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PARTE UM

Um caso para crianças
com dons espirituais
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Desde meus nove anos, sou apaixonada por crianças. Simplesmente 
amo a maneira como se alegram com coisas tão simples como um 

biscoito. Gosto muito da forma como amam Jesus.

Sempre quis ver um propósito claro em minha vida. Costumava 
perguntar à minha mãe em que eu era boa. Desejava ser como as 
outras crianças – boa em esportes, artes ou algum instrumento 

musical. Então, quando minha mãe me disse que eu era boa com 
crianças, obviamente respondi que isso não “contava”. 

Essa situação perdurou até pouco tempo, quando 
comecei a acreditar que isso realmente contava.

Trabalhei, por cinco anos, no berçário de minha igreja quase 
todos os domingos à noite. No entanto, só no verão de 2010 

descobri minha vocação. O Forest Home Family Camp 
[Acampamento da família Casa da Floresta] tem um 
programa de assistência infantil para meninas de 13 a 

18 anos. Nele, meninas como eu pagam para poder participar, 
ser disciplinadas e trabalhar com crianças. 

O programa me deu a oportunidade de crescer 
na fé e desenvolver meus dons espirituais.

Esforço-me para entender meus dons. Hoje, descobri algo que 
amo fazer e glorifica a Deus. Como o Senhor me abençoou com 
habilidades incríveis para lidar com os pequeninos, irei usá-las 

para glorificá-Lo. Ser apaixonada por crianças e ainda as ajudar 
a descobrir a vida em Cristo me faz querer trabalhar com elas cada 

vez mais. Reconhecer seus dons espirituais é a parte mais difícil; 
usá-los para a glória do Altíssimo, no entanto, a mais fácil.

Madison (15 anos)
Nossa ajudante no programa de assistência infantil do 

Forest Home Family Camp – Verão de 2011.
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Uma criança pode ser
verdadeiramente cristã?

Um caso para crianças com dons espirituais

Contudo, lá tenho outro nome. Vocês precisam aprender 
a me chamar por ele. Essa é a razão por que foram 

trazidos a Nárnia; conhecendo um pouco de mim
aqui, conhecerão muito de mim lá.

Aslam para Eustáquio, Lúcia e Edmundo
(As crônicas de Nárnia, C. S. Lewis)

Creio que as crianças tenham dons espirituais.1

Tudo começou pouco antes do quarto aniversário de 
nossa fi lha Lily. Estávamos outra vez na Disneylândia – 
como tínhamos o passaporte, íamos praticamente uma 
vez por mês para lá. Se você conhece o parque, sabe que, 
para chegar à terra do Ursinho Puff , é preciso passar pela 
Splash Mountain. 

A Splash Mountain é uma atração clássica do parque. 
É uma jornada extremamente lenta e monótona em um 
tronco à “deriva”, repleto de personagens sem graça e 
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20 Descubra os dons espirituais de seus filhos

mecânicos. A recompensa pelo enfadonho tour é uma 
íngreme corredeira – são 2,7 segundos de puro desespero!

Surpreendi-me quando, a caminho da terra dos 
potes de mel e dos burros sem cauda, Lily ficou 
fascinada com as pessoas gri tando na corredeira. Ela 
disse: “Quero ir àquele brinquedo, papai!”.

No primeiro momento, tentei convencê-la a desistir 
da ideia. Não achava que tinha idade suficiente para 
tal coisa. Por certo, entendi mal. Lily foi insistente, 
dizendo que queria ir àquela atração. Ainda bem que 
eu sabia que atrações como aquela tinham limite de 
altura e que crianças de três anos não podiam entrar 
em brinquedos do gênero. Em algum momento, um 
personagem da Disney iria distraí-la e, assim, poderíamos 
rumar para atrações mais apropriadas a crianças. 

Então, fomos para lá a fim de constatar o que eu temia. 
Ao passarmos pela entrada da atração, notei que não havia 
limite de estatura para o público infantojuvenil. Assim, 
qualquer criança poderia embarcar, desde que estivesse 
acompanhada de um adulto.

Sem saber se havia cometido um tremendo erro 
ao deixar Lily tomar essa decisão, embarcamos em 
nosso tronco. Para mim, ela sentiria medo e, depressa, 
imploraria para sairmos dali. Acontece que, uma vez 
embarcado, não há mais retorno, pois o tronco não para 
até chegar a seu destino. Logo, não fui muito diligente 
como pai. Achei que Lily ficaria traumatizada pelo resto 
da vida.
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Uma criança pode ser cristã de verdade?
Não sei bem quando nem por que isso aconteceu, 

mas, em algum momento da preciosa história da Igreja, 
estabelecemos que apenas certas coisas da vida cristã estão 
disponíveis às crianças – principalmente com relação aos 
dons espirituais. Em algum momento, alguém criou algo 
como um “limite de estatura”. Desde então, gerações 
de crianças cristãs têm sido barradas de entrar na maior 
“atração” da vida delas.

Nossos dons espirituais são como uma volta 
emocionante de fé em uma atração – e são uma das 
maneiras mais dinâmicas de conhecermos Cristo e 
amadurecermos em nosso relaciona mento com Ele. 
Quando exercitamos nossos dons, sujamos nossas mãos 
e nossos pés por Jesus e começamos a ver e agir como 
os cristãos dos tempos bíblicos.

Não sei bem quando nem por que isso 
aconteceu, mas, em algum momento da 

preciosa história da Igreja, estabelecemos que 
apenas certas coisas da vida cristã 

estão disponíveis às crianças 

Cristianismo relegado à adolescência
Nós, pais cristãos, impedimos nossos filhos de viverem 

poderosamente segundo o Espírito Santo com os dons 

Uma criança pode ser verdadeiramente cristã?
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espirituais concedidos a eles – por mais jovens que 
sejam –, quando não cremos que podem fazê-lo.

Em Lucas 18, percebemos que até mesmo os 
discípulos de Cristo estavam propensos a manter as 
crianças à distância, como meras espectadoras, em vez 
de vê-las como colaboradoras na fé.

Os discípulos do Mestre achavam que os pequeninos 
deveriam estar perto de Jesus, mas nunca ter uma 
experiência profunda com Ele; podiam apenas se sentar 
em Seu colo, puxar Sua barba, receber Seu abraço e 
contemplar Seus olhos.

O povo também estava trazendo criancinhas para que 
Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam 
aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as 
crianças e disse: “Deixem vir a mim as crianças e não 
as impeçam; pois o Reino de Deus pertence aos que são 
semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: Quem não receber 
o Reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele”. 

Lucas 18.15-17

Parte do poder desse ensinamento se encontra 
nos versículos que vêm após essa passagem. Neles, 
encontramos um homem devoto que sabia tudo sobre 
Deus e cumpria todos os man da mentos desde a infância; 
porém, quando o Mestre testou sua fé, ele desistiu. 
Isso é o que acontece quando a formação espiritual da 
criança se baseia apenas em conhecer a verdade, e não 
em experimentá-la.
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Certo homem importante lhe perguntou: “Bom Mestre, que 
farei para herdar a vida eterna?”. “Por que você me chama 
bom?”, respondeu Jesus. “Não há ninguém que seja bom, 
a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: 
‘Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás 
falso teste munho, honra teu pai e tua mãe”. “A tudo isso 
tenho obe decido desde a adolescência”, disse ele. Ao ouvir 
isso, disse-lhe Jesus: “Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo 
o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um 
tesouro nos céus. Depois venha e siga-me”. Ouvindo isso, 
ele ficou triste, porque era muito rico. Lucas 18.18-23

Temos de entender uma coisa: Deus quer que 
ensinemos as crianças a terem fé, sem as limitarmos. Não 
podemos achar que não são capazes de assimilá-la, pois, 
assim como nós, elas têm um chamado ministerial!

Não sei por que temos relegado toda a dinâmica da 
vida cristã das crianças e dos adolescentes. É como se 
até os 10 ou 12 anos de vida só pudéssemos falar-lhes 
a respeito de Deus e nunca explorar os desígnios e as 
riquezas do Pai verdadeiramente. 

Talvez, estejamos tomando por base as palavras de 
Provér bios 22.6, crendo que proteger nossos filhos das 
armadilhas deste mundo e ensinar-lhes a Bíblia seja o 
caminho para uma fé sustentável. Acontece que isso pode 
representar medo da parte dos pais, e não fé.

Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para 
ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles.

Provérbios 22.6

Uma criança pode ser verdadeiramente cristã?
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O que muitos pais têm interpretado erronea - 
mente é o fato de que o exemplo de instrução ao qual o 
autor de Provérbios se refere está relacionado ao disci-
pulado de que trata a passagem de Deuteronômio 6, 
que é o método utilizado por Jesus. Trata-se do tipo 
de ensino e discipulado ocorrido em Seu ministério, 
e não em sinagogas e igrejas limpas e arrumadas.

Ame o SENHOR, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda 
a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras 
que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com 
persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver 
sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, 
quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como 
um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos 
batentes das portas de sua casa e em seus portões.

Deuteronômio 6.5-9

Esse tipo de discipulado só ocorre quando compar-
tilhamos com nossos filhos o ministério ímpar para o 
qual Deus os chamou. Por essa razão, explorar os dons 
espirituais e lançar nossos filhos em ministérios para 
que desenvolvam seus dons é de suma importância. 
Os dons são os fatores que mais desen volvem nossa 
fé quando são utilizados ministerialmente – em 
qualquer idade. 

Quando isso não acontece, é provável que, assim 
como o homem de Lucas 18, nossa postura com 
relação aos filhos os faça conhecedores de Deus que 
nunca experimentaram a mudança no coração feita por 
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Jesus – e assim sua fé pode dissipar-se na maioridade. 
Essas crianças têm conhecimento, mas desconhecem a 
intimidade davídica dos Salmos. 

Ofereça a seus filhos a plenitude do Evangelho
Toda a plenitude do Evangelho deve ser passada às 

crianças, assim como aos adultos. Quando o Espírito 
Santo veio em poder, foi para toda a Igreja. A plenitude, 
o poder e os dons do Espírito foram distribuídos de uma 
nova maneira, e o Reino se abriu para todos. O véu se 
rasgou. O poder de Deus não está mais restrito a profetas, 
sacerdotes ou juízes; agora, inclui todos, logo, ninguém 
que crê no Nome de Jesus fica de fora.

Em Efésios 3, o apóstolo Paulo deixa claro que 
a plenitude de Cristo está disponível a toda a fa-
mília de Deus, o que inclui nossos filhos. Ao ler a 
passagem bíblica a seguir, observe se o que ela declara 
coincide com sua compreensão da riqueza da vida 
cristã que espera para seus filhos. Em caso negativo, 
pergunte-se por quê.

Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe 
o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, 
com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do 
seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo 
habite no coração de vocês mediante a fé; e oro para que, 
estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, 
juntamente com todos os santos, compreender a largura, 
o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o 

Uma criança pode ser verdadeiramente cristã?
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amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que 
vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Àquele 
que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que 
pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua 
em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por 
todas as gerações, para todo o sempre! Amém! 

Efésios 3.14-21

A preparação de todo o Corpo
O livro de Atos trata da preparação dos cristãos para 

o ministério do Reino. Como esteroides no corpo de 
um atleta, a habitação do Espírito Santo fortalecia todos 
aqueles que acreditavam poder realizar obras ainda mais 
grandiosas para o Reino do que o que já se havia feito.

As crianças podem facilmente trazer o Reino 
de Deus a este mundo sombrio e tenebroso se 
não as impedirmos com nossa incredulidade. 

 

As crianças não precisam formar-se no Ensino 
Fundamental ou Médio para serem capazes de impactar 
o mundo por Jesus. Elas não devem só compreender a fé, 
mas também, assim como nós, descobrir seu ministério 
e o propósito de sua vida. Participar dessa jornada com 
elas é nossa incumbência como pais.
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Nossas  crianças têm a capacidade de evangelizar e 
compartilhar a verdade divina de maneira a fazer até 
mesmo o maior ateu estoico prostrar-se diante de Deus. 
Por meio da oração das crianças, mesmo as mais novinhas, 
pessoas são curadas. Quando conduzidas pelo Espírito 
Santo, elas podem inclusive falar com conhecimento e 
sabedoria independentemente de sua idade, além de ser 
encorajadoras, servas e doadoras.

Desde os dias de João Batista até agora, o Reino dos 
céus é tomado à força, e os que usam de força se apo-
deram dele.  Mateus 11.12

As crianças podem facilmente trazer o Reino de Deus 
a este mundo sombrio e tenebroso se não as impedirmos 
com nossa incredulidade. 

Os dons espirituais firmam 
as crianças no Senhor

Uma das razões pelas quais sigo o Senhor e esse 
ministério é por que fui pastoreado por um homem que 
me fez exercitar meus dons assim que entreguei minha 
vida a Jesus. O Pr. Dave conhecia o poder dos dons 
espirituais. Definitivamente, eu não estava pronto; havia 
sido tirado das drogas, do álcool e da sarjeta em Tijuana 
havia apenas um mês por meu amigo Torry. Mesmo 
assim, o Pr. Dave tinha-me pedido que o ajudasse a liderar 
um pequeno grupo de estudo bíblico. 

Uma criança pode ser verdadeiramente cristã?
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A princípio, neguei o convite. Afinal, quem era 
eu para ajudar a liderar um grupo de estudo 
bíblico? Eu era quem deveria aprender! Mas, Dave 
foi persistente e não me deu escolha. Então, com 
meus cigarros ainda escondidos no porta-luvas do 
carro – levou certo tempo para me livrar desse hábito –, 
“mergulhei” na Palavra de Deus. 

O fato de Dave acreditar em mim e a compreensão 
dos dons espirituais produziram em minha vida 
tremenda atração por Cristo. Imediatamente, passei de 
ouvinte a participante ativo na fé. Adorava preparar-me 
para o estudo bíblico semanal. Sob os cuidados do 
Pr. Dave, despertei-me e apaixonei-me pela Palavra 
e por Deus.

O mesmo se dá com relação às crianças. Quando elas 
experimentam Deus exercitando seus dons, firmam-se 
na fé. Assim, começam a ter experiências em que o 
Senhor restaura sua fé com a presença dEle. Dessa forma, 
entendem que ser cristão é mais do que ter um título: 
é ter uma experiência real com o Pai. Quando damos 
um passo de fé e usamos nossos dons, “desafiamos” o 
Senhor. Se você, alguma vez, já o fez e viu o Altíssimo 
agir, compreende o que estou falando.

Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o 
Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados 
nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando 
de gratidão.  Colossenses 2.6,7 (ênfase do autor)
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Quando damos um passo de fé e exercitamos 
nossos dons, “fazemos” o Senhor Se manifestar. 

Se alguém tiver um bom argumento sobre o porquê 
de os dons espirituais não estarem disponíveis às crianças, 
gostaria de ouvi-lo. Assim como você, quero andar na 
verdade da Palavra, e não no fruto de minha imaginação. 
Não acredito que você consiga refutar minha interpretação. 
Se ajudar seu filho a descobrir mais de Deus por meio 
dos dons dele, descobrirá que ele começará a conhecer o 
Pai com profundidade! Quando damos um passo de fé e 
exercitamos nossos dons, “fazemos” o Senhor Se manifestar.

 Missionários de playground
Nos últimos quatro anos, tenho atuado como pai 

principalmente no playground. Isso porque sentimos 
que Deus chamou nossa família para atuar na escola 
de nossa filha. Todas as sextas-feiras às 12h45, você 
me encontrará na escola onde Lily estuda. É o meu 
momento da semana favorito.

Quando Lily entrou no Jardim de Infância, minha 
esposa e eu achamos que a melhor forma de causar 
impacto onde nossa filha estudava seria estando sempre 
lá e incentivando outros pais cristãos a fazerem o mesmo.

Uma criança pode ser verdadeiramente cristã?
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Embora Deus esteja usando Karie e eu para fa-
zermos a diferença naquela instituição, acreditamos 
que simplesmente fazemos parte dos bastidores, 
pois a escola de Lily só pode ser verdadeiramente 
transformada por Jesus por intermédio dela e de seus 
coleguinhas cristãos. Os missionários mais influentes 
que Cristo enviará à escola de suas crianças são seus 
filhos! Quando compreendemos isso, além de tentar 
reunir os pais dos alunos, passamos a ensinar Lily 
a reunir e evangelizar suas coleguinhas.

Acreditar que Jesus pode avivar aquela escola por 
intermédio das mesmas crianças que passam pelos 
corredores e pelo playground é uma premissa cristã básica. 
Deus usa Seu povo para mudar ambientes e culturas onde 
este está inserido.

Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitorio samente 
em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a 
fragrância do seu conhecimento.  2 Coríntios 2.14

O dom espiritual da intercessão
Recentemente, vi Deus usando Lily e seus dons para 

alcançar sua escola para Cristo. Certa noite, ao colocá-la 
na cama, o Altíssimo me induziu a lhe perguntar se ela 
estava usando o dom da intercessão (mais adiante neste 
livro, compartilharei com você como se pode precisar os 
dons espirituais de seus filhos).

A resposta de Lily me surpreendeu. Eis o que disse: 
“Bem, hoje, decidi não brincar na hora do recreio 

Descubra os dons espirituais do seus filhos CORPO 14.indd   30 07/11/2014   10:54:08



31

para andar pela escola orando pelas crianças e pelos 
professores de lá”. Como assim? Ouvi aquilo mesmo? 
Lily havia deixado de brincar para interceder pelos 
professores e alunos?

Se você achou isso chocante, imagine como nós, seus 
pais, ficamos! Nunca havíamos conversado com ela a 
respeito desse tipo de intercessão. Tudo o que fizemos 
foi incentivá-la a orar por seus amigos toda noite, antes 
de dormir.

Quando me deito lembro-me de ti; penso em ti durante as 
vigílias da noite.  Salmo 63.6

Tenho vergonha de dizer que essa pode ter sido 
mais uma vez em que teríamos impedido Lily de 
exercitar sua fé. Havíamos “confinado” a oração dela 
a seu quarto. Nunca acharíamos que uma criança 
abriria mão de seu recreio a fim de interceder em favor 
de alguém. Ainda bem que o Espírito Santo tinha 
planos maiores!

Aslam e a espiritualidade infantil
Para terminar esse capítulo, quero chamar sua atenção 

para As crônicas de Nárnia, de C. S. Lewis, um autor 
que acredita que as crianças são mais do que meras 
espectadoras da fé. No fim de A viagem do Peregrino da 
Alvorada, Aslam conversa com Pedro, Lúcia e Eustáquio a 
respeito desse momento crucial da vida e como poderiam 
traçar seu futuro:

Uma criança pode ser verdadeiramente cristã?
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“Aslam”, disse Lúcia, “antes de partirmos, o senhor 
pode, por favor, contar-nos quando poderemos voltar a 
Nárnia? Por favor, tem de ser em breve, em muito breve!”.

“Querida”, disse Aslam, de modo muito gentil, “você 
e seu irmão jamais voltarão a Nárnia!”.

“Ah, Aslam!”, exclamaram Edmundo e Lúcia ao 
mes mo tempo.

“Vocês já estão muito velhas, crianças”, afirmou 
Aslam, “devem começar a se familiarizar com seu 
próprio mundo”.

Nas terras de Nárnia, deparamo-nos com uma coisa que 
todos os pais já sabem. Um dia, nossos filhos crescerão, 
as perguntas constantes cessarão, sua fé será desafiada 
pela razão da idade adulta e acharão que sabem 
de tudo. 

Nessa série, Lewis retrata elegantemente a espiritualidade 
infantojuvenil. O autor apresenta essa caminhada 
espiritual como um momento fascinante, quando as 
crianças não são consideradas vasos a serem enchidos, mas 
fogueiras a serem acesas, como diria François Rabelais.2 
São como reis e rainhas, pois enfrentam verdadeiras 
batalhas espirituais, têm a fé testada e exercitam seus dons 
para a glória do reino de Aslam.

“O senhor estará lá também?”, perguntou Edmundo 
[já adulto, no mundo real].

“Sim”, respondeu Aslam, “mas com outro nome, 
e vocês devem conhecer-me por esse nome. Essa 
foi a razão pela qual foram trazidos a Nárnia, a fim 
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de que, conhecendo-me aqui, sejam capazes de me 
conhecer melhor lá” (LEWIS, 1988, p. 209).

A última declaração ilustra o motivo pelo qual escrevi 
esse livro – porque acredito que devemos agarrar a 
oportunidade de ensinar nossos filhos a seguir seus dons, 
pois, conhecendo Jesus nessa fase, poderão ter toda uma 
vida gloriosa em Cristo.

Descendo pelas corredeiras
Quando Lily e eu descemos pela corredeira da Splash 

Mountain, fiquei nervoso. Então, algo inesperado 
aconteceu: em vez de chorar e desesperar-se, Lily ergueu 
seus braços e gritou de alegria. Lily amou cada milésimo 
de segundo daquela atração.

Vejo aquele momento como uma das lembranças mais 
notáveis de minha experiência como pai. Deus usou 2,7 
segundos para me fazer entender algo de proporções 
eternas. Nossos filhos não procuram ser espectadores, 
mas participantes ativos do Reino de Deus!

1. Isso se aplica a crianças cristãs de todas as idades. Os dons espirituais só são dados 
aos cristãos.

2. Adaptado de uma citação de François Rabelais (1494-1553), escritor francês 
renascentista. 

Uma criança pode ser verdadeiramente cristã?

Notas
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