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É de notório saber que nós somos muitos 
membros, porém pertencemos ao mesmo corpo: 
O corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça da igreja, a 
pedra fundamental e a Rocha Eterna. Para o bom 
funcionamento do corpo funções precisam ser 
distribuídas. Podemos chamar essa funções de 
dons espirituais. Cada membro do corpo recebe do 
Senhor uma função para executar a Sua obra.

Contudo, muitos membros ainda não sabem 
qual sua função dentro do corpo. De acordo com 
pesquisas do Instituto para o Desenvolvimento 
Natural da Igreja, com sede na Alemanha, 80% dos 
cristãos não sabem qual é o seu dom. 

Todos nós fomos chamados por Deus para 
desempenhar uma função no Reino e precisamos 
ser equipados com os dons necessários para o 
serviço cristão. Mesmo você sendo ainda um 
adolescente, já é possível exercer os seus dons 

em prol do Reino de Deus. Não seja omisso, não 
tenha vergonha. Deus confiou a cada um de nós 
um dom especial e nada disso foi em vão. Ele tem 
um propósito especial para cumprir na vida de 
cada um e conta conosco para boa realização da 
Sua obra.

Assim como cada órgão recebeu uma função 
específica que contribui diretamente para o bom 
funcionamento do corpo, são os dons dados por 
Deus a nós. Cada um na sua função vai contribuir 
para o bom funcionamento do corpo de Cristo.  
Como está descrito em 2 Timóteo 1. 6, devemos 
desperta o dom que há em nós. Não podemos 
omitir ou reprimir o que nos foi confiado. Com diz 
em 1 Coríntios 12.1, “a respeito dos dons espiritu-
ais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes.” Pois, 
quanto mais servimos, mais demonstramos nossa 
gratidão ao Senhor.

Qual é seu dom?
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