DONS REDENTIVOS

CARACTERÍSTICAS DO MESTRE
- Precisa validar a verdade por si mesmo. Isso está no centro de quem ele é. Ama o conhecimento.
- Não recebe coisas novas imediatamente. Olha as coisas de diferentes ângulos.
- Quer detalhes em primeira mão. Valoriza a precisão no compartilhamento de detalhes. Às vezes exagera
nos detalhes.
- Processa e toma decisões lentamente. Pode retardar as pessoas impulsivas que tiram conclusões
precipitadas.
- É uma pessoa muito segura emocionalmente e às vezes seu dom é confundido com o dom do
misericordioso. A diferença é que o mestre tende a ser guiado por sua cabeça e o misericordioso tende a
ser guiado pelo coração.
- Tem um profundo compromisso com a família e tradição.
- É visto como uma pessoa que inspira segurança porque é paciente com aqueles que estão em pecado.
Ele está disposto expor toda a situação e permitir que a outra pessoa escolha fazer o que é certo e se
reconciliar.
- Resiste ao uso de histórias e ilustrações pessoais ao falar ou pregar. Prefere lidar com a doutrina pura de
maneira teológica. Ama grego e hebraico.
- Tende a não querer iniciar um processo até que ele possa ver o final do processo.
- Pode ser imobilizado por medo ou risco. Isso pode impedi-lo de obedecer a Deus.
- Tem um maravilhoso senso de humor.
- Tende a ser o último a falar em um grupo. Ele vai ouvir e observar, vendo as coisas de todos os ângulos,
então resumir tudo.
- Não rejeita novas ideias imediatamente. Não avança tão rapidamente quanto os visionários acham que
deveria.
- Tende a não tomar a iniciativa de confrontar o que está errado. Pode ser muito tolerante com o pecado.
- Prefere as formas antigas, estabelecidas e validadas. Preserva a história.
- Procura mais validação. Procura mais credenciais para atestar sua competência.
- Tende a alimentar sua mente mais do que seu espírito. Pode-se perceber a sequidão à medida que ele
expõe a verdade com detalhes complexos.
- Tende à responsabilidade seletiva. Pode ser extremamente responsável e confiável em uma área, mas
não apresenta esse mesmo comportamento em outras áreas.
- Não está disposto a impor responsabilidades aos outros. Acha difícil obrigar alguém a fazer o que é certo.
Sua tendência natural é explicar, raciocinar e expor a verdade, esperando que a outra pessoa capte a
verdade e aja voluntariamente.
- Não é facilmente desviado da verdade. Pode manter os dons mais impulsivos sob controle. Serve como
âncora.
- Quer verificar a verdade com sua sabedoria natural. Pode vir a lutar com o orgulho intelectual.
- Pode ter dificuldade com as emoções por causa do desejo de racionalizar, explicar e sistematizar como
se sente.
- Depende fortemente do conhecimento. Pensa que o conhecimento é o caminho interior, e se tem
conhecimento, tem intimidade. Pensa que quanto mais sabe sobre Deus, mais perto está de Deus.
PRINCIPAIS FRAQUEZAS
- Passividade. Recusa-se a impor responsabilidades aos outros. Pode ser flexível com o pecado e muito
paciente com pessoas que estão fazendo coisas erradas.
- Luta com questões de pontualidade e responsabilidade em áreas específicas. Procrastina em coisas
práticas.
- Quer viver por vista, não por fé. Quer saber o final de um processo antes de começar.
- Intimidade e oração podem ser uma grande batalha para o mestre. Tende a buscar um sistema
doutrinário em vez de intimidade com seu Pai.
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ORAÇÃO DE BÊNÇÃO PARA O MESTRE
Eu abençoo a sua necessidade dada por Deus para validar a verdade. É fundamental
para quem você é. Você serve ao corpo de Cristo quando olha para as coisas de vários ângulos
diferentes para validar a verdade. Esta é uma das melhores maneiras de identificar o dom do
mestre (Lucas 1:1-4). Lucas, com seu dom de mestre, escreveu mais detalhes sobre a história da
igreja primitiva do que qualquer outro autor do Novo Testamento.
Você tem fome de entendimento, o que te leva a fazer muitas perguntas. Eu o abençoo
para celebrar o poder e a presença de Deus, vendo suas impressões digitais e regozijando-se
com o que Ele está fazendo. Eu o abençoo para encarnar a pessoa e caráter de Jesus, não
apenas documentá-lo. Resista à tentação de verificar a verdade com sua própria sabedoria e
confiar em seu conhecimento, intelecto ou educação. Eu o abençoo para cultivar o
relacionamento com Jesus, vê-lo na Palavra, e conhecê-lo, não apenas saber sobre Ele (João
5:39-40; Jeremias 9:23).
Eu o honro pelo seu compromisso de ir primeiro à Palavra de Deus. O melhor reflexo
da verdade de Deus é encarnado em sua vida, não em discussões, argumentos, palavras ou
ideias. Eu o abençoo para cuidar do seu próprio espírito, para que você possa falar ao vazio em
outras pessoas, compartilhando a verdade de forma relevante e persuasiva.
Eu abençoo o seu dom que te leva a ser cuidadoso e preciso ao compartilhar detalhes,
como Lucas. Lucas 3:1 é uma amostra da mentalidade detalhada e historicamente precisa de
um mestre. Eu o abençoo para mover na força do seu dom e para explorar o tesouro de seu
dom.
Você prefere o velho, estabelecido e validado porque o testado e comprovado é mais
confiável para você. Você faz os outros pararem e considerarem as coisas biblicamente. Você
não é facilmente confundido em relação à verdade. Você é uma âncora contra todo vento de
doutrina. Precisamos de sua âncora na Palavra para não sairmos do eixo a cada modismo
religioso. Precisamos que você sistematicamente organize e apresente a verdade, fazendo com
que todas as escolhas venham de Deus, não somente defendendo o que você acredita ser o
certo. Eu o abençoo com uma nova palavra em seu vocabulário, o ainda. Você dirá: “Nós nunca
fizemos dessa maneira... ainda”.
Alguns mestres procuram por mais credenciais ou mais títulos para atestar sua
competência. Esta é a validação e legitimação do homem. Identidade é a questão. Quando ela
é estabelecida em Cristo, você entende quem você é e conhece seu propósito. Então você pode
avançar na liderança, sem depender mais da validação do homem. Eu o abençoo para ouvir e
entender quem você é e o que seu Pai o projetou para fazer.
Você processa e toma decisões lentamente. Em sua busca pela verdade, encontre a
verdadeira sabedoria de confiar em Deus quando você não consegue entender as coisas. Um
dos seus pontos fortes é que você não rejeita completamente novas ideias, mas você não
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avança tão rápido quanto os visionários acham que deveria. Repetidamente, as Escrituras
dizem de Maria: "Ela ponderava todas essas coisas em seu coração". Dê ao seu espírito o espaço,
o tempo e a solitude de que ele precisa.
Bendita é a maneira como Deus o projetou! Deus fez você do jeito que você é, e Ele
gosta de você do jeito que você é. Deus não cometeu um só erro quando projetou você. Você
escuta, observa, reúne todas as evidências, processa tudo e faz um resumo em sua mente. Então
você escolhe uma ou duas frases que resumem e esclarecem todo o quadro. Deus o fez para
desacelerar pessoas impulsivas que chegam a conclusões de modo precipitado. A sinergia do
profeta, mestre e misericordioso pode ser enorme quando vocês trabalham em conjunto,
juntando suas forças para dar o suporte. O profeta apresenta a verdade e leva à convicção, o
mestre está pronto para apontar o caminho para a reconciliação, e o misericordioso alinha a
cura e a purificação.
Eu o abençoo à medida que Deus desafia sua fé, quando você já quer saber o resultado
antes mesmo de começar. Você pode não estar disposto a iniciar um processo até que possa
ver o fim. Deus dá o próximo passo, e Ele espera que você obedeça antes que Ele revele o que
vem a seguir. Eu o abençoo para não deixar o medo imobilizá-lo e impedi-lo de obedecer a
Deus.
Você está profundamente comprometido com a liderança. A lealdade de Samuel a
Saul é um exemplo disso. Deus removeu Saul e sua linhagem familiar de sua posição como rei
por causa de sua iniquidade, mas ainda assim Samuel enlutou-se por ele. Da mesma forma,
Lucas foi fiel a Paulo até o final, quando Demas, Crescente, Tito e outros saíram em direções
diferentes. Eu abençoo sua profunda lealdade aos líderes.
Você tende a ter um maravilhoso senso de humor e pode desarmar uma discussão
volátil com uma apenas uma rápida e encantadora frase. Você é uma pessoa segura
emocionalmente, e as pessoas feridas se sentem confortáveis em estar perto de você. Você
pode ouvir sobre erros e pecados sem uma atitude crítica. Você não rejeitará uma pessoa em
pecado e traçará o caminho de obediência para ela e a deixará escolher. Você é ótimo em
manter o padrão de justiça e fazer o caminho da reconciliação depois de ter havido uma
violação do padrão. Isaías exemplificou isso, em Isaías 1:1-15. Esse é um mestre clássico. Eu
abençoo a sua força sacerdotal e chamado a apresentar as pessoas a Deus e a representar Deus
às pessoas com graça.
Intimidade e oração podem ser um campo de batalha para você. Busque intimidade
com Deus no mais alto nível. Não ceda ao conhecimento, perdendo a intimidade com Deus
em um nível pessoal e profundo. Você tem a dualidade de validar a verdade e experimentar
um relacionamento íntimo com Ele. Viva em intimidade e adoração, alimentando seu espírito
e sua mente. Cultive tanto o ouvir da Palavra quanto do Espírito, falando com você e o
encorajando, o melhor dos dois mundos - Espírito e verdade.
Eu o abençoo, mestre, para revelar a Jesus como Ele é. Eu o abençoo para ir adiante
com justiça, refrigério, refúgio, redenção, restauração, reconciliação e ressurreição. Esta é a sua
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hora de mostrar ao mundo o Senhor Jesus Cristo que revela o Pai, para que tenham esse tipo
de relacionamento íntimo pessoal.
A responsabilidade é a questão fundamental para o mestre. Você tende a não querer
impor responsabilidade aos outros e tem dificuldade em levá-los a fazer o que é certo. Você
não gosta de tomar a iniciativa de confrontar o que está errado. Você espera que o pecador seja
convencido e venha pedir ajuda. Isso é uma força, porém pode ser uma fraqueza se você for
muito tolerante com o pecado, muito paciente com pessoas que estão fazendo coisas erradas.
É apropriado dar tempo às pessoas para que se arrependam.
Agradecemos a Deus pelo seu dom. Há um tempo para mostrar bondade, mas há um
tempo para confrontar, quando Deus diz: "Basta!" Eu o abençoo com sensibilidade para a voz
Dele. Eu o abençoo para ser cheio de compreensão, conselhos, conhecimento, temor do Senhor
e sabedoria no confronto centrado em Deus, quando necessário e no tempo certo.
Eu o abençoo em áreas onde você se destaca em responsabilidade, e eu o abençoo a
não compartimentar a responsabilidade. Eu abençoo sua responsabilidade e mordomia entre
os que o Pai lhe confiou, particularmente em casa. Eu o abençoo para desenvolver a disciplina
necessária para sustentar o seu dom.
Eu o abençoo para ser um filho, não um escravo. Eu abençoo seus filhos para serem
ensinados sobre o Senhor, e grande será a paz deles. Eu o abençoo para usar em abundância o
seu dom em sua geração para que a vida e a cura sejam liberadas para as gerações seguintes.
Eu abençoo a nutrição geracional de seus filhos e filhas - física e espiritualmente - no
treinamento e reverência ao Senhor, para que as bênçãos geracionais alcancem às gerações
subsequentes.
Eu abençoo este tempo do seu direito de nascença com todas as oportunidades de
Eclesiastes 3:1-11. Peço a Deus que lhe dê autoridade significativa na bênção de Daniel, onde
você tem as informações necessárias em tempo hábil para opções estratégicas, assim como
você está empenhado em usar a verdade para libertar as pessoas. Prepare o caminho do Senhor
em alinhamento correto aos Seus propósitos e tempo. Eu o abençoo com grande alegria,
grande paz, grande esperança e grande realização em nome de Jesus. Amém.

