
Línguas, profecias e
ordem no culto



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber entender como os dons devem ser usados;
compreender o que significa ordem no culto à
luz dos ensinos bíblicos;

sentir perceber a necessidade de usar
cuidadosamente os dons dados pelo Senhor;

agir usar os dons recebidos do Senhor sempre para
a edificação da igreja.



Introdução

Depois da apresentação do amor como “um
caminho sobremodo excelente”, acima de
qualquer ministério ou dom, Paulo confronta os
coríntios com o uso inadequado do dom de
línguas, ensinando-lhes três verdades básicas
acerca desse dom – o seu lugar em relação ao
dom de profecias, o seu propósito e o seu uso
no culto público.



I. A posição superior do dom de profecia
(1Co 14.1-19)

1. A profecia edifica toda a congregação
(1Co 14.1-5)

a. Ninguém entende! (1Co 14.2)

b. Todos entendem! (1Co 14.3-4)

c. A profecia é superior! (1Co 14.5)



I. A posição superior do dom de profecia
(1Co 14.1-19)

2. As línguas são ininteligíveis (1Co 14.6-12)

a. A impossibilidade de ele edificar a igreja
(1Co 14.6)

b. Apenas fazer barulho! (1Co 14.7-9)

c. Vozes sem sentido! (1Co 14.10-12)

3. O valor limitado de falar em línguas
(1Co 14.13-19)



Aplicação para hoje

Como você procura ouvir a voz do Senhor?
Não há substituto para o relacionamento
pessoal com o Senhor, que usa pessoas da
maneira que Ele quer, mas deseja falar
pessoalmente com você. Como vai sua vida
devocional? O que você pode fazer para
melhorá-la?



II. O propósito do dom de línguas
(1Co 14.20-25)

Assim como os israelitas, que não deram ouvidos
ao profeta, tiveram que ouvir uma linguagem
que não podiam entender, também seria no
tempo dos coríntios. Os que não cressem
ouviriam línguas e não conseguiriam entender o
seu maravilhoso significado. “Consideradas deste
modo, as línguas são um sinal para os incrédulos
(1Co 14.22). Apontam para o juízo de Deus. A
profecia, em contraste, é dirigida aos crentes.
Traz-lhes a verdadeira mensagem de Deus”
(Morris, p.159).



Aplicação para hoje

Os cristãos sempre precisarão de
discernimento, mas não se consegue essa
virtude sem maturidade. Quais atitudes você
acha essenciais para que o cristão desenvolva
o discernimento tão necessário para a vida?
Liste pelo menos três.



III. O procedimento no culto
cristão (1Co 14.26-40)

1. A edificação (1Co 14.26-27)

2. A coerência (1Co 14.27,29)

a. No caso de haver outra língua (1Co 14.27)

b. No caso de haver profetas (1Co 14.29)



III. O procedimento no culto
cristão (1Co 14.26-40)

3. O domínio próprio (1Co 14.28, 30-33)

a. “Fique calado, falando consigo mesmo e com
Deus” (1Co 14.28)

b. “Se, porém, vier revelação a outrem… cale-se o
primeiro” (1Co 14.30)

4. O respeito (1Co 14.33-38)

5. A decência e a ordem (1Co 14.39-40)



Aplicação para hoje

Como colaborar para desenvolver um culto
que agrada a Deus e que comunica a
mensagem da Palavra? Pense em pelo menos
três características de um culto assim.



Conclusão

Cada crente procure, com humildade, firmar a
sua convicção acerca dos dons espirituais, não
permitindo, porém, que tal confiança se torne
motivo de conflitos desnecessários e
improdutivos.

Lembre-se: o caminho sobremodo excelente é o
amor!


