
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL - 2º TRIMESTRE / 2014 - REVISTA CPAD 

LIÇÕES BÍBLICAS - DONS ESPIRITUAIS E MINISTERIAIS 

SERVINDO A DEUS E AOS HOMENS COM PODER EXTRAORDINÁRIO 

LIÇÃO 1 - E DEU DONS AOS HOMENS 

A - LEITURA DA INTRODUÇÃO DA LIÇÃO - PÁGINA 5  DA REVISTA CPAD- MESTRE 

I - OS DONS DA BÍBLIA 

1.  CONCEITO DE DONS ESPIRITUAIS 

Podemos conceituar dom espiritual como uma dotação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo a 
uma pessoa para o serviço e execução dos propósitos de Deus na igreja e através dela, não sendo estes 
dons qualidades humanas aprimoradas por Deus, mas dádivas, favores imerecidos que o Senhor 
concede aos homens para revesti-los de poderes a fim de que o nome do Senhor seja glorificado.(1 Pe 
4:7-11) 

2.  OS DONS DA BÍBLIA NO ANTIGO TESTAMENTO 

No período do antigo testamento o Espírito Santo agia sobre os homens escolhidos com um poder 
incomensurável manifestando dádivas, sinais e prodígios sobre várias personalidades bíblicas 
concedendo-lhes habilidades sobrenaturais para realizar diferentes funções e propósitos dos quais 
podemos mencionar: 

i. A José do Egito para revelar sonhos e administrar; (Gn 41:37-45) 
ii. A Moisés sabedoria para liderar e dirigir o povo do Egito para Canaã; (Is 63:7-14) 
iii. A Josué para comandar o povo de Israel;(Dt 34:9) 
iv. Aos juízes autoridade divina para governar; 
v. Aos reis Saul, Davi e Salomão habilidade  para reinar; 
vi. Aos profetas menores (Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miquéias, Naum, Sofonias, Habacuque, 

Obadias, Ageu, Zacarias e Malaquias), aos profetas maiores ( Isaías, Jeremias, Ezequiel e 
Daniel), aos profetas oradores Elias, Eliseu dentre outros para profetizar, trabalhar e agir no 
poder do Espírito Santo (1 Pd 1:3-12) 

3. OS DONS DA BÍBLIA NO NOVO TESTAMENTO 

O profeta Joel registra que nos últimos tempos aos quais reputamos serem os dias de hoje, pela ação 
inefável do derramamento do Espírito Santo sobre o povo, a distribuição de dons seria muita intensa ao 
ponto de velhos e jovens profetizarem e revelarem sonhos e visões. (Jl 2:28-29). 

No dia de pentecostes ocorreu o cumprimento parcial desta profecia (At 2:1-21). Já em nossos dias 
contemporâneos os dons espirituais estão em plena disposição para todos os integrantes da igreja de 
forma a promover sinais, prodígios e maravilhas para a edificação, santificação e aperfeiçoamento 
espiritual desta mesma igreja para a glorificação do Senhor Jesus (Ef 4:7-15) 

4. OBJETIVOS DOS DONS ESPIRITUAIS 

Em termos gerais os objetivos gerais do Espírito Santo quando falamos sobre dons espirituais são: 

i. Glorificar o Senhor Jesus (Jo 16:12-14) 
ii. Confirmar a Palavra de Deus (Mc 16:14-20) 
iii. Promover o crescimento em quantidade e qualidade da obra de Deus (At 6:1-7). 
iv. Desenvolver a unidade e a edificação espiritual da igreja (1 Co 12:27-31) 
v. Realizar o aperfeiçoamento dos Santos (Ef 4:11-13) 

II - OS DONS DE SERVIÇO, ESPIRITUAIS E MINISTERIAIS 

1. CLASSIFICAÇÃO DOS DONS 

1.1. DONS ESPIRITUAIS PROPRIAMENTE DITO 

São dádivas e poderes que o Espírito Santo concede a alguns crentes com o intuito de que seja 
evidenciado no meio do povo de Deus a presença do Senhor e seja também confirmado o poder do 
evangelho de Cristo. (1 Co 12:1-11) 



CLASSIFICAÇÃO 
DOS DONS 

DOM ESPIRITUAL OBJETIVO ESPIRITUAL 

ELOCUÇÃO OU 
MANIFESTAÇÃO 

VERBAL 

PROFECIA 
Trazer mensagens de Deus aos crentes com a finalidade de 
exortar, edificar e consolar a igreja (1 Co 14:23-25) 

VARIEDADE DE 
LÍNGUAS 

Falar em línguas estranhas de forma sobrenatural para a própria 
edificação de quem fala (veja interpretação de línguas) 

INTERPRETAÇÃO 
DE LÍNGUAS 

Interpretar as línguas estranhas faladas por si próprio ou por 
outrem para edificar a igreja e a quem está falando em línguas (1 
Co 14:26-28) 

REVELAÇÃO OU 
SABER 

PALAVRA DE 
SABEDORIA 

Dar em ocasiões especiais e de forma sobrenatural palavras 
orientadoras para a solução de problemas considerados 
insolúveis (1 Rs 3:16-28) 

PALAVRA DA 
CIÊNCIA 

Ter o conhecimento sobrenatural de acontecimentos sem 
qualquer comunicação natural a respeito dos fatos com o 
propósito exclusivo de edificação, exortação e promoção do 
crescimento espiritual do povo de Deus (At 9:10-19) 

DISCERNIMENTO 
DE ESPÍRITO 

Identificar operações espirituais em acontecimentos e fatos 
cotidianos (At 16:16-18) 

PODER 

FÉ Permitir a realização de algo inexplicável (Hb 11:4-7) 

CURAS Curar enfermidades (Mt 10:5-8) 

MILAGRES Operar distintamente da cura de enfermidades (Jo 6:1-15) 

 

1.2. DONS MINISTERIAIS 

São dádivas concedidas aos homens com os objetivos de aperfeiçoar os santos, administrar a obra e o 
ministério e edificação do corpo de Cristo para o alcançar uma unidade de fé, conhecimento do filho de 
Deus de modo a tornar-se um varão perfeito (Ef 4:11-13) 

 

DOM MINISTERIAL OBJETIVO ESPIRITUAL 

APÓSTOLOS 
São os mensageiros de Deus com uma missão especial e inédita nunca 
realizada antes acompanhadas de operações de milagres e poderosa Palavra 
(Rm 16:7) 

PROFETAS 
São os homens escolhidos por Deus para anunciarem as mensagens do 
Senhor reveladas ou intuitivamente discernidas (Nm 12:6-7) 

EVANGELISTAS 
São os obreiros que trabalham para a expansão das fronteiras da igreja 
levando as pessoas a se converterem a Cristo  aumentando assim o número de 
membros da igreja do Senhor Jesus Cristo (At 21:8) 

PASTORES 
São os servos que cuidam do rebanho, ou sejam alimentam e protegem as 
ovelhas, procuram as ovelhas perdidas e as livra de animais ferozes (Is 40:9-11) 

MESTRES 
São os professores dos assuntos religiosos com base na Palavra Viva dadas 
por revelação divina para a perfeita compreensão e interpretação da Lei (Tg 3:1-
2) 

 

1.3. DONS DE SERVIÇO - ASSISTENCIAIS - MINISTÉRIOS PRÁTICOS 

São dádivas concedidas aos homens para o exercício contínuo assistencial da igreja mediante ações que 
gerem boas obras para a glorificação do nome do Senhor.(Rm 12:1-8) 



DOM DE SERVIÇO OBJETIVO ESPIRITUAL 

MINISTÉRIO 
Ministrar a prestação de serviço material e espiritual sem esperar 
reconhecimento ou remuneração 

ENSINAR 
Ensinar os ofícios profissionais tanto na teoria como na prática (2 Tm 3:14-
17) 

EXORTAR 
Promover a ajuda, assistência, encorajamento, ânimo, consolo e admoestação 
das pessoas. (Hb 3:12-13) 

CONTRIBUIR 
Doar generosamente e de forma voluntária aos necessitados sem esperar 
recompensas ou reconhecimento (2 Co 9:7-15) 

PRESIDIR 
Conduzir, dirigir, organizar, liderar e orientar as pessoas com segurança, 
conhecimento e discernimento espiritual (1 Pd 5:1-4) 

MISER ICÓRDIA 
Dar a assistência espiritual aos sofredores, necessitados, carentes, fracos, 
enfermos e presidiários, promovendo visitações e apoio espiritual. (1 Jo 3:16-18) 

 

III - CORINTO: UMA IGREJA PROBLEMÁTICA NA ADMINISTRAÇÃO DOS DONS ESPIRITUAIS 

Os cristãos recebem os dons espirituais do Senhor não por méritos próprios mas pela benevolência e 
graça do Senhor visando o aperfeiçoamento e desenvolvimento espiritual dos Santos. A igreja de Corinto 
recebera os dons, porém, não estavam utilizando desse revestimento de poder para o crescimento 
espiritual da igreja e ao contrário estavam denegrindo a imagem dos servos de Deus com procedimentos 
pecaminosos. (1 Co 1:4-17) 

Quando queremos ou recebemos os dons do Senhor temos que ter responsabilidade e compreender que 
temos que: 

i. Conhecer os dons (1 Co 12:1) 
ii. Buscar os dons (1Co 12:31) 
iii. Zelar pelos dons (1 Co 14:1) 
iv. Ser abundantes nos dons (1 Co 14:12) 
v. Ter autodisciplina nos dons (1 Co 14:32) 
vi. Ter decência e ordem no exercício dos dons (1 Co 14:39-40) 

IV - CONCLUSÃO 

Os dons espirituais são para os nossos dias e esta dádiva de Deus não cessou com o fim da era 
apostólica e ainda segundo a Bíblia nos últimos dias estes dons serão ainda mais intensamente 
manifestados e por isso devemos buscar incessantemente os dons espirituais para o engrandecimento do 
reino de Deus aqui na terra e nas regiões celestiais, lembrando-se sempre que o maior dom que Deus 
nos deu e de forma permanente foi o dom da salvação.   


