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DONS DO ESPÍRITO SANTO: 

PERGUNTAS GERAIS

(PARTE 2)



TERIAM ALGUNS DONS DESAPARECIDOS?

• Grupo 2: “não”

✓ Carismáticos

✓ Pentecostais

• Grupo 1: “sim”

✓ Dons “miraculosos”

✓ Dados na era

apostólica (“sinais” de

credenciamento)

✓ Reformados

✓ Dispensacionalistas

CONTINUÍSTAS

X

CESSACIONISTAS



QUAL É A POSIÇÃO OFICIAL DA UIECB?

Cremos na CONTINUIDADE dos dons espirituais,

conforme declaração aprovada na 43ª Assembleia-Geral

da nossa denominação, realizada em Águas de Lindoia-

SP, em 1995.



DONS MIRACULOSOS DESAPARECERAM?

(1Co 13.8-13)

• A profecia (v. 9): algo que é “em parte”, “incompleto” ou

“imperfeito” e que “será aniquilado” ou “desaparecerá”

quando vier o que é “perfeito” ou “completo” (v. 10).

✓ Quando especificamente ocorrerá isso?

✓ Paulo pensava na era atual da igreja?

✓ O dom de profecia representa os dons 

miraculosos em geral?



QUAL É O PROPÓSITO DE 1Co 13.8-13?

• Demonstrar que o amor é superior aos dons, pois estes

desaparecerão; mas aquele permanecerá (v. 8).

✓ Paulo interrompe a discussão sobre os dons (cap. 12)

para subordiná-los ao amor (cap. 13; cf. vs. 1-3).

✓ É melhor agir em amor do que possuir todos os dons:

alvos corretos e motivações corretas (12.31; 14.1).

✓ Os dons desempenham uma função atual (“agora”), mas

de forma “imperfeita”, “incompleta” (vs. 9-12).



QUANDO OS DONS DESAPARECERÃO?

• Paulo tem em mente a época da volta de Cristo.

✓ Em síntese, conhecimento e profecia (v. 9) são apenas

exemplos de dons espirituais (cf. v. 8).

- Estilisticamente, não houve repetição de todos os dons

espirituais já mencionados (cf. cap. 12).

✓ O v. 12 nos faz entender que o v. 10 aponta para a 2ª vinda

do Senhor:

- “então (depois) veremos face a face” (cf. Ap 22.4);

- “então (depois) conhecerei como também sou

conhecido”.



QUANDO OS DONS DESAPARECERÃO?

• Paulo tem em mente a época da volta de Cristo.

✓ O amor continuará existindo em outra era (depois da volta

do Senhor), enquanto os dons desaparecerão (v. 8).

✓ Paulo via os dons como provisão temporária, enquanto a

igreja aguardava a volta de Cristo (1Co 1.7).

O apóstolo esperava que os dons espirituais 

continuassem através de toda a era da igreja e 

fossem exercidos em benefício dela até a volta do 

Senhor Jesus.



A CONTINUAÇÃO DA PROFECIA DESAFIA A 

SUFICIÊNCIA DAS ESCRITURAS?

• Ela não ameaça as Escrituras nem compete com ela.

- O cânon se encerrou com Apocalipse (c. 95 d.C.).

- O dom de profecia está sujeito às Escrituras e ao

julgamento maduro da igreja (1Co 14.29, 37-38).

Obs.: outras questões serão esclarecidas quando 

abordarmos especificamente alguns dons.



OS DONS MIRACULOSOS LIMITARAM-SE AOS 

APÓSTOLOS E SEUS COMPANHEIROS?

• As Escrituras dão a entender que não (Tg 5.14-16).

✓ É verdade que houve uma concentração

extraordinária no ministério deles.

✓ Porém:

- 1) autenticam o poder do Evangelho através da igreja;

- 2) socorrem necessitados, expressando o amor e a

misericórdia de Deus;

- 3) capacitam pessoas para o ministério e resultam

em glórias a Deus.



OS DONS MIRACULOSOS LIMITARAM-SE AOS 

APÓSTOLOS E SEUS COMPANHEIROS?

“Hoje vemos nossos próprios recursos insuficientes, nossa

pobreza de fato; mas isso sem dúvida é a punição que

merecemos como recompensa para nossa ingratidão. Pois

as riquezas de Deus não estão esgotadas nem a sua

liberalidade se tornou menor; mas não somos dignos de

sua generosidade nem capazes de receber tudo o que ele

dá generosamente” (Calvino sobre 1Co 14, citado por

Grudem, 1999, pág. 885).



É PERIGOSO A IGREJA ADMITIR A POSSIBILIDADE DE 

DONS MIRACULOSOS ATUALMENTE?

• Alguns cessacionistas dizem sim, pois a igreja se torna

desequilibrada, negligenciando outras responsabilidades.

✓ Porém coisas certas também podem ser perigosas.

• A abordagem adequada é:

- 1) “Os dons estão sendo usados de acordo com as

Escrituras?”; e

- 2) “Estão sendo tomadas medidas necessárias

contra os perigos do uso indevido dos dons?”.



CONCLUSÃO?

Cessacionistas e continuístas podem e devem aprender

uns com os outros. Os primeiros (reformados e

dispensacionalistas) tendem a ser mais atentos às

doutrinas bíblicas em geral, evitando extremismos. Os

segundos (carismáticos e pentecostais) tendem a

experimentar com mais intensidade o que a Bíblia

apresenta como obra do Espírito Santo.



ESCLARECIMENTOS
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