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DONS DO ESPÍRITO SANTO: 

PERGUNTAS GERAIS



INTRODUÇÃO

✓ O que são dons espirituais?

✓ Quantos dons existem?

✓ Algum dom teria desaparecido?

✓ Como buscar e usar os dons espirituais?



EXPLICAÇÃO E BASE BÍBLICA

• Até o séc. XIX ➔ os livros de teologia sistemática pouco ou

nada falavam sobre o assunto.

• A partir do séc. XX ➔ aumenta o interesse pelo assunto

(movimentos pentecostais e carismático).

“Dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo 

Espírito Santo e usado no ministério da igreja” 

(Grudem, 1999, pág. 859).

• O conceito inclui habilidades ditas “naturais” (ensino,

administração...) e aptidões aparentemente “miraculosas”

(profecia, cura...) – Rm 12.6-8; 1Co7.7; 12.8-10, 28; Ef4.11.



OS DONS NA HISTÓRIA DA REDENÇÃO

• O Espírito Santo sempre agiu, conduzindo pessoas à fé e

capacitando alguns indivíduos (Moisés, Elias), porém o

ministério dele no AT era contido (evangelização, expulsão

de demônios, curas miraculosas, profecia restritas).

• O AT aponta para um tempo em que a atuação do Espírito

Santo seria mais ampla e intensa:

"E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu Espírito 

sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês 

profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens 

terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas 

derramarei o meu Espírito naqueles dias” (Jl 2.28-29).



OS DONS NA HISTÓRIA DA REDENÇÃO

• João Batista ecoa a expectativa de Joel afirmando que virá

alguém que “batizará com o Espírito Santo e com fogo” (Mt

3.11; cf. Mc 1.8; Lc 3.16; Jo 1.33; At 1.5).

• Jesus disse que o poder do Espírito Santo atuava nele e o

habilitava para o ministério (Lc 4.14-22; 31-41; cf. 1Jo 3.8).

• Alguns discípulos experimentaram esse poder quando foram

enviados a evangelizar (Mt 10.7-8; Lc 10.1-12).

• A plenitude do Espírito Santo ocorreu em Pentecostes (At

1.4-5, 8) e Pedro reconheceu que era o cumprimento da

profecia de Joel (At 2.16-21).



QUANTOS DONS EXISTEM?

• As cartas do NT apresentam 6 listas diferentes:
1Co 7.7 1Co 12.8-10 1Co 12.28 Rm 12.6-8 Ef 4.11

1. Casamento 3. Sabedoria 12. Apóstolo 16. Serviço (12) Apóstolo

2. Celibato 4. Profecia (4) Profeta (4) Profecia (4) Profeta

5. Fé 13. Mestre (13) Ensino 21. Pastor-Mestre

6. Cura (6) Cura 17. Contribuição 22. Evangelista

7. Milagres (7) Milagres 18. Misericórdia

8. Conhecimento 14. Administração 19. Encorajamento

9. Discernimento 15. Socorro 20. Liderança

10. Línguas (10) Línguas

11. Interp. Línguas

1Pe 4.11

“Se alguém fala... se alguém serve...” (abrangendo vários dons)



QUANTOS DONS EXISTEM?

• A Bíblia não pretende ser exaustiva.

• Em 1Co 12.28, Paulo deu sinais de alguma ordem entre

alguns dons.

“A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos; em 

segundo lugar, profetas; em terceiro lugar, mestres; depois, 

operadores de milagres; depois, os que têm dons de curar, ou de 

ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas.”

• O ponto principal: temos diferentes dons para que

possamos depender uns dos outros (1Co 12.21-22, cf. vs

4-6).



OS DONS PODEM VARIAR QUANTO AO PODER?

• Paulo nos dá a entender que sim:

✓ O dom da profecia deve ser “segundo a proporção

da fé” (Rm 12.6).

✓ Escreve a Timóteo: “admoesto que reavive o dom

de Deus que está em você” (2Tm 1.6).

✓ Ele diz a seu respeito: “...falo em línguas mais do

que todos vocês” (1Co 14.18).

• A variação resulta da combinação entre as influências

divina (1Co 12.11) e humana (experiência, sabedoria,

treinamento, zelo).



OS DONS DE UM CRISTÃO SÃO PERMANENTES?

• Sim, como regra geral no NT.

• Porém o eficiência de alguns dons depende muito mais

da soberania divina:

✓ Cura: as enfermidades de Epafrodito (Fp 2.26-27), de

Timóteo (1Tm 5.23) e talvez de Paulo (2Co 12.7-9).

✓ Profecia: depende da concessão espontânea de uma

revelação sobrenatural de Deus (1Co 14.30).

✓ Evangelização: podemos comunicar a Palavra com

habilidade, mas a conversão é obra divina (Jo 1.13; 3.8).



COMO DESCOBRIR E BUSCAR OS DONS?

• O papel da liderança: viabilizar oportunidades para os

membros funcionarem no corpo e orar por isso.

• O papel de cada membro:

✓ Perceber as necessidades e oportunidades

existentes no momento;

✓ Autoexame: “Que interesses e aptidões eu tenho?”.

✓ Obter conselhos e incentivos com os mais experientes.

✓ Orar, pedindo sabedoria a Deus para servir ao Reino

(Tg 1.5-8).



COMO DESCOBRIR E BUSCAR OS DONS?

• Exercitar-se em alguma(s) área(s) e notar a

correspondência da igreja.

• Considerar que, em alguns casos, pode haver profecia

indicando um dom específico (1Tm 4.14).

• Compreender que “os melhores dons” (1Co 12.31; 14.1)

são os que mais edificam a igreja (1Co 14.5, 12).

“...quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser 

que as interprete, para que a igreja receba edificação. (...) 

procurem progredir, para a edificação da igreja.”



OS DONS SÃO SINÔNIMOS DE MATURIDADE?

• Eles são dados a todo crente (1Co 12.7, 11; 1Pe 4.10):

maduros ou imaturos espiritualmente.

✓ O caso da igreja de Corinto (1Co 1.7; 3.1).

• Na verdade, até os incrédulos podem expressar

eventualmente sinais notáveis (Mt 7.22-23).

• A maturidade vem com a obediência à Palavra e se

evidencia com os frutos do espírito (Jo 14.21; Gl 5.22-

26; 1Jo 2.6).
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