Estudo bíblico
OS DONS DO ESPÍRITO SANTO

RESUMÃO

“Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos,
que sejais ignorantes.” (1 Coríntios 12.1)

O Espírito Santo é o que dá poder!
“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há
de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas... até aos
confins da terra.” (At 1.8)
Não confunda os dons do Espírito com o fruto do
Espírito. Os dons são serviços para serem prestados
aos outros; “fruto” fala dos traços de uma pessoa habitada pelo Espírito Santo. Ambos são essenciais.
Para uma melhor clareza, entenda que existem os
dons naturais (2Co 3.5), ministeriais (Ef 4.11,12) e espirituais.
O foco dos dons espirituais é o serviço, serviço para
a edificação dos outros. Se pergunte agora mesmo:
“Como eu posso servir melhor?” Estou aproveitando
bem as oportunidades que Deus tem colocado diante
de mim? O espírito opera como quer (1Co 12.11).

Se o Espírito naquele tempo desejava edificar a Igreja de Deus por meio dos seus dons, de certo desejará
edificá-la ainda hoje.
“Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da
sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra
da ciência; e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; e a
outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar; e a outro, a operação de maravilhas; e a outro, a profecia;
e a outro, o dom de discernir os espíritos; e a outro, a
variedade de línguas; e a outro, a interpretação das
línguas.” (1Co 12.8-10)
A vontade de Deus não exclui de modo algum o desejar por parte do crente estes dons. Paulo diz várias
vezes para ambicionar os dons espirituais: “Desejai ardentemente os maiores dons” (1Co 12.31), “procurai
abundar neles, para edificação da igreja” (1Co 14.12)
Em resumo...

Os dons didaticamente são separados em:
- DONS DE REVELAÇÃO: Dons que revelam algo - Sabedoria, conhecimento e discernimento
- DONS DE PODER: Dons que fazem algo (sobrenatural) - Dom da fé, milagres e dons de curar (plural)
- DONS VOCAIS: Profecia, variedade e interpretação de línguas
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*RESUMÃO de uma série de 9 estudos sobre os dons do espírito santo.

