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“Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos,
que sejais ignorantes.” (1 Coríntios 12.1)
Quais são os dons ministeriais?

O Espírito Santo é o que dá poder.

“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há
“E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros
de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas... até aos para profetas, e outros para evangelistas, e outros
confins da terra.” (At 1.8)
para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoaA palavra dom provêm do grego “CHARISMA”, e mento dos santos, para a obra do ministério, para edisignifica um dom pela graça, um dom livre, gratifica- ficação do corpo de Cristo.” Ef 4.11,12
ção divina, capacidade milagrosa. E essa palavra é usada especialmente para designar os dons do Espírito.

O foco do nosso estudo será os dons espirituais.
O que é um dom espiritual?

Não confundir, os dons do Espírito com o fruto
É uma habilidade especial dada pelo Espírito Santo,
do Espírito. Os dons são serviços para serem pres- que o capacita a trabalhar no cumprimento da missão
tados aos outros; “fruto” fala dos traços de uma pessoa da igreja.
habitada pelo Espírito Santo. Ambos são essenciais.
“Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesMas os dois não são a mesma coisa.
mo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o
Fique bem claro - para melhor entendimento - mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo
que existem os dons naturais (2Co 3.5), ministeriais Deus que opera tudo em todos.” (1Co 12.4-6)
(Ef 4.11,12) e espirituais.
Os versos seguintes, de 8 a 11, lista os dons dessa forma:
“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.”
E completa dizendo: “Mas um
O PORQUÊ DOS DONS?
só e o mesmo Espírito opera todas
“A manifestação do Espírito é
essas coisas, repartindo particular- concedida a cada um visando a um
mente a cada um como quer.”
fim proveitoso (útil) .” 1Co 12.7
Os dons são dados livre e soberanamente por Deus a qualquer um
Dentre as utilidades, listo:
que Ele queira. Eles são dons da
graça, e assim eles não indicam de
A edificação da igreja;
modo algum a santificação de uma
Ef 4.7-16; 1Pe 2.5; 1Co 2.9-12
pessoa.
A glorificação do nome de Jesus;
Os que recebem dons devem re1Co 10.4
conhecer que não foram obtidos
por méritos ou capacidades pessoAdornar e equipar a igreja;
ais. Mas que toda a glória e honra
Gn 24.15-22; Ef 6.10ss
são devidas a Jesus, o qual concedeu os dons.

DIVISÃO DO ESTUDO
Os dons didaticamente são separados em:
- DONS DE REVELAÇÃO
- DONS DE PODER
- DONS VOCAIS

Todos os dons do Espírito são
de igual importância. Não há
dons superiores e inferiores, como
Paulo disse em sua analogia em
1Co 12.15ss.
Cada dom é necessário!

*PARTE 1 de 9, de uma compilação de estudos sobre os dons do espírito santo.

