DONS REDENTIVOS

CARACTERÍSTICAS DO SERVO
- Vê necessidades externas de conforto e alimentação e é rápido para atender a essas necessidades.
- Trabalha bem em equipe. Está relativamente livre do desejo de construir seu próprio reino.
- É muito prático. Está comprometido com o momento presente para atender às necessidades presentes.
- Tem dificuldade em dizer "não" às demandas concorrentes. Geralmente é muito comprometido com a
agenda.
- Acha difícil aceitar a excelência em seu trabalho, afirmar-se ou receber afirmações de outros. Tende a
encontrar algo para se desculpar quando está servindo aos outros.
- Tem poucos inimigos.
- Vê o melhor nos outros.
- Tem alta lealdade à família.
- Não é facilmente irritado, exceto quando alguém machuca um amigo ou membro da família.
- Tende a guardar coisas, mas não de uma maneira particularmente organizada.
- É totalmente honesto e confiável.
- Trabalha muito duro, muitas vezes causando danos à sua saúde física.
- Pode dar desculpas para justificar o mau comportamento dos outros. Pode se tornar um facilitador,
especialmente para pessoas imaturas. Servos sábios aprendem a empoderar, não apenas a facilitar para os
outros.
- Tende a mimar as crianças, atendendo a muitas necessidades com muita frequência. Um servo imaturo
pode estar em negação a respeito dos defeitos de seus filhos.
- Atrai desonra, especialmente em casa. Tende a ser aquele que é inferiorizado e tem piadas feitas sobre
ele. Um servo parece permitir que isso aconteça.
- É competitivo em áreas consideradas seguras para o servo, como jogos ou equipes esportivas infantis. Em
outras áreas, dedica-se a ver os outros terem mais sucesso do que ele.
- Tem motivação pura. É direto, honesto e confiável.
- Prefere não ser visto. Não deseja ser o centro das atenções.
- Pode estar em um ambiente pecaminoso sem ser pessoalmente contaminado (exemplo: Ester).
- Tende a ser explorado por outras pessoas. Tende a ter uma mentalidade de vítima.
- Responde bem à verdade.
- Pode vir a lutar com problemas de vergonha. Pode vir a acreditar que ele merece ser a vítima.
- Luta com a autoestima. Tende a acreditar que "Não sou digno. Os outros são mais dignos".
- Deseja capacitar outras pessoas para alcançarem seu melhor. Sua maior realização vem de saber que ele
capacita alguém para fazer o trabalho. É atraído a orar pelos líderes e torná-los bem-sucedidos.
PRINCIPAIS FRAQUEZAS
- Batalha de autoestima. Não vê seu valor e não acredita na verdade de Deus sobre si mesmo ou sobre
seu chamado.
- Preocupação/Ansiedade. Assume os problemas e preocupações das outras pessoas.
- Dificuldade em delegar. Realiza uma tarefa em vez de ensinar os outros a realizá-la ou delegá-la.
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ORAÇÃO DE BÊNÇÃO PARA O SERVO
Eu o abençoo pela riqueza que você traz para a vida ao cuidar das necessidades dos
outros de formas práticas. Você conhece a bem-aventurança de se doar em atos de bondade,
consideração e esforço em andar "duas milhas" por outros. Você prega sermões sem palavras,
com sermões de atitudes.
Você tem poucos inimigos. Eu abençoo o seu jeito cheio de amor e graça que deixa as
pessoas à vontade. Você comunica que o propósito da vida são as pessoas. Você é um bom
ouvinte. Você é genuíno e pessoal nos relacionamentos. Você vê o melhor nos outros.
Eu abençoo o seu desejo de investir sua vida diariamente, momento a momento, em
coisas que duram. Mas por causa do seu desejo de satisfazer às necessidades e agradar as
pessoas, você tem dificuldade em dizer "não" às demandas concorrentes. Você pode se
comprometer demais quando atende às necessidades das pessoas sem perguntar a Deus. Eu
o abençoo com o aprendizado da arte de saber quando servir. Deus quer definir quem você é
e ajudá-lo a capacitar os outros com responsabilidade, não mimá-los. Seja livre no Espírito para
dizer um justo "não", mesmo para algumas coisas boas, a fim de dizer "sim" ao melhor de Deus.
Eu te abençoo por ser totalmente confiável e trabalhar muito. Você exemplifica uma
vida bem vivida. Nada melhor que isso pode ser dito: você ama, vive e se entrega às coisas certas.
Seu forte senso de responsabilidade tende a atrair pessoas que defendem seus direitos
e o senso de justiça. Você tende a ser explorado por quem procura um facilitador. Chamar os
outros para crescer em caráter é mais importante do que atender suas necessidades imediatas.
Eu o abençoo para apresentar todo o seu ser disponível a Deus para Seus propósitos, não para
a agenda dos outros.
A única defesa de Satanás contra a autoridade e a unção de seu dom de servo é leválo a acreditar na mentira de que você não é ninguém. Portanto, você tende a ter uma batalha
pelo valor próprio. Você pode ter atraído desonra, especialmente em casa. Eu te abençoo para
ver o valor em si mesmo e acreditar na verdade de Deus sobre você e seu chamado. Deixe que
Jesus conceda ao seu espírito declarações verdadeiras sobre a honra que lhe é devida. Eu o
abençoo com uma transferência de Deus de identidade, valor, dignidade e legitimidade que
vencem a vergonha, a desonra e a vitimização. Eu te abençoo com o conhecimento da honra
que você tem como alguém que leva o nome de Jesus. Seu escudo de honra é a cruz de Jesus.
Receba a afirmação de outras pessoas sem encontrar algo para se desculpar. Escolha ser visto
como tão competente e excelente quanto você é. Deus quer que as pessoas o vejam como um
reflexo de seu Filho Jesus. Você é você, e você é lindo. Eu te abençoo para viver em humildade
e amor, rejeitando a desonra e recebendo a honra que Jesus considera que é devida a você.
Eu te abençoo porque você vê o melhor nos outros quando ninguém mais o faz. Você
ministra sobre os casos mais difíceis, aqueles dos quais todo mundo desiste. Você trata a todos
como se estivesse hospedando anjos. Você vê em uma pessoa, a quem os outros descartaram,
o potencial para que ela seja transformada por Deus e seja uma doadora de vida em seu

DONS REDENTIVOS
mundo. Você abraça profundamente os feridos em meio à dor deles. Você demonstra que Deus
é um Deus de segundas chances.
Eu abençoo a pureza das suas motivações. Você é confiável e direto, possuindo
integridade, veracidade e honestidade. Eu o honro por suas qualidades de pureza de coração.
Eu abençoo sua lealdade à sua família. Eu o abençoo com o propósito de Deus, o
desejo, e o foco enquanto você ministra sobre ela. Peça a Ele para brilhar a Sua verdade sobre
suas verdadeiras necessidades e seu papel em atendê-las. Eu o abençoo para ter a mente de
Cristo e limites saudáveis para prover um lugar seguro para que as pessoas possuam seus
direitos de nascença, sem resgatá-las ou cair em uma mentalidade salvadora. Eu abençoo sua
paixão pela restauração familiar, pelos casamentos e pela relação entre pais e filhos. Você tem
autoridade em oração para trazer toda a família à restauração. Levante-se em nova autoridade
para uma restauração específica nas pessoas e restauração geracional nas famílias - salvação,
libertação, plenitude.
Eu abençoo a sua unção para trazer as pessoas de volta à alegria, mas você pode
sobrecarregar-se com preocupação, ansiedade e falsa responsabilidade se você enfrentar os
problemas de outras pessoas. Você é um doador de alegria, mas você não é responsável pela
felicidade dos outros.
Você é um membro da equipe que gosta de parâmetros e diretrizes claras. Eu abençoo
sua falta de desejo de construir seu próprio reino. Você trabalha bem com os outros. Você anseia
pela honra de Deus e a motivação do seu coração é o avanço do Reino de Deus,
independentemente do custo pessoal. Para você o certo é não preferir os holofotes. Você não
persegue a fama nem rouba a glória de Deus, mas peça a Deus para remover de você o rótulo
de invisibilidade. Você é insubstituível e essencial para a vida de todos os dons, do Corpo de
Cristo e do mundo.
Muitos líderes têm servos ao redor deles. Você é atraído por líderes e autoridades. Você
deseja torná-los bem-sucedidos. Você tem autoridade para orar pelos líderes em todas as áreas.
Você tem grande satisfação em saber que você é um doador de vida para aqueles a quem você
serve. Você deseja capacitar os outros para que eles alcancem o seu melhor. Você tem uma
longa história de construção de plataformas sob os outros. Você tem grande autoridade
espiritual em oração para orar pela maioria das estruturas de autoridade que Deus estabeleceu
- casamento, paternidade, igreja, governo e negócios. Deus usa positivamente o seu desejo de
invisibilidade e permite que você entre em muitos lugares para suas atribuições de oração.
Você é atraído a orar pelo governo. Eu abençoo sua unção para orar pelas autoridades
governamentais. Quando você vive em sua autoridade e ora para que a vida de Deus flua para
o governo, Deus pretende que você veja resultados mensuráveis na transformação de questões
espirituais e sociais.
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Eu abençoo seu desejo de orar por situações de vida e morte. Você é ousado em não
aceitar a morte como resposta. Eu abençoo sua autoridade para orar especialmente sobre a
morte prematura de líderes, familiares, cativos e feridos.
Você tem um privilégio especial em oração para sarar a ecologia e limpar a terra, o ar
e a água. Eu abençoo sua autoridade pela restauração do meio-ambiente que foi danificado
pelo pecado do homem. Você reconhece a corrupção na terra e aplica as leis do
arrependimento e da purificação. Você abençoa intuitivamente a terra em alinhamento com
os propósitos de Deus na criação. Seja ousado em oração para colocar uma marca celestial nos
propósitos de Deus na terra.

