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8. Discernimento: A Salvaguarda do Reavivamento  
 

Material bíblico: João 17:3; 1 João 2:3–6; Mt. 23:27, 28; 2 Tes. 2:9–12; 1 Cor. 12:4–7; Sal. 
119:159, 160. 
 
Citações 

• Algumas pessoas pensam que têm discernimento quando, de fato, elas apenas têm suspeitas. 
A suspeita é oriunda da mente não renovada; o discernimento é oriundo do espírito renovado. 
Joyce Meyer 
• Que o discernimento seja o depositário de sua confiança, e que os erros sejam o seu 
professor. T. F. Hodge 
• Uma das primeiras coisas que aprendemos de nossos professores é o discernimento: a 
capacidade de separar a verdade da ficção e de saber quando perdemos nosso centro e como 
encontrá-lo novamente. O discernimento é também uma das últimas coisas que aprendemos, 
quando sentimos que nossos caminhos divergem e devemos nos separar de nossos mentores, a fim 
de permanecermos fiéis a nós mesmos.  Anne Hill 
• A Bíblia diz que precisamos amar nossos inimigos, abençoar nossos inimigos. Ela não diz, 
porém, que devemos assumir as prioridades dos nossos inimigos. David McGee 
• O discernimento é o chamado de Deus à intercessão, nunca à crítica e à fofoca. Corrie ten 

Boom 
• Só quando a obra em andamento já fracassou e estamos sendo desprezados e rejeitados é que 
começamos a discernir a verdadeira intenção de nosso coração. Watchnan Nee 

• Discernimento não é uma questão de simplesmente dizer a diferença entre o certo e o errado; 
é muito mais dizer a diferença entre o certo e o quase certo. Charles Spurgeon 
 
Perguntas 
 Por que o dom do discernimento é tão importante? Como você explicaria o que isso 
significa? Como podemos ter mais discernimento, sem nos tornarmos críticos? Uma vez que 
tenhamos discernimento, e daí? Como podemos usar essa habilidade para o bem? Quando vemos 
que algo está errado ou incorreto, o que devemos fazer, especialmente quando isso envolve os 
outros? 
 
Resumo bíblico 
  Jesus diz: "A vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus 
Cristo, a quem enviaste" (João 17:3 FBV). Por sua vez, 1 João 2:3-6 fala sobre como podemos 
discernir a verdade e segui-la. Os fariseus não conseguiram discernir a discrepância entre o que 
ensinavam e o que realmente eram (Mat. 23:27, 28). Nós precisamos ser capazes de discernir as 
mentiras do ‘homem da iniquidade’, mencionado em 2 Tessalonicenses 2:9-12. À medida que nós 
discernimos a verdade de Deus, nós a reconhecemos e amamos (Sal. 119:159, 160). O 
discernimento é um dom espiritual que vem de Deus: "Ora, há diversidade de dons espirituais, mas 
eles vêm do mesmo Espírito. Há diferentes tipos de ministérios, mas eles vêm do mesmo Senhor. 
Existem diferentes formas de trabalho, mas elas vêm do mesmo Deus, que opera em todas elas. O 
Espírito é dado a cada um de nós e é revelado para o bem de todos" (1 Cor. 12:4-7 FBV). 
 
Comentário 
  Finalmente, um estudo sobre o discernimento! Acredito que, em nosso mundo, este 
aspecto é um dos quais temos mais necessidade, mesmo dentro da igreja. Nós não mais 



discernimos o certo do errado, não discernimos os sinais dos tempos e, o que é mais problemático, 
não discernimos a Deus corretamente.  
 Isso me faz lembrar de um lamento que um pastor de Londres me confidenciou há alguns anos: 
"um pregador visitante vem e diz uma coisa nesta semana e todo mundo diz ‘amém’. Outro 
pregador vem na semana seguinte, diz algo exatamente o oposto, e todos ainda dizem ‘amém’. 
Será que eles não conseguem ver a diferença?" 
 Precisamos de discernimento espiritual! Para obter isso, precisamos pensar! Precisamos pesar as 
provas e, com a ajuda do Espírito Santo, decidir qual é a verdade. O salmista diz: "Eu sou Teu 
servo, dá-me discernimento para que eu possa entender Teus estatutos" (Sal. 119:125). Nós 
pedimos discernimento para que possamos compreender a maioria das as verdades que Deus nos 
dá. Sem esse discernimento, somos suscetíveis às mentiras do diabo e tornamo-nos dispostos a 
aceitar ideias falsas a respeito de Deus. 
 Infelizmente, a passagem de 1 Cor. 12, mencionada em nosso material bíblico não apareceu 
completa. A passagem continua: “uma pessoa recebe do Espírito a habilidade de falar palavras de 
sabedoria… Outra pessoa recebe o dom do discernimento espiritual… mas todos esses dons são 
obra de um mesmo Espírito, que os distribui a cada pessoa conforme Lhe apraz” (1 Cor. 12:8, 10, 
11 FBV). 
 A aplicação mais importante do dom de discernimento ocorre em relação a nossa compreensão de 
Deus. Precisamos discernir a verdade e distingui-la de todas as mentiras do diabo para que 
possamos ver o verdadeiro caráter de Deus e Seu amor abnegado. Sem esse discernimento, vamos 
acabar com conceitos confusos a respeito de Deus e nossa vida será danificada como resultado. 
Jesus nos diz que, se nós O vimos, vimos também o Pai, pois Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida 
e ninguém vai ao Pai senão por Ele: vemos a Deus por meio de Jesus. 
 
Comentários de Ellen White 
 A devoção contínua estabelece uma relação tão íntima entre Jesus e Seu discípulo, que o 
cristão se torna como Ele em espírito e caráter. Mediante ligação com Cristo terá visão mais clara e 
ampla. O discernimento se tornará mais penetrante, mais equilibrado o juízo. Aquele que anela ser 
de utilidade a Cristo é tão vivificado pelo vitalizante poder do Sol da Justiça, que é habilitado a 
produzir muito fruto para a glória de Deus.  {O Desejado de todas as nações, p. 251} 
  Alguns que não têm discernimento espiritual não conseguem distinguir entre o falso e o 
verdadeiro, e dedicam alta estima aos que não têm ligação com Deus. Aqueles que têm sido 
indiferentes e negligentes, e têm fracassado em crescer na graça e no conhecimento da verdade, 
serão enganados. Eles não compreendem os princípios básicos da doutrina e da experiência, que 
garantem ao homem a perfeição do caráter cristão.  {Review & Herald, 8 de janeiro de 1884} 
 A descrença que exige conhecimento perfeito nunca vai ceder à evidência que Deus se 
compraz em dar. Deus exige de seu povo fé que repouse sobre o peso da evidência, não 
conhecimento perfeito. Os seguidores de Jesus Cristo que aceitam a luz que Deus lhes envia, 
devem obedecer à voz de Deus que fala a eles, mesmo quando há muitas outras vozes clamando 
contra ela. É preciso discernimento para distinguir a voz de Deus.  {Review & Herald, 16 de 
setembro de 1873} 
 Toda a vida espiritual é moldada por nossas concepções de Deus e, se nós acalentamos 
visões errôneas de Seu caráter, nossa alma vai sofrer prejuízo. Devemos ver, em Deus, Aquele que 
anela pelos filhos dos homens, desejando fazer-lhes o bem. {Review & Herald, 14 de janeiro 14 
de 1890} 
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