
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discernimento flui do conhecimento, inteligência e sabedoria, mas, nunca deixa de ser um dom 
de Deus. Muita gente pode ter conhecimento e inteligência, mas ser fraco demais na sabedoria e 
no discernimento. 
Quando o Espírito de Deus entra na nossa vida, um dos frutos evidentes da sua obra em nós, no 
processo de santificação, é a sabedoria e discernimento. 
 
Esse processo tende a crescer com a idade, crescendo também os frutos da sabedoria.  
 

Isaías 26:7 
A vereda do justo é plana; tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. 

 
A sabedoria utiliza do discernimento para decisões, posicionamentos, palavras e ações. 
Mas, nossa capacidade de discernimento tende a diminuir gradativamente com a idade. 
Imagina o que acontece com aqueles que nem desenvolveram o discernimento nos anos 
produtivos da vida! 
 

2 Samuel 19:31-43 
 
31 Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, 
para o acompanhar até ao outro lado.  

A FESTA 

DISCERNINDO O ESPÍRITO DA COISA 
 
Alguns acreditam ter um sexto sentido.  
Tem gente que alega desfrutar de uma sensibilidade maior para descobrir as 
coisas a tempo, premeditar ou se antecipar à esperteza de outros. 

Outros, se acham. Estão firmados em algum tipo de prepotência e têm certeza 
de que sabem tudo, dominam, são “mestres” que não erram. 

Nem sempre enxergamos, nem sempre enxergamos corretamente ou 
completamente. Sempre precisamos de “energia que vem de fora”. 
 
Parece mesmo ser importante estar com “o radar ligado”. 
Discernimento de espíritos não é uma capacidade pessoal, mas um dom do 
Espírito Santo. Embora a experiência e maturidade nos levem a precauções, 
prudências, atenção, que não nos deixam cair em qualquer armadilha, o que 
mais importa é sermos guiados pelo Espírito de Deus. 

“...os filhos são guiados pelo Espírito Santo...” 

Em quais áreas da sua vida você identifica precisar de mais discernimento? 
Quais atitudes e decisões você deveria tomar com mais sabedoria? 
O que fazer para desfrutar desse dom de discernimento? 
Quais os frutos da ação do poder do Espírito Santo nas nossas vidas? 
 

 
 

 



32 Era Barzilai mui velho, da idade de oitenta anos; ele sustentara o rei quando 
este estava em Maanaim, porque era homem mui rico.  
33 Disse o rei a Barzilai: Vem tu comigo, e te sustentarei em Jerusalém.  
34 Respondeu Barzilai ao rei: Quantos serão ainda os dias dos anos da minha 
vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém.  
35 Oitenta anos tenho hoje; poderia eu discernir entre o bom e o mau? 
Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir 
a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao 
rei, meu senhor?  
36 Com o rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão; por que há de me 
retribuir o rei com tal recompensa?  
37 Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade e serei sepultado junto 
de meu pai e de minha mãe; mas eis aí o teu servo Quimã; passe ele com o rei, 
meu senhor, e faze-lhe o que bem te parecer.  
38 Respondeu o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado 
e tudo quanto desejares de mim eu te farei.  
39 Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão e passado também o rei, este 
beijou a Barzilai e o abençoou; e ele voltou para sua casa.  
40 Dali, passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele; todo o povo de Judá e 
metade do povo de Israel acompanharam o rei.  
41 Eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: Por que 
te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei, e a sua casa 
através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles?  
42 Então, responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porque 
o rei é nosso parente; por que, pois, vos irais por isso? Porventura, comemos à 
custa do rei ou nos deu algum presente?  
43 Responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: Dez tantos 
temos no rei, e mais a nós nos toca Davi do que a vós outros; por que, pois, 
fizestes pouco caso de nós? Não foi a nossa palavra a primeira para fazer voltar 
o nosso rei? Porém a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra 
dos homens de Israel. 

 
Como você tem se aplicado no desenvolvimento de discernimento? 
 

1. Dependemos do Corpo de Cristo, da família e dos amigos; dependemos uns dos 
outros para aperfeiçoamento e santificação.  

 
Salmos 19:12 
Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. 
 

2. Os sacerdotes, os pastores, aqueles que nos discipulam, são canais de Deus para o 
crescimento no discernimento e sabedoria.  

 
Ezequiel 44:23 
A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano e o farão discernir entre o 
imundo e o limpo. 

 
3. Dependemos de um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, que é a 

fonte de discernimento.  
 

Hebreus 4:12 
Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 
dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta 
para discernir os pensamentos e propósitos do coração. 
 
 
 



Hebreus 5:11-14 
A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos 
tendes tornado tardios em ouvir. 12 Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, 
atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de alguém que vos 
ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus; assim, vos 
tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. 13 Ora, todo aquele que 
se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. 14 Mas o 
alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades 
exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. 
 
1 Coríntios 12:8 - 11 
Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria; e a outro, segundo o 
mesmo Espírito, a palavra do conhecimento; 9 a outro, no mesmo Espírito, a fé; e a outro, 
no mesmo Espírito, dons de curar; 10 a outro, operações de milagres; a outro, profecia; 
a outro, discernimento de espíritos; a um, variedade de línguas; e a outro, capacidade 
para interpretá-las. 11 Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, 
distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente. 
 

 
O QUE É DISCERNIR ESPÍRITOS? 
Questões para as conversas no Encontro das Células 
 
 

1. Quais questões desafiadoras você enfrenta e demandam mais discernimento? 
2. Como você tem se aplicado no desenvolvimento de discernimento? 
3. Quais problemas e pesos você carrega e agora identifica falta de discernimento? 
4. Que atitudes você decide tomar, mediante o ensino desta lição, para crescer em 

discernimento? 
 
Muitos enfrentam dificuldades no casamento, nos relacionamentos familiares, na vida profissional 
e financeira, por falta de discernimento. 
Muitos não alcançam os lugares que Deus tem de autoridade, benção e prosperidade por falta 
de sabedoria e discernimento. 
 
Todos nós, mediante uma lição como essa, precisamos ir para diante do Senhor, com jejum e 
orações, buscando uma intervenção poderosa de Deus que nos leva ao quebrantamento e 
santificação, desfrutando de mais discernimento do Espírito, mais discernimento de espíritos, 
mais sabedoria e vitórias! 
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