DONS REDENTIVOS

CARACTERÍSTICAS DO PROFETA
- Tende a ver as coisas em preto e branco, certo e errado.
- Está comprometido com a verdade. Se é certo e Deus disse isso, o profeta está comprometido a ir,
independentemente de alguém segui-lo.
- Toma iniciativa e gosta de coisas novas. Faz um trabalho terrível para manter as coisas.
- É verbalmente expressivo e pode ser compulsivo no que diz respeito a isso.
- Processa tudo rapidamente. Tem uma opinião sobre tudo e é rápido para compartilhá-la.
- Julga e avalia tudo, até mesmo situações que não o afetam diretamente.
- Não tem medo. Tem ousadia. Não é intimidado pelo desconhecido ou pela mudança.
- Precisa ter uma meta, um motivo para viver, um objetivo.
- Não tolera não ter opções.
- É generoso, mas pode dar impulsiva e imprudentemente às vezes.
- Muda rapidamente de uma direção para outra. Pode estar aqui e logo depois lá.
- Tende a ser um visionário.
- É ferozmente independente e competitivo.
- Requer o esclarecimento completo dos fatos. Tem uma compulsão por honestidade, integridade e
transparência.
- É intolerante com a percepção de rebelião, hipocrisia e negação, especialmente na liderança.
- É duro consigo mesmo. Tende a achar difícil perdoar a si mesmo.
- Precisa ver sentido em tudo, até mesmo em situações irracionais.
- Pode ser insensível no que diz respeito a relacionamentos.
- Tem uma paixão pela excelência em si mesmo e nos outros. É levado a se destacar e desafiar os outros a
serem os melhores.
- Tem uma grande variedade de emoções. Tem intensos e apaixonados extremos nas emoções.
- Baseia a fé nos princípios da Palavra de Deus. "Deus disse isso. Eu acredito nisso."
- Pode abraçar um problema e descobrir como solucioná-lo. Pode reconstruir, não apenas criticar.
- Precisa de tempo sozinho para reabastecer, reenergizar e processar.
- Tem uma paixão pela restauração. Vê o dano do pecado e o poder restaurador de Deus.
- É atraído pelo quebrantamento e pode reconstruir uma vida destruída.
- É rápido para celebrar o que Deus fez. Tem uma paixão pela celebração.
- Deus frequentemente chama o profeta a um nível mais alto de sacrifício em suas disciplinas pessoais, fé
e comprometimento.
- Pode passar por temporadas nas quais Deus fica em silêncio. Estas estações de silêncio são projetadas
para construírem um sistema de raízes de fé mais profundas, a fim de haver um fruto maior no futuro.
PRINCIPAIS FRAQUEZAS
- Julgamento. Crítico em relação aos outros e ainda mais crítico de si mesmo.
- Falta de perdão. Não está disposto a ignorar as falhas e fraquezas dos outros.
- Amargura. O duradouro campo de batalha do profeta. Pode ter um espírito incapaz de perdoar, que é
destrutivo.
- Dificuldade nos relacionamentos. Tende a valorizar os princípios e a verdade como mais importantes que
os relacionamentos.

Nota importante: O dom redentivo do profeta não possui necessariamente a manifestação do dom de
profecia listado em I Coríntios 12 ou o ofício de profeta em Efésios 4.
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ORAÇÃO DE BÊNÇÃO PARA O PROFETA
Profeta, você é um visionário. Você está fazendo o melhor que Deus te criou para fazer
quando está tentando resolver problemas através da descoberta de princípios e aplicando-os.
Você é chamado para ver novas aplicações e novas maneiras de implementar os princípios de
Deus em novas situações. Em muitas coisas você é o ponto de concepção. Você facilmente
expõe a visão para fazer com que as pessoas, especialmente os líderes, vejam o chamado de
Deus em suas vidas e abracem a dor a fim de viverem seu direito de nascença. Você pode
proporcionar a visão para fazer pessoas possuírem seu direito de nascença. Você fica satisfeito
quando consegue mostrar uma imagem de Deus tão real que leva os outros ao ponto de
excelência em experimentar tudo o que Deus pode fazer. Eu abençoo essa qualidade
inspiradora e transformadora do seu dom.
Eu abençoo sua paixão pela excelência em si mesmo e nos outros, especialmente
líderes. Você vê as impressões digitais de Deus nos quebrantados e caminha com eles para
restaurar. Você celebra quem a pessoa pode se tornar quando libertada de sua escravidão. Sua
paixão pela restauração atrai você para o quebrantamento ao ver o mal do pecado e o poder
restaurador de Deus. Você entende o profundo dano causado às pessoas e ao Reino quando o
pecado é tratado com leviandade. Você está na brecha entre o que é e o que poderia ser. Você
é rápido em dizer que algo é errado, mas você lida sabiamente com os princípios da graça, da
reconciliação e da reconstrução para restaurar uma vida destruída.
Eu abençoo sua intencionalidade e intensidade ferozes. Deixe Deus santificar esse
dom de excelência porque Ele é excelente, para que você não caia no perfeccionismo.
Eu abençoo sua necessidade de ficar sozinho. Deus quer tempo sozinho com você
para intimidade com Ele. É importante dar a Ele as primícias do seu tempo.
Parece que você é chamado a pagar um preço mais alto do que outros dons por causa
de suas disciplinas pessoais. Há épocas em que Deus parece estar em silêncio em sua vida. Eu
te abençoo durante os tempos de poda para construir um sistema de raízes mais profundo
para maior produtividade nos frutos que permanecem. Nestes tempos, Deus está levando você
a um nível mais alto. Eu te abençoo com a compreensão de suas experiências no deserto, mas
às vezes você vê isso apenas em retrospectiva.
Eu abençoo seu compromisso de obter a verdade. Você demonstra uma fé baseada
nos princípios da Palavra de Deus. "Deus disse isto. Eu acredito nisto. Esta verdade vai funcionar.
Vamos seguir com ela." O temor do Senhor é a sua especialidade. Eu te abençoo com ouvidos
atentos e sensíveis ao que Deus deseja, porque quando você ouvir Dele, você fará. Você
frequentemente se posiciona como uma placa de sinalização direcionando para o Caminho, a
Verdade e a Vida, para incitar os outros a agirem, para voltarem seus olhos para Deus e para
impeli-los adiante.
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Você toma iniciativa e gosta de coisas novas. Você muda de marcha rapidamente, você
muda de uma direção para a outra. Você é ativo, não é passivo. Independência é um valor alto.
Você é um desbravador e um pioneiro, não apenas mais um morador da cidade. Você é um
catalisador, não uma resposta lenta. Você pensa fora da caixa. Você odeia se acomodar à
condição atual. Você não conhece medo em sua ousadia. Você não se sente intimidado pelo
desconhecido ou pela mudança. Eu abençoo o seu trabalho árduo, perseverança, resistência,
mantendo-se em pé quando os outros desistem. Eu te abençoo ao fazer a coisa certa a um
grande custo pessoal, porque é a coisa certa a fazer. Eu abençoo sua necessidade de ter uma
meta, uma razão para viver e um objetivo. Você não tolera não ter opções. Você não gosta de
ficar preso a um plano que não pode ser melhorado ou alterado. Você quer ver sentido em
tudo, até mesmo em situações irracionais. Você não se dá bem quando não há razão, nenhum
sentido e nenhum progresso em direção a um final positivo. Você precisa do "porquê". Eu te
abençoo para deixar Deus ser Deus quando ele escolhe não dizer o "porquê".
Eu te abençoo para aprender a estabelecer pontes apropriadas no relacionamento
sem comprometer a verdade, a fim de fazer com que ela seja aceita pelas pessoas relacionais.
Eu te abençoo com paciência em ganhar o direito de falar por causa do relacionamento,
quando você acredita que a verdade fala por si. Assim como você está disposto a abraçar o
relacionamento, você vai falar como Deus quer que você fale nas situações.
Você tende a ver as coisas como preto e branco, certo e errado. Você odeia o morno, o
medíocre e o meio-termo. Eu abençoo essa intolerância pela mediocridade e tons de cinza.
Deixe Deus temperar isto vendo outros através do sangue de Jesus, que era cheio de graça e
verdade. Eu te abençoo com a plenitude da graça para ver além de “vencer ou perder” e buscar
respostas e soluções para “vencer ou vencer”.
Eu abençoo sua compulsão por honestidade, vulnerabilidade, integridade e
transparência. Você é verbalmente expressivo e articulado, frequentemente o primeiro a falar
em grupo. Você recua diante de motivações ocultas, manipulação e engano. Você tem
discernimento para avaliar rapidamente pessoas e situações. Você sabe identificar rebeldes e
impostores, especialmente na liderança. Sua primeira impressão é certa nove vezes em dez.
Você não tolera rebelião, hipocrisia e negação. Você processa tudo rapidamente e tem uma
opinião sobre tudo. Dê esse discernimento a Deus e pergunte o que Ele quer fazer. Eu te
abençoo para deixar Deus adicionar Sua medida de graça para que seu discernimento não se
transforme em julgamento, crítica e amargura.
Você pode construir, não apenas criticar. Você pode identificar um problema, abraçálo e aplicar o princípio correto para efetivamente fazer as coisas direito. Você sempre procura
soluções certas. Eu abençoo o seu senso de justiça dado por Deus para ser um defensor, fazendo
com que as pessoas recebam tudo o que Deus quer que elas tenham.
Você tende a ser duro consigo mesmo e é propenso à autocondenação. Sua posição
padrão é de que você errou, não fez o suficiente ou não fez certo. Eu te abençoo para levar seus
fracassos ou falhas ao Trono da graça e lá encontrar misericórdia na face do seu Pai.
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Eu abençoo sua ampla gama de emoções. Você é intenso e apaixonado. Jesus era a
essência da alegria, mas Ele foi chamado de homem de dores e falou com urgência apaixonada,
piedade e raiva sobre a vida religiosa em seus dias. Você pode experimentar a depressão, mas
também é um dos melhores em celebrar o que Deus fez.
Eu abençoo sua generosidade e lealdade. Eu te abençoo com a sabedoria de Deus
para dar e conceder lealdade. Eu te abençoo com crescimento em graça em seus principais
campos de batalha - alienação, falta de perdão e amargura. Eu te abençoo para entrar em
alinhamento com os propósitos de Deus, para que haja menos luta entre espírito, alma e corpo.
Você é a primícia dos dons de Deus, e eu te abençoo com amadurecimento na linda e plena
vontade de Deus. Deixe que Ele chame a expressão de seus dons mais alto em tudo o que Ele
vê quando olha para você. Eu te abençoo para receber do Espírito de Deus uma nova
compreensão de quem você é como Deus te projetou para ser. Eu te abençoo em nome de
Jesus. Amém.

