O DOM DA PALAVRA DE SABEDORIA

Definição: É a habilidade espiritual de discernir situações e encontrar soluções sábias para problemas
e conflitos.
Características: Este é um dos dons que tem sido muito difícil o consenso entre os estudiosos. Há
opiniões as mais variadas possíveis. No entanto, os estudiosos sérios e reconhecidos da ação dos dons
espirituais têm chegado a um certo consenso de que a pessoa com o dom da palavra de sabedoria é
aquela tem a habilidade espiritual para encontrar soluções aos mais intrincados problemas e conflitos.
Não se trata de uma pessoa que alardeia seu dom, antes é uma pessoa um tanto calada, quase sempre
ouvindo muito antes de falar. Normalmente estas pessoas são as últimas a falarem algo sobre um determinado assunto porque os demais já deram sua opinião e até o momento não se chegou a um consenso, e porque depois delas já não há mais nada a ser acrescentado. Recebe da comunidade e dos que
o conhecem o respeito por sempre ter uma palavra temperada e sóbria, podendo, em alguns casos, ser
buscado para servir de conselheiro em determinadas situações. Não é uma pessoa que briga para ser
ouvido e para ser aceita sua opinião: ela se impõe pelo peso da sabedoria que contém.
Sistemas Aberto e Semi-Aberto
Por ter uma teologia voltada para este mundo, a
pessoa com o dom da palavra de sabedoria tenderá
a apresentar soluções mais racionais para os problemas que enfrenta, com forte preocupação pela
justiça e a igualdade social. Suas colocações tenderão a enfatizar o ser humano e seu valor superior às
coisas e bens materiais, enfatizará a solidariedade e
o compromisso social e evangélico.

Sistemas Semi-Fechado e Fechado
Por ter uma teologia voltada para a igreja e o
“outro mundo”, a pessoa com o dom da palavra de sabedoria tenderá a apresentar soluções que enfatizarão a oração, a abnegação, a
misericórdia, a reconciliação, o perdão. Suas
colocações tenderão a enfatizar o valor da
obediência à vontade de Deus e à Sua Palavra, mesmo que isto possa parecer contracultural.

Atividades Práticas: Fala de maneira clara e incisiva apresentando soluções, tanto para problemas
individuais como sociais ou eclesiais. Tem elevado senso ético, buscando discernir o certo e o errado,
buscando sempre uma solução justa.
Riscos: Ser petulante, crer-se o(a) dono(a) da verdade. Isto o(a) levará a ser arrogante e suas opiniões
já não mais serão ouvidas. Pode arvorar-se no solucionador de todos os problemas, o que certamente
nunca o logrará. Também poderá correr o risco de manipular decisões em proveito próprio.
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