DONS REDENTIVOS

CARACTERÍSTICAS DO
MISERICORDIOSO
- Se aproxima de todos facilmente. Raramente tem inimigos.
- É admirado e respeitado.
- É uma pessoa que inspira segurança para aqueles que estão feridos. Pode fazer com que todos se sintam
seguros compartilhando suas mágoas. Pode ser abordado por completos estranhos.
- Pode tomar iniciativa em relação aos feridos. Sabe quem está se sentindo rejeitado ou ferido.
- Tem um grande número de conhecidos e pessoas que gostam dele, mas apenas alguns que são amigos
íntimos. Compartilha tudo com amigos íntimos.
- Anseia intimidade de alma e toque físico. Deseja abraços e contato físico.
- Tende a ser lento para fazer transições com base no processamento emocional. Não gosta de mudanças
rápidas sem tempo para processar.
- Ouve a Deus, mas tem dificuldade em explicar os "porquês". Trabalha com sentimentos subjetivos e
intuitivos.
- Toma decisões com base em seu coração.
- Odeia confrontar. Quer impedir que as pessoas sofram e protegê-las da dor.
- Não gosta de escolher o lado de uma ou outra pessoa. Não quer dizer que um está certo e outro está
errado.
- Propenso a parecer indeciso porque não deseja machucar ninguém. Ter que escolher entre as opiniões
das pessoas pode ser paralisante.
- Pode se tornar alguém que quer agradar a todos e um facilitador. O misericordioso imaturo pode fazer o
que for necessário para deixar as pessoas ao seu redor felizes com ele.
- Pode atrair abuso e exploração por causa de sua bondade, gentileza e disposição para permitir que a
injustiça aconteça.
- Tem um profundo traço de raiva, que aparece raramente e geralmente no contexto de lealdade a outra
pessoa. Tende a tomar para si uma ofensa de terceiros.
- É atraído pelo dom do profeta. Os opostos se atraem: a determinação do profeta equilibra a indecisão do
misericordioso. O profeta precisa da influência suavizante do misericordioso.
- Propenso à teimosia. Pode reconhecer que o que ele está fazendo não é a vontade de Deus e ainda assim
não mudar. Pode escolher ser um doador de vida quando ele quer, como ele quer e onde ele quer, mas
pode teimosamente resistir a fazer todas as coisas que Deus o chamou para fazer.
- Pode facilmente entrar na presença de Deus. Tem uma predisposição para adorar.
- Muitas vezes não resolveu os problemas de paternidade em sua vida.
- Pode ver toda dor como ruim. Pode fugir da dor e manter os outros longe da disciplina de Deus quando
Ele pretende construir a maturidade e a integridade através da disciplina.

PRINCIPAIS FRAQUEZAS
- Impureza. O desejo de intimidade e toque físico pode levar à impureza.
- Se tornar um facilitador. Quer proteger os outros da dor.
- Transigência. Está disposto a viver com a mistura de santos e profanos sem chamar as pessoas para
fazerem o que é certo.
- Dificuldade em confrontar. Pode tolerar abuso e exploração porque está disposto a permitir que a
injustiça continue.
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ORAÇÃO DE BÊNÇÃO PARA O
MISERICORDIOSO
Eu te abençoo e honro por seu lugar especial como o mais complexo e mais sensível
dos dons. Você é a joia da coroa da criação de Deus. O apóstolo João é o modelo para o seu
dom, com seu relacionamento íntimo e confidencial com Jesus.
Eu te abençoo para inspirar segurança para aqueles que estão feridos. Você tende a
atrair pessoas que estão tendo problemas mentais e emocionais. Eu abençoo sua iniciativa para
com os feridos. Você sabe quem está se sentindo rejeitado, excluído ou ferido. Pessoas, até
mesmo estranhos, podem compartilhar sua dor com você com segurança. Você pode tocar um
coração enlutado através da sua liberação rápida de lágrimas.
Eu abençoo seu profundo poder de compaixão, a maior cura de todas as emoções
humanas. Um modelo bíblico para o que o misericordioso faz é o bom samaritano, que era
sensível às necessidades do homem ferido quando outros viajantes passavam do outro lado.
Ele se identificou com o homem que caiu entre os ladrões. Ele teve coragem de traduzir o
cuidado em ação. Ele fez o que fez porque era o homem que ele era.
Eu abençoo sua lealdade àqueles que você ama. Você é rápido em assumir as ofensas
da família e dos amigos quando eles são rejeitados ou maltratados. Você se afasta daqueles
que são insensíveis aos outros.
Eu abençoo sua capacidade de sentir amor genuíno. Você tem um grande número de
conhecidos e pessoas que gostam de você, mas você tem apenas alguns amigos íntimos
próximos. Eu abençoo a sua necessidade de amizades profundas em que haja
comprometimento e proximidade mútuos. Você tem grandes expectativas nas amizades e
pode ser profundamente ferido por decepções. Jesus é seu único amigo que nunca irá
decepcionar.
Eu abençoo a linguagem totalmente diferente com a qual você fala, a linguagem do
coração, que às vezes é muito profunda para a lógica ou para as palavras. Eu te abençoo quando
você tenta falar a linguagem para a qual seu espírito não tem vocabulário. Eu abençoo o modo
como você pode reconhecer e capturar a presença de Deus nos eventos comuns da vida
cotidiana. Você vê a beleza nas menores coisas. Você tem tempo para cheirar as rosas e apreciar
momentos não planejados de bondade. Você se comunica muito com seus olhos, seu toque e
sua atenção. Você se sente frustrado quando os outros não entendem isso. Você não gosta que
as pessoas tentem reinventar você em algo que você não é.
Eu abençoo seu desejo de proximidade. Você mede aceitação por proximidade física
e tempo de qualidade junto. Você almeja a intimidade da alma, o toque físico, abraços,
comunicação e contato. Deus projetou você para a intimidade no corpo, alma e espírito.
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Eu te abençoo com a perspectiva de Deus sobre a dor. Sem Sua perspectiva, você não
pode ver nenhum benefício espiritual na dor e no sofrimento. Quando você evita a dor, a
disciplina de Deus pode ser desperdiçada, porque Ele edifica a retidão e a maturidade através
da disciplina da dor.
Eu te abençoo para se voltar para Deus buscando conforto quando você está sofrendo.
Você pode ser sensível, facilmente ferido pelas palavras e ações dos outros. Você tem
dificuldade em se curar de lesões, processar e expressar o que está sentindo. Outros dizem para
você: "Apenas supere isso”. Essa falta de compreensão pode fazer com que você se retire e se
desligue. Eu te abençoo para buscar no Deus de toda a consolação e no Pai das misericórdias,
que entrará na dor e ministrará a vida onde a cura é necessária.
Eu te abençoo com limites saudáveis e ordenados por Deus. Você pode carregar fardos
que Deus não pretende que você carregue se você absorver a dor das pessoas que querem
despejar sua dor em você. Você não precisa absorver os fardos de todos. Jesus diariamente
carrega seus fardos. Seu jugo é suave e seu fardo é leve (Mateus 11:29-30). Confie Nele para ajudálo a processar emoções. Eu te abençoo para respirar mais fundo, viver mais livremente e se
conectar mais com as pessoas e com Deus, enquanto você se recusa a carregar fardos profanos.
Eu abençoo seus processos de tomada de decisão. Você tende a ser lento para fazer
transições com base no processamento emocional. Não está errado; é exclusivamente você.
Você não gosta de mudanças: você precisa de mais tempo para se descontrair emocionalmente
e voltar a se envolver na próxima coisa. Eu te abençoo quando você deixa Deus te levar através
deste processo em Seu tempo.
Eu abençoo sua capacidade de experimentar a vida de maneira diferente. Você sente
o coração de Deus e toma decisões importantes com base em Seu coração. Essa é a sua
linguagem apropriada dada por Deus. Você ouve de Deus, mas tem dificuldade em explicar o
"porquê". Os primeiros seis dons tipicamente ouvem Deus com sua mente de uma maneira
linear e lógica. Mas você ouve e entende Deus com seu espírito antes que sua mente possa
explicar o que seu espírito ouviu. Eu te abençoo para ser livre para dizer: "Eu não sei como eu
sei. Eu apenas sei. Eu não tenho palavras."
Eu te abençoo para representar Deus em um amor firme. Você odeia confrontar
alguém. Você pode achar difícil ser firme e decisivo porque não quer ofender. Você tende a
evitar decisões até que as decisões não causem mais danos. Quando você está operando abaixo
do máximo do seu dom, você pode abençoar o que está quebrado ou mesmo o que é
pecaminoso. Um facilitador simpatizará com aqueles que violarem os padrões de Deus para
preservar os sentimentos dos outros. Eu abençoo o seu desígnio de Deus para ser envolvido por
sua santidade, de modo que não haja maneira de permitir o pecado.
Você não gosta de tomar partido ou escolher entre duas pessoas. Você pode ser visto
como indeciso, porque não quer machucar ninguém nem dizer que está errado. Sua mais alta
autoridade virá quando você estiver tão alinhado com a perspectiva de Deus que poderá dirigirse àqueles que estão em pecado e encorajá-los a se alinharem com Deus. Seu modelo é Jesus,
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que apenas fez o que viu Seu Pai fazendo. Eu te abençoo quando você abraça sua
responsabilidade de ver o que é limpo, completo, alinhado com Deus e abençoa os outros para
elevar o padrão.
Eu te abençoo para deixar o Pai trabalhar em você e te mostrar quem você realmente
é. Deixe-o curar suas feridas de paternidade e autoridades. Eu te abençoo para deixar seu Pai
celestial te estabelecer em seu espírito. Eu te abençoo para ser profundamente tomado pela
certeza de ser filho de Deus, até que não haja medo, insegurança ou raízes de rejeição ou
abandono, para que você tenha liberdade, integridade, disposição para riscos, inclusão e
pertencimento. Eu te abençoo para tomar seu devido lugar em seu Pai celestial, para que você
possa viver o seu direito de nascença.
Seu espírito não foi criado para ser passivo ou para permitir injustiça. Eu te abençoo
para vencer a batalha contra a mentalidade de vítima que atrai fraqueza, devoradores
financeiros, abuso físico, agressão sexual ou desonra. Você é um filho da aliança do Deus
Altíssimo. Você tem dignidade, honra, autoridade e um lugar especial no Reino de Deus. Eu te
abençoo para se levantar e viver tudo o que você é em Deus.
Você não gosta e evita a guerra. Quando você vê a dor que os outros sofrem, você pode
ser atraído para a guerra espiritual como último recurso. Você tem a intenção de dominar a arte
da adoração como guerra. Eu te abençoo quando você eleva a glória de Deus, Seu poder, Seus
milagres e Suas obras, lembrando a todo o céu, terra e inferno que servimos ao Deus Altíssimo.
Isso é uma ruptura radical dos poderes do mal ao seu redor.
Eu abençoo sua criatividade que eleva o lençol freático da vida espiritual de sua
comunidade de fé. Você é atraído pelas artes que lhe permitem expressar seu amor a Deus ou
exalar a dor que você sente ou dizer visualmente o que as palavras não conseguem dizer. Seu
espírito sensível pode expressar oração, louvor, reflexão, paz, perdão, ou reconciliação e conectálos com os cinco sentidos. Você aprecia a expressão criativa e a beleza na vida espiritual da
igreja.
Seu espírito sabe que você foi feito para adorar. Você busca a face de Deus em
intimidade. Você é satisfeito ao conectar-se com o Espírito de Deus e entrar em Sua presença
para absorver Sua santidade e glória, levando outros para lá. Você pode liberar a santidade da
glória de Deus no mundo e eu o abençoo ao conceder a bênção da presença e do alinhamento
às pessoas, terra, meio ambiente e construções. Eu te abençoo para absorver a santidade de
Deus no Santo dos Santos e então liberar a bênção de Sua santidade e alinhar o que é torto ou
distorcido.
No sétimo dia, Deus alinhou, santificou e celebrou tudo o que ele já havia feito. Você
celebra a correção de tudo o que Deus fez e está fazendo. Você sabe qual é o alinhamento
correto quando todas as peças estão no lugar certo. Você está alerta para como as partes se
relacionam com o todo. Você está certo ao sentir em seu espírito que há algo mais. Eu abençoo
o seu inato saber de que existe uma outra dimensão de beleza, excelência e perfeição, onde
tudo é tão certo que ressoa nas chaves e ritmos celestes. Eu te abençoo com o movimento em
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direção ao alinhamento no Reino espiritual, onde o espírito traz o melhor da alma, e o espírito
e a alma estão liberando o melhor do que o corpo pode fazer. Esse é o seu direito de nascença.
Eu te abençoo quando Deus te libera na plenitude de quem você foi feito para ser conhecer seu Pai, abençoar os outros e liberar a santidade para o espírito de cada um deles. Eu
te abençoo com autoridade e domínio na comunidade do espírito. Eu te abençoo em nome
dos 7 Espíritos do Deus vivo e verdadeiro. Amém.

