mesmo agora.
Eu o abençoo para viver por princípios e arriscar a reação, ofensa, alienação, ou rejeição
pela verdade de Deus sem concessões ou escolhas leves. Eu o abençoo com a força do caráter,
sabedoria e graça para confrontar o que precisa ser confrontado. Paulo, o exortador, disse: "Se
eu fosse escravo dos homens, não seria servo de Deus: eu o abençoo com liberdade da
necessidade de ser amado quando Deus o leva a confrontar. Você estará vivendo na mais alta
autoridade de Deus e unção que dá vida quando você confrontar como Jesus fez com graça e
amor. Eu o abençoo colocando relacionamentos em seu devido lugar, no altar diante de Deus,
e desejando santidade e obediência a Ele. O prazer do Pai está em você quando toma a atitude
de Jesus em relação ao pecado que deve ser tratado, pois Ele pagou o preço final para lidar
com o pecado.
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Amor, fé e serviço são marcas do encorajador. Você é muito ocupado, sobrevive com
pouco sono, defende muitas causas e está envolvido em muitos projetos. Você faz muitas coisas
e aproveita muitas oportunidades. É assim que Deus o fez. Modele sua vida a partir de como
Jesus viveu Sua vida. Ele disse: "Eu terminei tudo o que me destes para fazer." Faça o trabalho
que o seu Pai lhe dá para fazer, e não se contente em obter o seu significado pelo fato de estar
ocupado. Eu o abençoo para saber que seus planos são o plano de Deus. Descubra onde Ele
está no trabalho e junte-se a Ele. Grande sinergia e grande bênção são liberadas, além de suas
habilidades naturais, quando você coopera com Deus. Muitas vezes o bom é o maior obstáculo
para o melhor. Não se contente com um Ismael, quando Deus quer te dar um Isaque. Eu o
abençoo para descobrir a única coisa que Deus quer que você faça.
Eu o abençoo para tomar o seu domínio projetado por Deus ao longo do tempo. Eu o
abençoo para não ser derrotado pelo tempo, mas tendo responsabilidade em questões de
tempo. É quem Deus te fez para ser. Eu abençoo seu projeto sobrenatural para trazer o tempo
e as estações de Deus para a realidade. Deus o projetou para conhecer e marcar as estações
porque você conhece a mente de Deus e é sensível ao tempo apropriado.
Eu o abençoo para saber o princípio de semear e colher. Eu o abençoo quando você
reage à dor e vê lições redentoras na dor e no sofrimento pessoal. “Sem dor, sem ganho." Paulo,
o encorajador, escreveu uma das passagens mais sublimes da Bíblia em Filipenses 3:8-10. Você
conquista a autoridade que vem de abraçar a dor e o sofrimento pessoal, para que Deus libere
sua autoridade em Seu reino.
Vá até Deus e tenha a perspectiva Dele sobre a grandeza de seu chamado. Eu o
abençoo para usar os pontos fortes de sua qualificação: confiança, força, ousadia e presença
dominante em todas as áreas da autoridade dada por Deus. Eu o abençoo com o tempo,
habilidade, recursos e caminho para desenvolver as áreas do seu maior potencial. Eu abençoo
seu chamado para revelar Deus em Sua grandeza, Sua santidade, Sua perfeição. Eu o abençoo
para ser quem Deus te fez para ser, como um reflexo de Cristo. Continue a ser o seu alegre e
extravagante eu. Fique firme, corra rápido, persiga o horizonte ilimitado. Eu o abençoo para
liberar o Espírito e a Palavra no contexto da comunidade para a glória de Deus. Eu o abençoo
para ser um reflexo da natureza de Cristo onde quer que você vá. Eu o abençoo em nome de
Jesus.

