O DOM DE MILAGRES
Definição: É a habilidade espiritual de interferir nas leis da natureza para suprimento de uma necessidade ou convencimento dos incrédulos.
Características: O dom de operação de milagres é bastante controversial e não são poucos os estudiosos bíblicos que têm dificuldades em aceitá-los ou defini-los. Há uma tendência de negá-los ou de
afirmar que este é um dom que só existiu na igreja primitiva. A pessoa portadora deste dom tem a capacidade de, em certas situações e dadas certas circunstâncias, alterar o curso natural de um processo
ou uma lei física para com isto, revelar o poder de Deus, de tal forma que os incrédulos passem a crer.
Há generalizado consenso entre os estudiosos que a pessoa portadora deste dom não é alguém que sai
por aí fazendo milagres a torto e direito, mas que pode faze-los esporadicamente. Exemplos bíblicos
deste dom é a ressurreição de Tabita através da oração de Pedro (At.9:32-42),os milagres de Paulo
(At. 19:11-20). Note-se que em ambos os relatos, os incrédulos foram convencidos (9:42 e 19:17). Por
isto, entendemos tratar-se de um dom da igreja para atuação no mundo, com vistas ao convencimento
dos incrédulos.
Por ser um dom que esporadicamente se manifesta, é difícil estabelecer diferenciações entre as ações
praticadas por pessoas que têm uma teologia de sistema aberto, semi-aberto, semi-fechado ou fechado.
Nos estudos por mim feitos tem sido constatado que somente pessoas de teologia dos sistemas semifechado e fechado alegam possuir este dom.

Atividades Práticas: Não é possível definir uma área específica de atuação, nem mesmo de condições ou circunstâncias para que o dom se manifeste.

Riscos: A pessoa portadora deste dom corre o risco de julgar-se superior aos demais por ter o poder
de realizar atos miraculosos. Outro risco é querer exercitar o dom como se fosse algo que é uma habilidade sobre a qual tem a possessão. Pior ainda é prometer o milagre deste ou daquele tipo e não lograr realizá-lo, como por exemplo, a cura de um doente terminal, a ressurreição de um morto, ou o sucesso financeiro de uma empreitada.
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