
Dons espirituais,
sem controvérsia



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber descobrir qual é a verdadeira fonte dos dons;
conhecer melhor qual o significado dos dons 
de 1Coríntios 12;

sentir valorizar os dons recebidos,fazendo bom uso;

agir desenvolver o dom recebido para um fim 
proveitoso.



Introdução

Os capítulos 12, 13 e 14 formam uma única
secção, cujo principal assunto é o uso dos dons
espirituais. O primeiro desses capítulos traz uma
discussão a respeito dos dons (charismata); o
segundo apresenta o “caminho sobremodo
excelente” que deve ser seguido pelos crentes
espirituais; o terceiro discute dois dons
específicos. O estudo de hoje é apenas sobre o
capítulo 12.1-11.



I. Dons espirituais – falsos ou
verdadeiros? (1Co 12.1-3)

1. É preciso saber! (1Co 12.1)

2. A fonte dos falsos dons (1Co 12.2)

3. O teste dos dons espirituais (1Co 12.3)



Aplicação para hoje

Você tem consciência de quais são seus dons?
O que vai fazer para colocá-los em prática em
favor da igreja de Cristo? Se ainda não tem, o
que vai fazer para descobrir os dons que o
Senhor já lhe concedeu?



II. A diversidade e a finalidade
dos dons (1Co 12.4-7)

1. A diversidade (1Co 12.4-6)

a. De dons (1Co 12.4)

b. Nos serviços (1Co 12.5)

c. Nas realizações

2. A finalidade (1Co 12.7)



Aplicação para hoje

Como os princípios da diversidade e da
finalidade podem ser usados para avaliar o
uso dos dons na igreja por parte de seus
membros? Como você pode usá-los para
avaliar o uso que tem feito dos seus dons?



III. A variedade dos dons
espirituais (1Co 12.8-11)

1. Os dons do raciocínio (1Co 12.8,10)

a. O dom da palavra da sabedoria (1Co 12.8)

b. O dom da palavra do conhecimento (1Co 12.8)

c. O dom do discernimento de espíritos (1Co 12.10)



III. A variedade dos dons
espirituais (1Co 12.8-11)

2. Os dons de ação (1Co 12.9-10)

a. O dom da fé (1Co 12.9)

b. Os dons de curar (1Co 12.9)

c. O dom de operações de milagres (1Co 12.10)



III. A variedade dos dons
espirituais (1Co 12.8-11)

3. Os dons de expressão (1Co 12.10)

a. Dom de profecia

b. Dom de variedade de línguas

c. Dom de interpretação de línguas



Aplicação para hoje

Agradeça a Deus porque Ele concede dons à
igreja. Encoraje pelo menos dois colegas da
classe a descobrirem os dons deles e os
colocarem a serviço da igreja local.



Conclusão

Somente quando a igreja está plenamente
submissa à orientação do Espírito é que Deus faz
surgir, no seu seio, as pessoas dotadas com os
dons imprescindíveis para a implantação e
desenvolvimento do reino de Deus.


