
 

Episódio 61 

Qual o seu talento? 

Hoje vamos conversar sobre talentos porque eu sei que tem muita gente 
que não consegue identificar seus dons e talentos, ou até pensa que 

não tem talento ou não sabe como colocá-los em prática.  

O que a Bíblia diz sobre isso? 

Quando analisamos esse tema biblicamente vemos que Deus deu 
pelo menos um talento para cada pessoa. É fascinante que se 
pararmos para estudar a parábola dos talentos que está em 
Mateus 25:14-30 percebemos que é mais questão de insegurança 
dessa pessoa que recebeu um talento em enterrar ao invés de usar 
o que recebeu.


Primeiro quero te dar um panorama geral do que a Bíblia traz 
acerca de talentos e dons. A primeira coisa que precisamos 
conhecer são os versos que tratam desse tema:


• 1 Coríntios 12:4-11 e 28-31; 

• Romanos 12:6-8; 
• Efésios 4:11 e 12; 
• 1 Pedro 4:11. 
Esses versos estão falando de dons e papéis de liderança que 
utilizam alguns desses dons. Basicamente trabalhamos com dois 
conceitos nesse assunto:


1. Talentos ou dons naturais: Não é só cristão que está em comunhão 
com Cristo que possui esse tipo de dom ou talento, esses 

1



nascem com a pessoa ou são desenvolvidos ao longo da vida. 
Por exemplo: o dom da música, seja para compor, tocar, cantar. 
Isso é um talento que qualquer pessoa pode ter, independente 
da religião.


2. Dons espirituais: São recebidos através do Espírito Santo pelas 
pessoas que creem em Jesus. Se você quiser saber mais sobre 
isso você pode ler um artigo em inglês muito legal que mostra 
essa questão dos dons com as passagens e tudo mais. 


É preciso ter em mente que Deus vai usar tanto os seus talentos 
quanto os dons espirituais. A Bíblia cita o tempo todo pessoas que 
tinham talentos específicos que muitas vezes são utilizados na 
causa de Deus. Temos o exemplo das artes manuais, talento que 
foi aplicado no tabernáculo. Quando lemos a história fica bem claro 
que o Senhor separou aqueles homens para esse trabalho (ver 
Êxodo 31:1-11).


O uso dos dons e talentos 

O mais importante é entender que sejam talentos ou dons, no 
contexto cristão, eles devem ser sempre usados para edificação da 
igreja, para que ela esteja preparada para cumprir a missão da 
pregação do evangelho. Infelizmente vários dons e principalmente 
talentos, acabam sendo empregados para entretenimento, como a 
música que é vista mais como um show do que adoração onde 
chegamos mais perto de Deus ou falar em público, onde o orador 
vira um personagem que as pessoas gostam de assistir por 
diversão. Por isso é essencial ter em mente que os dons espirituais 
e talentos devem estar direcionados para edificar a igreja no 
cumprimento da missão de pregar o evangelho.


Ao mesmo tempo que todos os cristãos são chamados para 
anunciar as boas novas, como vemos em Mateus 28:19, sabemos 
que nem todos terão o mesmo dom. Não podemos confundir a 
ordem de fazer discípulos de todos os povos achando que todos 
têm o dom do evangelismo. Então, de novo, cada um atua com seu 
dom, mas como parte dessa missão maior. 


Aí temos que ser bem cuidadosos também para não generalizar: 
“Ah, mas se estou cantando na igreja para entreter os cristãos (nós 
sabemos quando estamos fazendo isso) é para uma causa maior 
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do evangelho”. Nem tudo o que acontece na igreja que tem que ver 
com a missão. Por isso é tão importante não esconder os talentos 
fazendo alguma coisa dentro da igreja, só para dizer que fez. É algo 
que me preocupa muito. Às vezes vejo um jovem sem 
compromisso algum com Cristo que alega ser atuante na igreja por 
estar na sonoplastia, ou algo assim. Não é errado fazer atividades 
na igreja, mas também não é o suficiente. Cumprir uma tarefa ou 
ter uma cargo na igreja não é necessariamente usar os talentos 
para a pregação do evangelho. Cumprir a missão pode ser taça 
simples como falar de Cristo para os colegas na faculdade, mas 
precisa ser algo que te envolva realmente na missão.


Mas afinal, qual é o meu dom? 

Agora você deve estar interessado em saber qual é o seu dom 
espiritual, caso você ainda não saiba o seu, e isso entra um 
problema que vejo o tempo todo. As pessoas ficam tão ansiosas 
em descobrir qual é o seu dom, que ficam vidradas em fazer testes 
e depois que descobrem ficam perdidos sem saber como aplicar 
aquele conceito abstrato daquele dom. 


Aí tem um detalhe muito curioso: eu acredito que o erro está 
justamente na fala de “encontrar o seu dom”. E amei a colocação 
de um palestrante que disse “Deus não brinca de caça ao tesouro 
com os dons”. Ele não esconde um dom e diz “agora vai lá tentar 
encontrar ele”. Não tem sentido, não vemos um personagem 
bíblico se questionando ou procurando pelo seu dom, é uma coisa 
que foi gerada em nossa cabeça atualmente.


Deus na verdade já deu o dom e provavelmente quem está 
escondendo somos nós que não queremos colocar em prática 
quem sabe até por ingenuidade de achar que é algo complicado. O 
grande ponto é que precisamos entender que os talentos são 
coisas práticas mesmo do dia-a-dia, não algo extraordinário. 


Quero te desafiar a fazer um pensamento reverso. Vai do talento 
para o dom. Ee explico: Com certeza tem algo que você sabe fazer 
super bem e provavelmente não conseguiu ver como isso se 
conecta com a causa de Deus. Por exemplo, se você é uma 
pessoa extremamente social que ama estar em grupo, então por 
que não convidar pessoas para irem em sua casa ou promover 
encontros no parque onde possa fazer atividades que crie um 
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momento de interação, apresentando conceitos bíblicos ou 
questionamentos que encontramos respostas na Bíblia? Pronto! A 
partir disso você usa seu talento e desenvolvendo ele, e ao ler a 
Bíblia você vai acabar descobrindo o dom que engloba esses 
talentos, que pode ser hospitalidade, serviço, ensino, 
aconselhamento, etc.


Mas se você nem sabe algo que você é bom ou gosta de fazer, vai 
ter que ser por meio de tentativa e erro mesmo. Experimente fazer 
algo que você acredita que se identifica e pode ter dom para 
aquilo. E não é porque você não soube bem como agir na primeira 
vez que você não tem dom para aquilo, pode estar só falta de 
prática por ter escondido esse dom por tanto tempo. Com o tempo 
você vai começar a descobrir e se identificar com algumas 
atividades. 


O problema é não fazer nada. Devemos lembrar da parábola em 
Mateus 25 e entender que se não usarmos nosso talento, além de 
atrofiarmos, vamos ser repreendidos por Deus. Quanto mais o 
talento for usado, mais ele será desenvolvido e multiplicado. Se 
ficar parado, você vai perdê-lo. 


Você está disposto a procurar, com sinceridade, utilizar os dons que 
Deus tem colocado à sua disposição?  

É só orar e pedir para o Espírito Santo te encaminhar nesse processo 
que Ele sempre se revela para nós.
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