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Discernimento de espíritos é um dom necessário, porém pouco visto em
nossos dias. Muitos perecem envolvidos em meio a enganadores e vãos
movimentos que se dizem ser provenientes do Espírito Santo, contudo, são
apenas enganações para lucros nanceiros e crescimento de status social.
Neste comentário traremos um auxílio dentro do texto proposto em
cada tópico, seguindo os objetivos especí cos dados pela lição, com o
objetivo de contribuir para o preparo de sua aula. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.
DISCERNIR E DISCERNIMENTO
Discernir é o ato de perceber, distinguir, diferenciar, discriminar,
compreender ou entender sobre algo ou alguma coisa. No sentido
empregado pela lição, podemos de nir discernir como “examinar,
entender”.
Discernimento é a capacidade de compreender, de separar, de avaliar
com bom senso, com clareza, trocando por miúdos, saber fazer um bom
juízo. Trazendo para o sentido da lição, discernimento é a capacidade que o
cristão possui em fazer um bom julgamento daquilo que se diz ser certo ou
errado.
Dentro do sentido dos termos acima expostos, também podemos
destacar o dom do Espírito Santo: “Discernimento de espíritos”.
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Capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo à Igreja com o
objetivo de habilitar os salvos a identi car a procedência das operações
espirituais (1 Co 12.10). Semelhante dom faz-se mais que necessário, em
virtude dos muitos (e e cientes) disfarces usados por Satanás para barrar o
crescimento do Reino de Deus (2 Co 11.4). (ANDRADE 1996, p. 146)
A necessidade de discernimento em nossos dias se dá pelo
estarrecedor crescimento de manifestações que se dizem “espirituais” em
nosso meio. Muitos realizam até cultos temáticos, a m de que aconteçam
tais manifestações, o que acaba apenas a iludir a muitos na caminhada de
fé.
Não podemos prevaricar neste aspecto, sabendo que o inimigo tem
seus disfarces e sabe muito bem como iludir a muitos, principalmente no
meio pentecostal, sabendo que é o mais propenso a aceitar este tipo de
manifestação enganosa. Por isso cresce a importância do discernimento e
do dom de discernimento de espíritos em nosso meio.
A ADVINHADORA DE FILIPOS
Temos aqui a avaliação de uma história muito pregada em nosso
meio, a de uma jovem que dava lucro a seus senhores por possuir um
espírito de adivinhação.
Ela era vidente, pois tinha um espírito de adivinhação […] Na verdade, ela
era movida por um espírito maligno que ditava as respostas ambíguas
àqueles que a consultavam. Servindo-se dessas palavras dúbias, ela
satisfazia o desejo vão que essas pessoas tinham de saber o futuro,
enganando-as. (HENRY 2008, p. 175)
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Aquela jovem estava sendo usada por satanás, no intuito de enganar
a muitos que estavam envolvidos em idolatrias, numa época de extrema
ignorância espiritual, haja vista que a mensagem do Evangelho ainda não
havia chegado ali; como também ela estava sendo usada pelos homens,
com o objetivo de obtenção de lucro através de seus feitos.
Pessoas que possuíam um espírito de adivinhação como aquela
jovem eram chamadas de “pitonisas”, em referência a mitologia grega.
Pitonisa era nome que, a princípio, era dado às sacerdotisas de Apolo, em
Delfos, e, posteriormente, aos adivinhos em geral; derivava-se de uma
referência à serpente mediante a qual esse deus era simbolizado. Pitom
(como substantivo próprio), dentro da mitologia grega, era a serpente que
guardava Delfos. (CHAMPLIN 2014, p. 406)
O cerne da questão deste tópico, é destacar “as práticas
contemporâneas que podem estar sendo toleradas entre nós em nome de
uma pretensa espiritualidade. Aqui, soa urgente comunicar o cuidado que se
deve ter para não se fazer do culto ou reuniões de oração um mero pretexto
para se consultar o futuro ou coisa do tipo. Essa prática é condenada pelas
Escrituras”. (Revista Ensinador Cristão ano 20 – nº 77, p. 41)
Como cristãos, devemos nos abster de práticas relacionadas as da
jovem pitonisa de Filipos, tais coisas além de serem repugnadas em nosso
meio, e devem ser combatidas para que não se enraízem entre nós, e
devemos também orientar e instruir aos nosso sobre o pecado de tais
práticas.
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DESMASCARANDO OS ARDIS DE SATANÁS
Nesta história, podemos observar a importância do dom de
discernimento de espíritos para o cristão. Aquela jovem poderia muito bem
ter iludido a Paulo e Silas com seus elogios públicos, contudo, o
discernimento fez com que Paulo tomasse uma atitude com aquela situação,
e a jovem em m foi liberta.
Deve-se ser ressaltado aqui, que se Paulo não fosse um homem com
uma comunhão com Deus em sua vida, ele poderia facilmente ser enganado
pela jovem, contudo, um homem cheio do Espírito Santos de Deus, recebe a
capacidade pelo mesmo Espírito para distinguir espiritualmente o certo e o
errado.
Para se discernir os espíritos, as faculdades humanas são insu cientes;
é indispensável a capacitação do Espírito. O discernimento de espíritos
independe das operações intelectuais; depende única e exclusivamente da
iluminação divina. (ANDRADE 1996, p. 146)
Receber do Espírito Santo o poder para discernir entre profetas
verdadeiros e falsos grita de necessidade em nossos dias. Há muitos que
enganam o povo de Deus com vãs e falsas manifestações espirituais, com o
intuito de receber retorno nanceiro e até mesmo status com a Noiva do
Cordeiro. Isto é perigoso, pois, muitos estão sendo e poderão ser enganados
com este falso movimento espiritual, de modo que sem a devida instrução
na Palavra de Deus, sempre teremos muitos irmãos iludidos em fantasias
inventadas.
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É verdade que hoje não é muito difícil reconhecer determinadas
realidades espirituais, pois temos a Palavra de Deus que nos dá parâmetros
e princípios bem claros para nos orientar acerca dos muitos movimentos
estranhos ao Espírito Santo. Entretanto, a realidade do mundo espiritual não
é fechada. É complexa e Satanás sempre é criativo quando seu objetivo é
enganar e destruir pessoas. Por isso, é impossível distinguirmos
determinadas práticas espirituais verdadeiras das falsas sem a atuação do
Espírito Santo. (Revista Ensinador Cristão ano 20 – nº 77, p. 41)

Esperando Jesus voltar hoje!
Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco
EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para
professores da EBD que querem ministrar uma aula de
excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça agora
seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides
das lições em PowerPoint, subsídios em PDF, comentários
das lições, cursos bíblicos e cursos de educação cristã.
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