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Existe uma tragédia anunciada em milhares de ministérios na área de 

governança das igrejas locais ao redor da terra.  Vivemos na época do 

paradoxo. Da fé anunciada e renunciada, da plena convicção de estarmos 

vivendo numa época em que o Espirito de Deus opera os dons espirituais 

citados lá em I Coríntios (Palavra de sabedoria, Palavra de Conhecimento, 

Profecia, Discernimento de espíritos, Dons de Curar, Operação de milagres, 

Línguas e interpretação de línguas e fé sobrenatural) e da plena indiferença a 

esse formidável aparato sobrenatural.  

 

 

Milhares de pastores não possuem a mínima idéia da necessidade 

congregacional, da manifestação dos dons nos cultos, em meio da assembleia, 

e se algo acontece ficam absolutamente perdidos,  atuando como desajeitados 

atores  num drama celestial a que foram convidados na surpresa da 

manifestação inesperada. Outro tanto faz-de-conta que os dons são uma 

alegoria de luxo, quase um certo-exagero divino e de modo espetacular, 

porque só essa palavra – espetacular - pode explicar o fenômeno da dualidade 

em que vivem, incentivando a igreja a buscar os dons e finalizando sua 

concordância com assunto ai, justamente ai,  porque não compreendem visões, 

não compartilham revelações, não CONFIAM na profecia, não sabem como 

JULGAR as manifestações, não treinam a equipe ministerial para esse tipo de 

vida, onde DEUS FALA CONTINUAMENTE concedendo PLANOS, PROJETOS,  

mudando posicionamentos e decisões.   

 



 

 

Pastores tem medo de dividir sua governança de um empreendimento que 

JAMAIS LHES PERTENCEU, diga-se de passagem, com o REAL DONO e SENHOR 

da igreja Local. O DESCONHECIDO ESPÍRITO DE DEUS, ser do qual só ouvimos 

falar em pregações, mas cuja OBEDIENCIA DEVIDA é completamente 

menosprezada.  

 

 



 

A direção de milhares de congregações depende atualmente da pior gestão 

que um corpo que reúne dois mundos, o terreno e o celestial, a igreja de Cristo 

na terra e a universal assembleia dos espíritos aperfeiçoados, poderia contar 

como apoio: A gestão humana das coisas de Deus.  

 

Dons espirituais são armas e não brinquedos, são necessidade imprescindível 

da Igreja e não adereços que podem ser enterrados,  anulados, rejeitados, 

desprezados. Pastores fingem-de-morto com relação a sua RESPONSABILIDADE 

de orquestrar, de incentivar não somente a busca mas também o USO 

CONGREGACIONAL desse conjunto de operações sobrenaturais.  A igreja 

NECESSITA aprender a compreender a natureza, os limites, as dependências e a 

a devida transparência ministerial necessária para o pleno exercício da operação 

da Igreja. Igreja que não se exercita na operação dos dons, que não realiza 

reuniões de intercessão, que se recusa a contar visões entregues no momento 

em que são entregues, que segue um roteiro, um script pré-determinado em 

cada reunião, porque não sabe, nunca soube e recusa-se a saber que DEUS 

QUER FAZER COISAS EXTRAORDINÁRIAS, desprezando todo o planejamento, 

MUDANDO o ROTEIRO, de modo IMEDIATO,  está fadada ao enterro, a morte 

espiritual, a desgraça, ao mundanismo, a perda da identidade, a perda do poder 

e da autoridade.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Porque, não existem curas, não acontecem sinais e prodígios, não há libertação 

de pessoas com legiões de demônios, não existem ressurreições, não acontece 

nada, nunca, em ANOS e ANOS de ministérios de determinadas igrejas? Cegos 

não enxergam surdos não ouvem e até a pregação vai perdendo a 

profundidade, a unção.  

 

 

 

 

A Igreja vai perdendo a alegria, o jubilo, a emoção espiritual. Porque os dons 

são exaltados e negados, porque os dons não são MANIFESTADOS. Porque 

NEGAM a eficácia das revelações, escondem-se atrás de púlpitos com histórias 

de mortos-vivos, porque usam a experiência ruim, a profecia falsa, a revelação 

que era podre, a profecia que não se cumpriu e outras bobagens humanas 

imitando o espiritual como argumento para não fazer nada, para não deixar que 



a ortodoxia da igreja e a liturgia do culto fluam do jeito que deviam fluir, na 

DEPENDENCIA do ESPIRITO DE DEUS.  Onde o PLANEJADO tem sempre lugar 

para o INESPERADO. Onde escolhas feitas com a mente, que é tudo que nós 

fazemos na igreja sem que tenha uma origem sobrenatural, sem que tenha tido 

base em orientação divina, sobrepujam, sufocam, limitam e até anulam todas as 

instancias em que o Espírito iria virar a mesa e mudar o jogo.   

 

 

 

A operação dos dons conduz a plenitude da operação espiritual e das 

operações do Espírito de Deus numa igreja, o ministério que REJEITAR tal coisa 

está invariavelmente fadado ao fracasso retumbante e vergonhoso, duplamente 

vergonhoso porque pensou, imaginou, confiou que  os dons são ACESSÓRIO e 

não FERRAMENTAS INDISPENSÁVEIS.  Brincou coma ECONOMIA das coisas de 

Deus,  abraçou sabe-se lá porque razão,  a segurança de uma estrutura 

eclesiástica, e deixou de lado a primazia do profético, a vocação que a Igreja de 

Cristo possui e necessita, a dimensão das coisas divinas, do universo mágico do 

Espírito de Deus, coroado pela ministração angelical, sem o  qual em VÃO 

trabalham todos os grupos de uma comunidade cristã.  

 

 

 



 

É necessário até onde essa palavra o possa expressar, que adolescentes, jovens, 

adultos permitam a manifestação do Espírito, que busquem as operações 

espirituais e CORAJOSAMENTE com o incentivo, apoio e supervisão pastoral, 

desenvolvam essa dimensão espiritual no corpo de Cristo.  

É essencial ao ministério pastoral ouvir, julgar, tratar, orientar, aprender a 

DISCERNIR e a INTERPRETAR a vontade de Deus manifestada via dons, 

organizando, disciplinado e concedendo a liberdade necessária, para o exercício 

dos dons. 

Antes que o tudo acabe, os dons cessem,  e sua CONGREGAÇÃO receba 

somente uma distinta lápide. Num cemitério qualquer com a inscrição: 

Aqui jaz uma igreja que desprezou o ministério dos dons espirituais. 



 

Welington Corporation 


