
DONS REDENTIVOS 
 

CARACTERÍSTICAS DO DOADOR 
 

O doador é o mais difícil de se identificar por características comportamentais. Os doadores são lendários 
pela diversidade, adaptabilidade e flexibilidade. Eles não se encaixam facilmente em pequenos e 
agradáveis compartimentos. 
- Tem uma visão de mundo geracional. Está focado em tentar preparar o caminho para sua família e outros 
depois dele. 
- É acolhedor. Cria um ambiente familiar para promover relacionamentos. 
- Tem um coração voltado para compartilhar sua fé, mas tende a não fazê-lo pessoalmente. Quer capacitar 
os outros para fazerem o trabalho de evangelismo. 
- É muito independente. Fica sozinho. Não pede ajuda para as pessoas e às vezes nem para Deus. 
- Resiste ser forçado a fazer algo através da manipulação, engano ou sentimento de culpa. Tendência a se 
sentir manipulado quando os outros escondem informações dele. 
- É capaz de se relacionar com uma ampla gama de pessoas. 
- Deseja incentivar a produtividade de outras pessoas. 
- Deseja manter sua própria vida privada. 
- Não é conflituoso por natureza. 
- Está interessado em encontrar opções, soluções e recursos invisíveis. 
- É oportunista em aproveitar um momento disponível. 
- Encontra favor em termos de dinheiro. Recursos fluem para ele. 
- Dá bem e com sabedoria, não impulsivamente. 
- Tende a ser econômico com os membros da família, o que pode causar conflito. 
- Tende a procurar pechinchas, boas ofertas ou descontos antes de fazer compras. 
- Tende a ver o dinheiro como uma fonte de segurança. 
- Vive no presente e no futuro. Tende a não aprender com o passado. Não gosta de ser confrontado com 
questões que aconteceram há mais de uma semana. 
- Gosta de manter todas as opções abertas o maior tempo possível. Hesita em aceitar absolutos nas 
circunstâncias, às vezes até na Bíblia. 
- É naturalmente bom em reunir pessoas. Tem a capacidade de aproximar as pessoas e persuadi-las a fazer 
as coisas. 
- É pragmático e prático. 
- É um pacificador. Pode trabalhar com pessoas que têm visões e teologias conflitantes. Pode tolerar a 
tensão ideológica em um grupo ou projeto. Promove um ambiente de segurança. 
- Está envolvido em uma diversidade de projetos, interesses e atividades. É multi-focado. 
- Pode gerar, nutrir e proteger novas coisas e novas ideias. Coisas novas surgem e crescem a um ritmo maior 
do que nos outros dons. 
- Pode ter problemas com gratidão devido ao foco no presente e a memória curta. 
- Faz coisas espirituais, mas às vezes não as faz com a motivação certa. 
- Pode evitar os riscos por causa de uma tendência em confiar em si mesmo em vez de confiar nos recursos 
de Deus. A fé pode parecer difícil para o doador. 
 

 
PRINCIPAIS FRAQUEZAS 
 
- Independência. Não precisa dos outros. Pode não admitir necessidades para Deus. 
- Hipocrisia. Pode aparentar fazer as coisas certas, mas pode não buscar profundamente a santidade. 
- Controle e manipulação. Deseja controlar com base no medo do desconhecido e dos riscos. Tenta 
manipular Deus e as pessoas. 
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ORAÇÃO DE BÊNÇÃO PARA O DOADOR 
 

Doador, Deus escolheu você em Cristo antes da criação do mundo para ser quem você 
é e ser favorecido como você é. Você não está tão na frente como alguns dos outros dons, mas 
eles precisam de você. Eu o abençoo para ser enriquecido e ampliado no desígnio de Deus 
sobre você e para entrar em alinhamento com os planos Dele para você. Deus ama o seu dom 
e celebra a complexidade da sua vida. Eu o abençoo pela sua diversidade. Você fez muitas 
coisas, e ainda gostaria de fazer, saber fazer e poder fazer muitas outras coisas. Você está 
envolvido em muitos projetos, interesses e atividades. Você é adaptável e flexível. Você não se 
encaixa facilmente em estereótipos ou moldes.  

 
Eu abençoo sua família carinhosa e festeira, seu desejo de ter a família confortável no 

relacionamento. Nutrir é um grande componente do seu dom. É uma expressão da natureza 
de Deus. Eu o abençoo quando você liberar em sua linhagem familiar tudo o que Deus tem na 
mina de ouro de sua herança. Você tem o chamado dado por Deus para unir as pessoas em 
uma cultura relacional, em uma dinâmica que é maior que a soma de suas partes. Eu o abençoo 
com a representação do coração do Pai que é um Deus da comunidade. Você representa Seu 
desejo de criar, nutrir, e sustentar a comunidade porque você é feito à Sua imagem. Deus se 
deleita em seu desejo de dar vida à família, à comunidade de fé e ao mundo ao seu redor. 

 
Eu abençoo seu desejo, habilidade e autoridade para gerar, nutrir e proteger novas 

ideias e novas coisas. O dom do profeta precisa de você para a sinergia liberada quando você e 
o profeta se unem no alinhamento e no tempo que Deus designou para vocês dois. Aceite o 
modo como Deus te fez para contribuir com a Sua vida no Corpo de Cristo. 

 
Eu abençoo sua visão de mundo geracional. Você está focado em preparar o caminho 

para os outros que virão depois de você. Deus o criou para liberar bênçãos geracionais. Deus o 
chama  para abençoar e elevar a bênção a um nível ainda mais alto. Você exerce seu direito de 
nascença quando invoca bênçãos geracionais que dão vida para sua família e comunidade e 
produz sistemas que dão vida e expressam o desígnio de Deus. 

 
Eu abençoo o seu estado de alerta e criatividade para ver as opções, oportunidades e 

possibilidades que os outros perdem. Você é oportunista em aproveitar o momento. Eu 
abençoo o seu sucesso em circunstâncias menos que ideais, onde todos os recursos não estão 
disponíveis. Eu o abençoo para maximizar ambientes imperfeitos ou conjuntos de habilidades 
e criar algo novo e duradouro, encontrando a proposição vantajosa para si e para os outros ao 
mesmo tempo. 

 
Eu abençoo o desejo do seu coração de ver pessoas salvas e o Reino de Deus ampliado 

como uma herança geracional eterna. A sinergia do Reino é completa quando você ajuda 
outros dons a trazerem os incrédulos para o Reino, fornecendo os recursos e identificando o 
fruto que está madura para a colheita. 
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Eu o abençoo pela sua independência e pelo modo como você suporta tudo sozinho. 
É um traço positivo quando se associa a reconhecer sua necessidade de Deus. A independência 
pode ser muito poderosa quando é totalmente entregue a Deus, em parceria com Ele. O 
orgulho na competência pessoal é um risco ocupacional desafiador do dom do doador. Eu o 
abençoo com a capacidade de superar a tentação de considerar-se autossuficiente, tendo a 
autoridade, o dinheiro, a influência, os recursos e a segurança para fazer o que você se sentir 
levado a fazer. Eu o abençoo para ser vigilante e não deixar que esta força seja transformada 
em controle, que é uma perversão do seu dom.  

 
Eu abençoo o seu forte desejo de manter a sua singularidade, mas o abençoo com a 

compreensão da interdependência dos dons pessoalmente e na comunidade de fé. Concentre-
se no que você tem para adicionar aos outros dons com a cooperação, parceria, alinhamento e 
sinergia que Deus pretende. Confie em Deus para trabalhar nisso e alcançar uma proposição 
vantajosa com todos os dons. 

 
Eu o abençoo com a compreensão e a consciência de onde o seu dom é 

desacreditado. Eu o abençoo com a cura das feridas que fizeram com que sua confiança fosse 
fraturada. Eu o abençoo para crescer em seu maior potencial vivendo na autoridade e honra do 
dom do doador. 

 
Eu o abençoo para vencer a batalha da gratidão. Deus ordenou que a nação doadora 

de Israel se lembrasse e celebrasse Sua presença, Suas obras e Suas maravilhas. Eu o abençoo 
com o desejo de celebrar a intervenção de Deus no passado. Eu o abençoo com o alicerce da 
adoração, um estilo de vida que procura ver as impressões digitais de Deus em todas as partes. 

 
Eu o abençoo como um formador de redes, unindo as pessoas, persuadindo e 

inspirando as pessoas a fazerem coisas que normalmente não fariam. Ninguém faz contatos 
como o doador, e você se delicia em apresentar pessoas e construir relacionamentos. 
Desenvolva o seu dom de ser intencionalmente vivificante do seu espírito para o espírito dos 
outros. 

 
Doador, você é pragmático e um pacificador prático. Você não é conflituoso por 

natureza. Você é diplomático, não querendo ofender. Ao lidar com as pessoas, você obtém um 
retorno desproporcional ao seu esforço. Você pode trabalhar com pessoas que têm visões e 
teologias conflitantes em nome de um grupo ou de um projeto. Você se relaciona com uma 
ampla gama de pessoas muito diferentes. É como se você fosse o centro de uma roda e os raios 
irradiam de você. Sem o centro, a roda não poderia avançar para realizar um objetivo dado por 
Deus. Eu abençoo sua habilidade na comunidade de crentes para manter os outros dons 
relacionados e devidamente focados.  

 
Você é cuidadoso com sua reputação e com a dos outros. Você fala do que é bom, 

justo e louvável em outras pessoas. Eu abençoo sua preocupação com a reputação do Reino e 
da Noiva de Cristo. 
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Você resiste à manipulação de informações. Você não gosta de ter nada retido de você. 
Você tem um senso intuitivo do que é falso. Eu abençoo o seu dom de discernimento nesta 
área. 

 
Você geralmente faz as coisas certas, e seus conhecidos diriam que você é uma boa 

pessoa. Eu o abençoo para ir mais fundo com Deus e aprofundar sua motivação espiritual de 
santidade, o que é agradável para Ele. 

 
Você recebe dinheiro e recursos que fluem para você sem explicação ou razão 

humana. Você encontra ofertas e as pessoas lhe dão descontos. Às vezes, você pode se ver 
lutando contra a tentação de usar o dinheiro como um ponto de segurança ou como um meio 
de gratificação, direito, recompensa ou controle. Eu abençoo o seu espírito com a capacidade 
de superar essas tentações. 

 
Eu o abençoo para reconhecer sabiamente onde há o maior potencial para o retorno 

eterno do seu investimento. Quando sua doação é exercida com a sabedoria de Deus, ela faz 
os outros gratos pela generosidade de Deus, e Ele recebe o crédito e a glória. Eu o abençoo com 
o aprendizado de como criar maneiras que alimentam o espírito para formar uma comunidade 
mais profunda e rica. Você tende a não ver padrões do passado. Você também tende a 
racionalizar e muitas vezes a culpar. Você se ressente quando alguém o confronta com 
problemas que aconteceram há mais de uma semana. Eu o abençoo com a capacidade de 
aprender com as experiências da vida e ver as coisas da perspectiva de Deus. Eu o abençoo 
com a capacidade de reagir com graça quando os outros apontam padrões que você não vê. 
Eu o abençoo por estar seguro por causa do seu relacionamento com Deus. Eu o abençoo para 
deixar Deus levar sua fé para novos níveis. Às vezes, a fé é difícil para você, porque você quer 
evitar riscos, e isso pode levar ao medo e ao controle. Eu o abençoo para vencer a batalha contra 
o controle. Não é o desejo de Deus que você aposte apenas no que é seguro e faça apenas as 
coisas que você tem certeza que você pode manipular. Eu o abençoo com a fé que é maior que 
o medo do risco. 

 
Mordomia é a essência de viver pela fé. Você recebe recursos de Deus para fazer o que 

Ele te chama para fazer. O padrão de Deus para o doador é a mordomia de tudo, porque tudo 
pertence a Ele. O princípio da mordomia refere-se à vida, potencial, dons, recursos e 
relacionamentos. Ele se estende a mudanças geracionais que dão vida a longo prazo. Você está 
destinado a estabelecer relações e investir em bênçãos geracionais que você transmitirá. Eu o 
abençoo para ser o modelo de mordomia de tudo que Deus dá. 

 
Eu o abençoo para estar estabelecido em quem você é em Cristo, na sua identidade 

Nele, e na sua legitimidade como um filho aliançado com o Rei dos reis, pois você faz parceria 
com Ele em um relacionamento íntimo. Você está destinado a interagir poderosamente com 
os outros dons. A comunidade dos dons precisa que você possua seu direito de nascença do 
seu jeito único. Essa é a dignidade, honra e beleza do doador que busca a Deus. Você é a escolha 
de Deus para algumas coisas significativas. Eu o abençoo com a entrada em seu pleno direito 
de nascença. 


