
PNEUMATOLOGIA

AULA 10

DONS DO ESPÍRITO SANTO: 

DONS ESPECÍFICOS



1Co 12.8-10 e 28 

1. Profecia

2. Ensino

3. Milagres

4. Cura

5. Línguas e interpretação

6. Sabedoria e conhecimentos

7. Discernimento de espíritos

• Não consideraremos

todos os dons

mencionados no NT.

• Focaremos naqueles

que têm gerado

polêmica atualmente.

INTRODUÇÃO



PROFECIA

▪ Dois aspectos:

querigmático = pregar a Palavra de Deus ( a

fim de edificar, confortar, exortar e conduzir ao

arrependimento (1Co 14:3-4, 21-25; At 15:32);

preditivo = anunciar entendimentos futuros (Gn

49:1; Nm 24:14; At 11:27-28; 21:10-11).

O uso mais comum do termo no NT é com o

significado de proclamar a Palavra de Deus e não de

prognosticar.



PROFECIA

✓ Não há apoio bíblico para um

necessário estado de êxtase ou

psíquico-emocional descontrolado

(1Co 14:32-40).

✓ Não pode contrariar as Escrituras

nem se igualar a elas (1Co 14:37-38;

Ef 2:20).

✓ Não é fonte de “novas verdades”

(2Pe 2:1-3; Gl 1:9; Ap 22:18-19).



PROFECIA

Julgamento da 

profecia e do profeta

(1Co 14:29; 1Ts 5.20-

21; cf. At 17.11).

• Qual é a condição moral do

profeta? (Jr 23:14; Is 28:7; Mt

7:17-20)

• A mensagem desvia o povo de

Deus (Dt 12:1-3)? Ela tende a

encobrir pecados (Jr 28:8)?

• Emissários de Satanás podem

operar sinais e maravilhas (Êx

7:9; 2Rs 4:1-17; 2Co 11:13-15).



ENSINO

Conforme o NT, é a

capacidade de explicar

as Escrituras e aplicá-

las à vida das pessoas.

• Paulo e Barnabé ensinaram a

“palavra do Senhor” em

Antioquia (At 15.35).

• Paulo esteve 1,5 ano em

Corinto ensinando a “palavra

de Deus” igreja (At 18.11).

• Paulo disse aos romanos e a

Timóteo que as Escrituras nos

servem para ensino (Rm 15.4;

2Tm 3.16).



ENSINO

A fonte de autoridade do ensino neotestamentário

1) Antigo Testamento (At 17.11; 2Tm

3.16)

2) Instruções dos apóstolos (At 2.42)

Contrariar ou desprezar o ensino apostólico:

✓ heresia (Gl 1.8);

✓ descaso com as palavras do Senhor Jesus

Cristo e o ensino piedoso (1Tm 6:3).



ENSINO

A orientação sobre o ensino apostólico no NT

Timóteo foi incumbido de:

• Lembrar as mesmas instruções aos

coríntios (1Co 4.17);

• Ordenar, ensinar e recomendar

também aos efésios (1Tm 4.11; 6.2).

O ensino consistia em algo 

semelhante ao que fazemos hoje 

em nossas igrejas: “estudo bíblico”.



MILAGRES

“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...” 

(1Co 12.28).

• “milagres” > dynamis (gr.) = “poder(es)”

Qualquer atividade em que se evidencie o grande 

poder de Deus.

✓ Livramento (At 5.19-20; 12.6-11; 28.3-6)

✓ Julgamento e disciplina (At 5.1-11; 13.9-11)

✓ Triunfo sobre os demônios (Lc 10.17; At 16.18)



ESCLARECIMENTOS
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