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TEMA: PALAVRA DA CIÊNCIA

O dom palavra da ciência, também é chamado de
É concedido ao salvo! E pode ser dado por sonho,
dom do conhecimento.
por visão, por revelação especial, operando na esfera
Esse dom revela coisas (no presente ou no passado) humana, no seio da igreja; sendo um conhecimento
que não são percebidos pela visão natural (1Sm 16.7; sobrenatural propiciado por Deus. Podemos dizer que
Jo 2.24,25). Na vida prática da igreja, algumas experi- a palavra da sabedoria é a aplicação da “ciência” de
ências demonstram que o dom da palavra da ciên- Deus, na vida prática pessoal ou da igreja.
cia pode ser dado nos tempos presentes.

Escrevendo aos coríntios, sobre as “armas de nossa
milícia”, Paulo diz que essas “armas” destroem “...os
conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento
à obediência de Cristo” (2Co 10.5). Através desse dom,
o crente penetra nas profundezas do conhecimento de
Deus (cf. Ef 1.17-19).

É preciso entender a diferença entre o dom da sabedoria e o dom da palavra da ciência. A ciência
é o conhecimento profundo, concedido por Deus, em
relação às coisas divinas ou às coisas dos homens, que
estão além do conhecimento natural. O dom da sabedoria refere-se à utilização do conhecimento em
questões práticas da vida. Conhecimento sem sabeO Espírito Santo capacita o crente a falar um pouco
doria é puro exercício intelectual infrutífero. O cristão do ilimitado conhecimento divino. Deus leva o crente
deve ter conhecimento de Deus para viver o cristianis- a dizer coisas que ele, pela sua capacidade natural, não
mo de forma concreta, no seu dia a dia.
teria possibilidade nem capacidade de dizer.
A palavra da ciência é um dom parceiro da palavra da sabedoria! Salomão disse:
“Dá-me, pois, agora, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo; porque quem
poderia julgar a este teu tão grande povo? Então, Deus disse a Salomão: Porquanto houve isso no teu coração,
e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos
dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento..., sabedoria e conhecimento te são dados; e te darei
riquezas, e fazenda, e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá.” 2Cr 1.10-12
A palavra da ciência já foi e
UM ALERTA!
pode ser usada para ajudar um filho de Deus em dificuldades. A
Tal conhecimento nunca deve ser
exemplo de Eliseu, que por esse co- para nossa perdição ou superiorinhecimento salvou o Rei de Israel dade. Em Filipenses, cap. 2, versos
dos sírios. (Vide 2Rs 6.8-13)
7 a seguir, afirma que o nosso maior
Vejamos mais exemplos práticos: exemplo (Sr. Jesus) esvaziou-se de
si mesmo, e alcançou um nome so- Samuel, em conhecimento de
bre todo nome. E o Pai o exaltou
coisas perdidas e a respeito de ou(vv 9).
tras pessoas; (1Sm 9.3,6,19)
“De sorte que haja em vós o mes- O Sr. Jesus e a mulher samarimo sentimento que houve tamtana a beira do poço pedindo água
bém em Cristo Jesus, que, sendo
(Jo 4.17b,18);
em forma de Deus, não teve por
- O Sr. Jesus viu a Natanael estan- usurpação ser igual a Deus. Mas
do debaixo da figueira (Jo 1.48);
aniquilou-se a si mesmo, tomando
- Ananias direcionado para orar a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens;” (vv 5-6)
por Saulo de Tarso (At 9.11);

LIÇÃO FINAL
O homem com o dom de conhecimento simplesmente entrega e
explica a verdade de Deus à igreja.
Deus lhes dava o conhecimento, e
eles retransmitiam.
Não se trata de métodos normais
de pesquisa e aprendizagem. Esse
dom não necessitava tal esforço: a
verdade era simplesmente revelada
por Deus.
É manifestado mais particularmente por meio do ofício do profeta, o qual necessariamente, possui
dons de revelação; caso contrário,
não profetizaria.
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