O DOM DA FÉ
Definição: É a habilidade espiritual para crer e motivar outros a crer no cumprimento das promessas
de Deus.
Características: A pessoa portadora deste dom tem algo mais que a fé necessária à salvação. Não se
trata da fé normal e corrente nos crentes, mas de uma fé que acredita nas ações de Deus, mesmo
quando todas as circunstâncias e evidências são contrárias. Ela não só crê que Deus vai cumprir com
suas promessas como também leva os demais a também crer e esperar pela ação poderosa de Deus. É
uma pessoa que tem os olhos no amanhã, no que vai ser realizado e não no presente e nas circunstâncias. Não se deixa abater pelos obstáculos e adversidades. Possui uma grande capacidade de mobilização de pessoas e recursos.
Sistemas Aberto e Semi-Aberto
Por ter uma teologia voltada para este mundo, a
pessoa portadora do dom da fé estará motivando as
pessoas a olhar para a promessa do Reino de Deus,
cheio de paz e justiça, onde todos viverão em harmonia e igualdade. Os obstáculos políticos, os problemas sociais não são impedimentos para que se
busque a implantação do Reino.

Sistemas Semi-Fechado e Fechado
Por ter uma teologia voltada para a igreja e o
mundo porvir, a pessoa portadora deste dom
estará motivando as pessoas a crer na ação
poderosa de Deus para solucionar problemas
pontuais e específicos. Também motivará
para aguardar a segunda vinda de Jesus e a
habitação eterna na Jerusalém Celestial.

Atividades Práticas: Não se pode afirmar com precisão quais as atividades próprias das pessoas portadoras deste dom, visto que podem atuar nas mais variadas áreas e campos.
Riscos: A pessoa portadora deste dom corre o risco de ser sonhadora, irrealista, levando as pessoas a
crer no impossível. Podem prometer coisas que não encontram base na Bíblia nem na realidade. Podem distanciar-se da realidade, esperando coisas que “sua fé os leva a esperar”.
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