
Introdução aos
dons espirituais



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber entender o que a Bíblia diz sobre os dons 
espirituais;

sentir amadurecer para o uso bíblico, ministerial e 
espiritual dos dons;

agir dispor-se ao trabalho e à edificação da igreja 
por meio dos dons que recebeu.



Introdução

Não ter o conhecimento adequado quanto aos
dons é altamente prejudicial à saúde espiritual
da igreja. Ignorar o assunto ou ter visão
distorcida dele proporciona divisão e escândalo
no corpo de Cristo. Por isso, esta lição é
preparatória para as seguintes, e algumas
perguntas precisam ser respondidas.



I. Que significa a palavra “dom”?

Ao entendermos o significado da palavra “dom”,
muitas coisas já podem ficar esclarecidas. Do
grego charisma, literalmente quer dizer
“presente oferecido de boa vontade”. Palavras
que se formam da raiz grega char indicam coisas
que produzem bem-estar.



Aplicação para hoje

Por que muitos pastores e igrejas preferem
não falar nem pregar sobre os dons
espirituais?



II. Quem é o autor dos dons?

Leia 1Coríntios 12.4-6.

Percebeu como toda a Trindade está envolvida
nos dons? Além disso, em Romanos 12.6-8
entendemos que o autor é Deus, o Pai; Efésios
4.11 diz que é o próprio Senhor Jesus Cristo
Quem concede dons; e 1Coríntios 12.8-10
menciona ser o Espírito Santo Quem distribui os
dons.



Aplicação para hoje

Você acredita que Deus daria algum dom que
não produzisse edificação e bem-estar na
igreja?



III. Quantos dons existem?

Ao ouvir a palavra “dons”, muitos só a associam
a curas, línguas e profecias. Mas há pelo menos
21 dons mencionados no Novo Testamento (leia
os dons mencionados em Romanos 12.6-8;
1Coríntios 12.8-10 e Efésios 4.11), e os
estudiosos têm afirmado que essa lista não é
exaustiva, ou seja, pode haver outros dons que
não estejam mencionados na Bíblia.



Aplicação para hoje

Como você valoriza a variedade de dons que
Deus deu à igreja?



IV. Todos os dons são miraculosos?

É impressionante como as pessoas têm a
tendência de associar Deus com o miraculoso, e
achar que tudo o que é comum não pode ser
divino. Grande engano! Pense comigo: o que há
de sobrenatural no exercício do dom de
misericórdia, de aconselhamento, de ensino, de
contribuição, de socorro? Nada, não é verdade?
Mas a Bíblia diz que eles só existem porque
Deus os concede aos homens (Rm 12.6-8; 1Co
12.28-30).



Aplicação para hoje

Por que temos a tendência de achar que Deus
não está presente em coisas simples e
naturais?



V. Todos os dons são dados hoje?

1. Profetas

2. Apóstolos



Aplicação para hoje

Se você discorda do que foi estudado sobre
profetas e apóstolos, justifique biblicamente o
seu ponto de vista.



VI. A quem e para que os dons são
dados?

1. A quem

2. Para que



Aplicação para hoje

Como você acha que pode ajudar sua igreja
no uso do dom que Deus lhe deu?



VII. De onde eles vêm?

1. Da graça de Deus (Rm 12.6)

2. Da vontade soberana de Deus (1Co 12.11)



Aplicação para hoje

Temos autorização da Escritura para desejar e
buscar dons espirituais? Como você
interpreta 1Coríntios 12.31?



VIII. Uma pessoa pode receber
vários dons?

Sim. O próprio Paulo é um exemplo (1Co 7.7;
14.18; 2Tm 1.11). E o que você precisa fazer
para receber vários dons? Nada. Acabamos de
aprender que os dons são distribuídos conforme
a graça e a vontade de Deus. Então, Deus dá a
quem Ele quiser. Se alguém recebe mais de um
dom, é porque vai precisar para exercer seu
ministério no reino de Deus.



Aplicação para hoje

Quantas pessoas você conhece que possuem
vários dons? Tem certeza de que são dados
por Deus?



Conclusão

Entre os capítulos 12 e 14 de 1Coríntios, o
Espírito Santo dirigiu o apóstolo Paulo a colocar
o ponto de equilíbrio no uso dos dons: o amor. E
a importância do amor não pode ser esquecida
pela igreja do Senhor Jesus Cristo (1Co 13.1-3).
O amor não é um dom espiritual. Na verdade, o
amor é um mandamento ( Jo 15.12), e os dons
devem ser exercidos motivados pelo amor.


