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LISTA DE DONS 
Série DONS ESPIRITUAIS | Out 2019 

 

Quem sou eu no corpo de Cristo?  
A Bíblia não nos faz restrições sobre a quantidade de dons que podemos receber. As quatro maiores listas 
dos dons podem ser encontradas em: 1 Coríntios 12:8-10; 28 / Romanos 12:6-8 / Efésios 4:11. Além destas 
passagens, há outras passagens que mencionam ou explicam dons que não são incluídos nestas listas 
maiores:  1 Pedro 4:9-10 / Êxodo 31:3-5 
  
DOM = GRAÇA. Uma manifestação do Espírito Santo, distribuído segundo a vontade de 
Deus. 
  
Já estudamos que todo a pessoa ao entregar a sua vida a Jesus, mediante arrependimento e fé no seu 
sacrifício, imediatamente recebe o presente de Deus, que é a presença permanente do Espírito Santo em 
seu coração (Efésios 1:13 e 2 Coríntios 1:21,22). 
 
O Espírito de Deus, não apenas nos dá a certeza da vida eterna, como também concede dons espirituais 
para que todo discípulo de Jesus sirva em algum ministério edificando a Igreja de Cristo Jesus, bem como 
sua família, vizinhança e mundo. Isso torna todo membro do Corpo de Cristo um Ministro, um servo de 
Jesus Cristo. 
 
Desta forma, os dons espirituais são dados para: 
· Glorificar a Deus (1 Pe 4:10,11)  
· Levar todo discípulo em Jesus a cumprir o seu ministério no Corpo de Cristo (na igreja), de forma 
organizada e apaixonada (Ef. 4:12) 
· Servir uns aos outros (1 Pe 4:10)  
· Produzir o bem comum da Igreja (1 Co 12:7)  
· Edificar o Corpo de Cristo (Ef 4:11,12)  
· ATÉ QUE alcancemos a medida da plenitude de Cristo (Ef 4:13) 
  
Identificar o seu dom vai ajudá-lo a cumprir esses propósitos que Deus tem para a sua vida. À medida que 
você for lendo a lista a seguir, faça avaliações dos dons com sua experiência cristã até hoje e procure 
identificar dons que de alguma forma se relacionem com você.  
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DONS RELACIONADOS AOS MINISTÉRIOS DE 
CAPACITAÇÃO DOS SANTOS (Ef 4:11,12) 

  

APOSTOLADO (Coríntios 12:28-29; Efésios 4:11-12; Atos 13:2-3.) 

 Um indivíduo apostólico provavelmente expressaria todas as funções listadas abaixo, 
mas uma expressão madura do Apóstolo personificará muitas de modo exemplar. No poder do Espírito 
Santo, o indivíduo apostólico é imbuído de um sentido inato de visão do todo (quadro-geral) da finalidade 
da organização. Em sua forma madura e idealizada de liderança, o Apóstolo (enviado) é a pessoa mais 
responsável pelo vigor global, bem como pela extensão do cristianismo como um todo, principalmente 
através da missão direta e plantação de igrejas.  

   Não surpreendentemente, os tipos apostólicos tendem a preencher as fronteiras 
empreendedoras da igreja e têm uma capacidade natural para aventura; tendem a ser menos avessos ao 
risco do que aqueles que se enquadram em outras formas de Ministério e liderança. Seguindo este instinto 
pioneiro, eles são os mais propensos a se engajar nas fronteiras da organização para inovar e para estender 
a fé dentro de novos terrenos. Eles, portanto, fornecem a liderança catalisadora, adaptativa, de 
movimento, translocal, pioneira e empreendedora necessária para desencadear, mobilizar e sustentar 
movimentos.  

   Os apóstolos têm um propósito insubstituível para manter as capacidades missionais em 
curso, gerando novas formas de Igreja, e trabalhando para a renovação contínua da Igreja/organização.  

   O Apóstolo maduro tenderá a ter um sentido mais desenvolvido da Igreja/organização como 
um sistema vivo composto de partes essenciais, ou subsistemas. Isto envolve ser o desenvolvedor e o 
guardião das meta-idéias (DNA) que determinam a saúde do sistema. Por isso, eles podem desempenhar 
um papel vital na concepção e na liderança e saúde das organizações. 

Depois disso o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois, adiante dele, a todas as 
cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: "A colheita é grande, mas os trabalhadores 
são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão! Eu 
os estou enviando como cordeiros entre lobos. Lucas 10:1-3 

Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, 
conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia 
crescer; de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que 
efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de 
acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus; vocês são lavoura de Deus e 
edifício de Deus. 
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Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:5-9 
e 11 

Características 

• Pensamento visionário e motivação  
• Confortável cruzando fronteiras - intelectuais, sociais ou culturais  
• Interesses empresariais para construir comunidades de fé  
• Começar algo novo é energizante 
• Pioneirismo em novos empreendimentos  
• Tomador de decisões estratégicas 
• Abordagens e soluções inovadoras 
• Desconfortável com o status quo 
• Vê as coisas holisticamente, sistemicamente 
• Compreende múltiplas dinâmicas e componentes 
• Relacionamentos profundos à distância, em redes externas 
• Precisa se mover ocasionalmente para buscar uma coisa nova 

Funções 
• Semear o DNA da igreja através da missão e obras que estendem o movimento 
• Manter um compromisso permanente de enviado - impulso missionário que propele uma pessoa 

em missão com Cristo (missão) em toda a organização 
• Estender o impacto missionário da igreja 
• Manter a conformidade em torno das ideias centrais e da cultura (DNA) 
• Manter o paradigma e a visão 
• Manter um compromisso estratégico com a plantação de igrejas 
• Estratégia e liderança pioneira 
• Garantir agilidade organizacional, adaptabilidade e escalabilidade 
• Mobilizar líderes, recursos e igrejas 
• Preparar a organização para inovação e empreendedorismo 
• Desenvolver Organização “anti-frágil” – desenvolver capacidades para se apropriar do risco 

Pontos Cegos (atente para essas manifestações de imaturidade) 
• Dogmático a respeito da visão 
• Autocrático e dominador  
• Procura usar o bullying para controlar 
• Ignora ou dissocia-se daqueles que "não entendem" 
• Falta de empatia 

. 
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 PROFECIA (Romanos 12:6) 

A função profética, por sua vez, define a agenda para a descrição do trabalho das pessoas 
proféticas. Aquele agraciado com o chamado profético fará tudo o que puder para ouvir a Deus, 

ver o que ele vê, sentir o que ele sente, fala e age em seu nome e chama as pessoas à fidelidade e 
obediência. JR Woodward chama profetas de os "reveladores do coração" na ecclesia. Na minha 
experiência, eles fazem os melhores líderes de adoração e artistas de todos os tipos de dons. Os profetas 
são freqüentemente agitadores de mudança. Em nome de maior fidelidade eles tendem a fazer perguntas 
que destacam o chamado de Deus, a lacuna entre nossa obediência e sua vontade, e nossa 
responsabilidade de agir de acordo. Fora da ecclesia, homens e as mulheres proféticos são agentes de 
ampla mudança cultural, justiça social e integridade da encarnação. Eles são os Místicos orientados por 
Deus que chamam todas as pessoas para atenderem à voz de Deus, onde quer e como quer que ela se 
revele. 

 A vocação profética é provavelmente o mais difícil de todos os chamados de todos os dons, em 
parte devido à vulnerabilidade pessoal envolvida (Deus é "perigoso" ... ele é um fogo consumidor), mas 
também porque a palavra profética, como a Palavra de Deus que o profeta procura representar, é 
frequentemente rejeitada por pessoas que preferem seus próprios caminhos. O profeta é provavelmente a 
mais solitária de todas as vocações e a mais aberta à incompreensão. Eu acho que é por isso que Jesus nos 
chama a respeitar especialmente os profetas em nosso meio (Mateus 10: 4–42). 

 Entretanto, por causa da estreita associação do profeta e do desdobramento da vontade/ coração 
de Deus, juntamente com a subjetividade inata dessa mensagem, os profetas podem potencialmente ser 
pessoas voláteis e divisivas - especialmente quando seus dons são imaturos e não desenvolvidos. Os 
profetas do Novo Testamento são, portanto, colocados sob restrição significativa e estão sujeitos a 
discernimento e disciplina corporativa quando necessário - nos é dito para testar toda a profecia, bem 
como para considerar os profetas “falsos” (1 Coríntios 12–14; 1; Tessalonicenses 5: 20–21; 2 Pedro 2: 1; 1 
João 4: 1 e segs.) O corpo realmente se beneficia de profetas maduros que sigam no caminho do Servo 
Sofredor - o agente subversivo e oculto de Deus. Entretanto, pessoas proféticas seguindo o caminho de 
Jesus não podem ser religiosos moralistas e pessimistas rabugentos; como Jesus, eles também são 
precursores de alegria e esperança escatológicas, heróis da fé, declaradores do amor permanente de Deus 
por seu povo não importando o quê, pessoas que encontram seu principal conforto 

no próprio Deus - a intimidade da conexão do profeta com Deus é sua própria recompensa. 

Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da 
luz, a fim de que por meio dele todos os homens cressem. 
Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. João 1:6-8 

Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a 
palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não 
apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é 
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semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo 
esquece a sua aparência. Tiago 1:21-24 

Características 
 

• Questiona o que se tornou normativo 
• Perturbações do pensamento e práticas comuns 
• Agita para mudança positiva 
• Deseja aprender para fins de influência 
• Discerne a mensagem da verdade 
• Procura assegurar uma resposta autêntica à Verdade 
• Questão central é o relacionamento de alguém com Deus 
• Urgência sentida agora, no momento, "isso deve acontecer" 
• Confortável desmantelamento do presente para esperança futura 
• Profunda compaixão pela causa do povo 
• Inspira todas as pessoas a responderem à mensagem de Deus 
• Pode se comunicar de forma criativa para passar mensagens 

Funções 
• Manter o foco/orientação de Deus por todo a organização através da oração e adoração 
• Manter ligação da aliança através da igreja/organização (amor, paixão e responsabilidade) 
• Cultivar compromissos com a justiça social e compromissos de respeitar os pobres 
• Engajar-se na guerra espiritual 
• Falar verdade ao poder 
• Incentivar o arrependimento para manter o relacionamento com Deus 
• Manter e cultivar uma santa imaginação da vida sob o governo e a Aliança de Deus 
• Desenvolver sensibilidades proféticas em líderes e ministros 
• Questionar a instituição onde ela se torna desumana, auto-protetora e/ou opressiva 
• Desenvolver aprendizado através do questionamento 
• Manter o testemunho moral e espiritual da comunidade 
• Manter a “alma” da organização 
• Renunciar a idolatria e as falsas formas de adoração 
• Manter a integridade e a autenticidade aos valores fundamentais 
• Desenvolver comunidades pré-figurativas que testemunham a presença e propósito de Deus 
• Manter uma visão autocrítica na organização e nas pessoas 

Pontos Cegos (atente para essas manifestações de imaturidade) 
• Lutas para discernir a verdade subjetiva e objetiva de um assunto 
• Temperamental e emocional 
• Obcecado em estar certo 
• "Super-espiritual" 
• Tende a ser preto e branco em seu pensamento (falta nuance, cinza) 
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• Exigindo sobre seu próprio senso de chamada, desconsiderando outros chamados 
• Auto-justo ou auto-condenado 
• Facilmente frustrado 
• Falta sabedoria e graciosidade 
• Pode rejeitar relacionamentos com pessoas quando elas não concordam 

 
EVANGELISMO (Efésios 4:11) 

Toda a igreja, na verdade todos os cristãos, devem estar envolvidos em estender a 
mensagem da igreja. Mas alguns são chamados para incorporar e exemplificar o 

evangelismo na comunidade. Esses são os evangelistas. Evangelistas são recrutadores excepcionais. O 
resultado mais óbvio do ministério de evangelistas é que as pessoas são recrutadas para a causa de Cristo. 
Em outras palavras, a igreja cresce. Os evangelistas têm a capacidade de vender a ideia de modo 
significativo aos seus ouvintes (conquista, cumplicidade, assinar o compromisso, pular pra dentro). Eles são 
pessoas persuasivas e infecciosas com personalidades atraentes. Em termos de difusão de idéias e 
disseminação de movimentos, eles são os persuasores - pessoas com habilidades de negociação 
significativas. Eles tendem a ter um traço indefinível que vai além do que eles dizem e faz com que os 
outros queiram concordar com eles. Por essa razão, os evangelistas são agentes de conversão. 

Os evangelistas tendem a ser grandes conectores sociais - o tipo de pessoa que pode ligar o resto de nós ao 
mundo: “Eles têm um dom especial para unir o mundo”, como diz Malcolm Gladwell. Eles têm a capacidade 
de fazer conexões com as pessoas de uma forma que demonstre inteligência social e emocional. De muitas 
maneiras, sua função é, portanto, genuinamente sacerdotal, na medida em que eles mediam entre Deus e 
as pessoas, assim como entre pessoas e pessoas. Os evangelistas também têm uma afinidade com o 
evangelho que os torna hábeis em aplicá-lo à experiência e às circunstâncias únicas das pessoas. Eles 
realmente são positivos, são as pessoas das boas-novas. O compartilhamento das boas-novas é uma parte 
inseparável de sua capacidade de entender as pessoas e fazer conexões. Eles não apenas têm forte 
afinidade com relação, mas também têm uma grande capacidade de traduzir o evangelho para a cultura 
predominante de maneiras que fazem muito sentido. Este também é um aspecto intrínseco do ministério 
sacerdotal: mediar o conhecimento de Deus, compartilhar boas-novas e convidar as pessoas a participar da 
história. 

Fora da comunidade de fé organizada, os evangelistas tendem a ser empreendedores, excelentes 
comunicadores, motivadores, profissionais de marketing e contadores de histórias entusiasmados. 

" Jesus lhe disse: "Hoje houve salvação nesta casa! Porque este homem também é filho de Abraão. Pois o 
Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido". Lucas 19:9,10 

“Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? 
E como ouvirão, se não houver quem pregue? 
E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: "Como são belos os pés dos que anunciam 
boas novas!” Romanos 10:14,15 
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Características 
• Recruta por uma causa 
• Deixa clara a mensagem da salvação 
• Comunica-se apaixonadamente 
• Mensagem de propósito organizacional 
• Precisa de outras pessoas para ouvir e responder 
• Cria crescimento genuíno e orgânico nas pessoas 
• Questão central é a conversão, chegando à fé 
• Naturalmente entusiasmado, o entusiasmo pode ser contagioso 
• Uma perspectiva que vê as pessoas como almas que precisam de fé 
• Pode personalizar e contextualizar a mensagem do amor de Deus 
• Motivado a ver as pessoas se moverem em direção a Cristo 
• Precisa de resposta das pessoas, leva à crença e à pertença 

Funções 
• Desenvolver uma cultura convidativa e acolhedora (aumentando as capacidades de atração) 
• Proclamar as mensagens centrais da organização / igreja 
• Defender a relevância cultural da organização e da mensagem para o público principal 
• Desenvolver a aderência e simplicidade da mensagem central 
• Empreendedor 
• Garantir a teologia e ética de Evangelho 
• Manter a relevância cultural 
• Desenvolver a liderança e ministros evangelísticos 
• Manter conexões com as pessoas de fora 
• Manter a “vibração” positiva, de afirmação da vida e redentora na comunidade 
• Desenvolver a cultura evangelística 

Pontos Cegos (atente para essas manifestações de imaturidade) 
• Inseguro 
• Necessidade não-saudável de afirmação  
• Falta de relacionamentos profundos e substantivos 
• Pragmatismo (se funciona, deve estar certo) 
• Ressentido ou negligente daqueles dentro da igreja 
• Pessoa exigente sobre a linguagem (detalhista) 
• Não completa idéias ou planos 
• Fracas disciplinas espirituais 
• Ganho a curto prazo sobre impacto de longo prazo 
• Erros de decisões no discipulado 
• Impulsionados por números 
• Impulsionado pela novidade e pelo “novo” 
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  PASTOREIO (Efésios 4:11) 

Em seu núcleo (centro), o pastor é a vocação encarregada de criar e manter uma 
comunidade saudável, promover o bem comum, encorajar as pessoas na fé e assegurar o 

bem-estar das pessoas, bem como a sociedade mais ampla em que a comunidade habita. Os 
pastores prestam muita atenção ao seu ambiente imediato, notando detalhes sobre as pessoas e sobre o 
estado da comunidade. Eles necessariamente têm fortes aptidões empáticas e capacidades elevadas para 
amizades e relacionamentos significativos. Ser um bom pastor em qualquer sentido razoável da palavra 
seria conhecer todos os nomes e as histórias das pessoas em seu cuidado imediato. Embora não se exclua 
um papel mais amplo de pastor de pastores que ocorre em uma organização pastoral, destaca-se que 
chamar a si mesmo de pastor ainda sem conhecer detalhes pessoais das pessoas em particular em sua 
órbita provavelmente impede alguém de ser um pastor em qualquer sentido significativo do termo (estar e 
ser Pastor). 

Por causa de seu grande sentido e necessidade de coesão e unidade, os pastores descobrirão que é 
desanimador quando as pessoas deixam a comunidade - por boas ou não tão boas razões. Pessoas, mesmo 
(ou talvez especialmente) as mais improváveis, mais vulneráveis e mais insignificantes, importam para os 
pastores. 

"Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns 
aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros". 
João 13:34,35 

Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, 
pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios 
filhos. Sentindo, assim, tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas 
também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. 1 Tessalonicenses 2:6-8 

O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não 
procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, 
mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13:4-7 

Características 
• Questão fundamental: amor pelas pessoas - individual e coletivamente 
• Humanizador fornecendo cuidados, preocupação e correção 
• Cria ambientes para mudança, nem sempre confortáveis 
• Unificador de uma organização 
• Paciente e oportuno com cuidado, esticando as pessoas para crescer 
• Cultiva relacionamentos amorosos e maduros 
• Consciente da rede espiritual dentro da comunidade 
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• Desejo de ver pessoas enriquecidas, conectadas e compreendidas 
• Expressa o amor de Deus através da criação de comunidades saudáveis 
• Procura a dignidade e o respeito de cada pessoa 
• Tem uma visão para o crescimento, vê o desenvolvimento do outro 
• Consciente dos perigos, protege e guarda os outros 

Funções 
• Cultivar uma comunidade amorosa e solidária 
• Ser a extensa "Família de Deus" 
• Incluir os não amados e marginalizados 
• Cultivar relacionamentos saudáveis na comunidade 
• Desenvolver uma cultura amorosa 
• Criar um lugar de cura 
• Defender um compromisso com o discipulado 
• Garantir a proteção adequada dos membros (inclusão/exclusão) 
• Manter cola relacional 
• Desenvolver e manter caminhos para a maturidade e discipulado 
• Promulgar a disciplina comunal 
• Desenvolver liderança pastoral e ministros 

Pontos Cegos (atente para essas manifestações de imaturidade) 
• Assume os problemas de muitas pessoas 
• Necessidade obsessiva de harmonia à custa da verdade 
• Averso ao risco 
• Evitador de conflito 
• Falta de um plano ou estratégia clara 
• Falta de gerenciamento de tempo 
• Falta de limites saudáveis 
• Mede-se por "contar carneiros" 
• Impulsionado pela aprovação ou desaprovação de outros 
• Relacionamentos co-dependentes 
• Envolvendo-se demais na vida das pessoas 

 
ENSINO (Romanos 12:7) 

A função de ensino é acerca da mediação de um tipo particular de sabedoria prática e 
entendimento filosófico nuançado pela cosmovisão bíblica. Um professor, portanto, estará em 

grande parte preocupado em ajudar as pessoas a entender (introjetar insights) como Deus quer que elas 
enxerguem e experimentem Seu mundo. Como tal, eles procurarão trazer a verdade teológica e moldar a 
consciência do povo de Deus para ser consistente com essa verdade. 

De muitas maneiras, os mestres são semelhantes aos profetas e apóstolos, pois lidam com ideias que 
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moldam a vida. A diferença, talvez, é que os mestres estão mais preocupados com a ampla compreensão e 
o entendimento sistemático em oposição à fidelidade à aliança (profetas) e ao ninho de meta-ideias (DNA) 
fundacionais e formativas para as quais o apóstolo é o guardião designado. Mestres frequentemente não 
tem aquele “senso de urgência” que dirige as funções apostólicas e proféticas. 

De uma perspectiva bíblica, ensinar não é sobre especulação em e de si mesmo (idealismo); em vez disso, é 
sobre o ministério das ideias em ação (ethos), isto é, discipulado ou formação (ortodoxia com ortopraxia). 
Os mestres não podem ensinar o que eles não sabem, e eles não podem liderar onde eles mesmos não 
foram. Portanto, os professores bíblicos devem ter participação real nas ideias que eles propõem. 

E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina; Porquanto os 
ensinava como tendo autoridade; e não como os escribas. Mateus 7:28,29 

E, quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria; e atentando, e esquadrinhando, 
compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis; e escreveu-as com retidão, 
palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos, bem fixados pelos mestres 
das assembléias, que nos foram dadas pelo único Pastor. Eclesiastes 12:9-11 

Características 

• Comunicador eficaz da verdade 
• Levam outros a uma compreensão mais profunda 
• Filósofo, hamonizador de idéias e princípios 
• Tradutor de grandes complexidades em ensinamentos simples 
• Sistematizador de soluções, processos e integração 
• Orienta/guia os outros com sabedoria e entendimento 
• Incentiva a exploração pensando em soluções  
• Questão central é entender  
• Tem uma curiosidade em saber mais e explicar esse conhecimento  
• Forte desejo de as pessoas entenderem os ensinamentos e a sabedoria de Deus 
• Boa vontade/disposição para dar tempo para as pessoas entenderem por si mesmos 
• Discerne a capacidade de compreensão do público 

Funções 
• Promover uma cultura de aprendizagem - a igreja é seu próprio seminário 
• Desenvolver recursos para o aprendizado 
• Desenvolver experiências de aprendizagem ativa por meio do engajamento com Deus e o mundo 
• Cultivar uma cultura de curiosidade e de amor pelo insight 
• Explicar e interpretar as Escrituras 
• Desenvolver uma cultura amorosa 
• Articular a filosofia teológica do grupo 
• Transferir ideias entre as gerações 
• Fornecer instrução no caminho 
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• Promover sabedoria e inteligência 
• Desenvolver uma filosofia congruente com as Escrituras e a vida 
• Treinar líderes e ministros sábios e informados 

Pontos Cegos (atente para essas manifestações de imaturidade) 
• Dirigido pela necessidade de estar sempre "certo"  
• Doutrinador, ideológico e exigente  
• Medo de coisas que eles não entendem  
• Suspeito de "experiências" de outras pessoas  
• Faz perguntas pessoalmente  
• Teologia importa mais do que pessoas 
• Dogmático e opinativo  
• Falta de limites saudáveis  
• Valorizar idéias /tradições sobre o mover do Espírito Santo  
• Falta flexibilidade ou adaptabilidade  
• Exigente e crítico de outros ensinamentos /sermões 

 

............................................................................................................................... 

Cura (1 Coríntios 12:30) 

Um dom sobrenatural do Espírito através do qual alguém recebe a cura física ou espiritual. A cura aludida 
pode ocorrer instantaneamente ou, como acontece muitas vezes, em um processo. É dado a certos 
membros do corpo para que sirvam de intermediários humanos, por meio de quem Deus se apraz em curar 
enfermidades. 
  

Operação de milagres (1 Coríntios 12:29) 

Este dom significa a realização de uma obra sobrenatural pelo poder de Deus. Isto significa que pelo 
exercício desse dom Deus intervém nos eventos naturais para modificar uma situação, evitando-se uma 
catástrofe ou ocorrendo uma provisão miraculosa, Deus opera uma suspensão sobrenatural de uma lei 
natural. Quem os possuem são intermediários humanos por quem Deus realiza atos poderosos que os 
observadores podem notar que alteraram o curso ordinário da natureza. 

 
Artesanato (Êxodo 31:3-5) 

É a capacidade divina para criação de artesanatos em madeira, vidro, telas, tecido, metal etc. 
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Discernimento de Espírito (1 Coríntios 12:10) 

É a capacidade dada pelo Espírito Santo para distinguir entre a verdade e a mentira, discernir os espíritos, 
diferenciar entre o bem e o mal, certo e errado, motivos puros, de impuros, identificar atitudes enganosas 
em outras pessoas com precisão e de forma apropriada; determinar se uma mensagem atribuída a Deus é 
autêntica; reconhecer incoerências no ensino, na mensagem profética ou na interpretação; percepção da 
presença do mal. 
  
Trata-se da habilidade de distinguir e caracterizar, de maneira completa e indubitável, os espíritos falsos e 
verdadeiros (1 Jo 4:1-3). Tem o sentido de julgar corretamente os espíritos (1 Co 12:10). 
  
Os comportamentos podem ser divinos, humanos e satânicos (malignos). Esse é o dom responsável por 
reconhecer a categoria presente num determinado comportamento. 
  

Fé (1 Coríntios 12:9) 

É a capacidade dada pelo Espírito Santo para agir à luz das promessas de Deus com confiança, não 
duvidando de Sua capacidade para cumpri-las. As pessoas com esse dom crêem nas promessas do Senhor e 
estimulam outras a fazer o mesmo; Agem com total confiança na capacidade de Deus em vencer 
obstáculos; Demonstram uma atitude de confiança na vontade e nas promessas divinas; levam adiante o 
Reino de Cristo, porque elas avançam quando outras param; pedem a Deus aquilo que é necessário e 
confiam em Sua provisão. 
  
Esse dom é fundamental para o exercício de todos os dons que aparecem em forma de “manifestações do 
Espírito”. Trata-se de crer com todas as suas forças na Palavra de Deus e no Deus da Palavra, isto é, na 
capacidade de Deus operar por meio da pessoa (1 Co 12:9). 
  
É preciso distinguir entre o DOM DA FÉ (1 Co 12:9) e a FÉ SALVADORA (Ef 2:8). A graça da fé é quando 
cremos em Jesus como Senhor e Salvador, crendo também que Deus fará tudo o que prometeu em sua 
Palavra. Todos os discípulos verdadeiros têm essa fé. Sem ela é impossível agradar a Deus (Hb 11:6). Mas o 
dom da fé é outra coisa! Por ele se descobre o futuro para a obra do Senhor e confia plenamente em como 
alcançá-lo. 
  
 

  



 
 

www.igrejabatista.org.br  

 

 
 
Conhecimento (1 Coríntios 12:8) 

É a capacidade dada pelo Espírito Santo para trazer a verdade ao Corpo pelo discernimento ou 
entendimento bíblico. As pessoas com esse dom recebem a verdade que as capacita a servir melhor; 
Estudam as Escrituras para obter discernimento, entendimento e extrair verdades; Adquirem 
conhecimentos que não são obtidos por meios naturais; Têm clareza e entendimento que servem à igreja; 
organizam informações para ensino e uso prático. 
  
Capacidade especial para perceber e sistematizar os grandes e profundos assuntos bíblicos. Na prática do 
dia-a-dia, trata-se de uma revelação especial de fatos realizados pelo Espírito Santo em nosso trabalho com 
os outros, que de outro modo não conheceríamos.  
  
A palavra de conhecimento baseia-se no aprofundamento do conhecimento de Deus e tem o sentido de 
“fragmento de conhecimento divino” que, de maneira sobrenatural, é dada ao homem (1 Co 12:8). Visa 
sempre a edificação dos outros membros da igreja. É tanto usado para grupos como individualmente. 
  
Observação 
Nem sempre a pessoa com o dom da Palavra do conhecimento, tem facilidade na comunicação pública. 
Prefere grupos pequenos. (ex. células, cursos).  Tem mais prazer em descobrir os fatos bíblicos, pesquisar, 
aprofundar as verdades, e oferecer a revelação para que outro a transmita em público. Quando, 
entretanto, a transmissão é superficial ou distorcida do que Deus lhe deu, gera uma profunda frustração. 
  
 

Dom de Línguas (1 Coríntios 14) 

É a capacitação concedida pelo Espírito Santo para falar, adorar ou orar em um idioma desconhecido ao 
orador. Pessoas com esse dom podem receber uma mensagem espontânea de Deus, que é transmitida ao 
Corpo pelo dom de interpretação. É a manifestação oral e sobrenatural de uma língua (estrangeira/idioma) 
ou uma língua espiritual (dos anjos  1 Cor.13.1), nunca antes estudada por quem a expressa, e,  do mesmo 
modo, em geral incompreensível para o ouvinte. Consiste numa linguagem enunciada pelo poder do 
Espírito Santo, sem guardar nenhuma relação com o processo intelectivo de assimilação de línguas 
estrangeiras. Ao manifestar o dom de línguas, a pessoa não emprega a capacidade intelectual.  
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Sabedoria (1 Coríntios 12:8) 

É a capacidade dada pelo Espírito Santo para aplicar verdades espirituais, que de maneira eficaz suprem 
necessidades em situações específicas. As pessoas com esse dom focalizam nas consequências não 
previstas para determinar os próximos passos a serem tomados; 
  
(Numa reunião, com grande discussão, vai ter a palavra de prudência, de sabedoria, observando fatos 
relevantes que Deus queira que o grupo veja. Deus vai usá-lo para abrir os olhos do grupo e perceber coisas 
que antes estavam descobertas, clareando a decisão.) 
  
Recebem entendimento daquilo que é necessário para suprir as carências do Corpo; providenciam soluções 
dadas por Deus em meio a conflito e confusão; ouvem a provisão do Espírito dando direção para se atingir 
o melhor que Deus tem para uma determinada situação; aplicam verdades espirituais de modo prático e 
específico. 
 
A palavra de sabedoria é a própria sabedoria de Deus dada em fragmentos ao discípulo que possui esse 
dom, por meios sobrenaturais (1 Co 12:8). É a capacidade de sondar e entender a mente do Espírito Santo 
em momentos especiais.  
  
Está também relacionada ao discernimento prático, aplicando a verdade bíblica a situações e problemas da 
vida real. Ex.: Jesus o fez muitas vezes. 
  
 

Dom de Interpretação (1 Coríntios 14:5) 

É a capacitação divina para transmitir ao corpo de Cristo a mensagem de alguém que fala em línguas. É o 
único dom que depende da manifestação de outro. O dom da interpretação de línguas está ligado ao dom 
de falar em línguas, tanto, que Paulo não permite um não ser acompanhado do outro em uma assembleia. 
Na visão paulina, somente acompanhada de interpretação é que a glossolalia pode beneficiar a 
comunidade. Ele insiste nisso para que o dom das línguas não seja apenas um dom, mas um dom para os 
outros. É possível que a mesma pessoa que possua o dom de línguas receba o de interpretação.  
  

Socorro (1 Coríntios 12:28) 

É a capacidade dada pelo Espírito Santo a suprir a necessidade de uma pessoa que precisa de apoio em 
executar ou completar tarefas ou de companhia para realizar alguma coisa. Quer ter e aproveitar 
oportunidades para exercitar sua habilidade com o propósito de fazer o tempo e a capacidade física da 
pessoa ajudada render mais. O irmão com este dom percebe que ali há necessidade de ajudar, mas quer e 
prefere ser orientado sobre qual tarefa irá realizar e como o que é auxiliado prefere que a tarefa seja 
realizada.  
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Liderança (Romanos 12:8) 

É a capacidade dada pelo Espírito Santo de estabelecer uma visão, motivar e direcionar pessoas para o 
cumprimento harmonioso dos propósitos de Deus. As pessoas com esse dom providenciam direção para o 
povo de Deus e para o ministério; motivam outros a usarem o melhor de suas habilidades; apresentam a 
visão maior (geral) para que todos entendam; dão exemplos práticos dos valores do ministério; assumem 
responsabilidades e estabelecem alvos. 
  

Hospitalidade (1 Pedro 4:9) 

É a capacidade dada pelo Espírito Santo para cuidar de pessoas, providenciando comunhão, comida e 
abrigo. Pessoas com esse dom propiciam um ambiente onde os indivíduos se sentem valorizados e 
socorridos; conhecem novas pessoas e as ajudam a se sentir bem-vindas; criam um ambiente seguro e 
confortável onde relacionamentos podem ser desenvolvidos; buscam meios de estabelecer e apoiar novos 
e significativos vínculos; deixam as pessoas à vontade em ambientes desconhecidos, tem prazer de fazer da 
sua casa um ambiente acolhedor que expressa o amor de Deus para com aqueles que recebe na sua casa.  

 
Administração (1 Coríntios 12:28) 

É a capacidade dada pelo Espírito Santo para entender o que faz uma organização funcionar com eficácia, 
uma habilidade especial para planejar e executar os procedimentos que alcançam os alvos do ministério. As 
pessoas com esse dom desenvolvem estratégias ou planos para realizar alvos previamente identificados; 
auxiliam os ministérios a se tornarem mais eficientes; colocam ordem num ministério ou organização; 
gerenciam ou coordenam as várias responsabilidades para o cumprimento de uma tarefa; organizam 
pessoas, tarefas ou eventos.  
  

Serviço (Romanos 12:7) 

É a capacidade dada pelo Espírito Santo para realizar tarefas práticas e necessárias que libertam, apoiam e 
suprem as carências dos outros. As pessoas com este dom servem por “detrás” da cena quando é 
necessário apoiar os dons e ministérios de outros; veem coisas práticas e concretas a serem feitas e têm 
alegria em realizá-las; sentem o propósito de Deus e têm o prazer em cumprir responsabilidades 
cotidianas; dão valor espiritual ao serviço prático; alegram-se em saber que o seu serviço possibilita a 
outros fazerem o que Deus os chamou a realizar. 
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Liberalidade/Generosidade (Romanos 12:8) 

É a capacidade dada pelo Espírito Santo para a pessoa contribuir com valores e recursos para o Reino de 
Deus com alegria e liberalidade. Pessoas com esse dom não se perguntam: “Quanto devo dar ao Senhor”, e 
sim “De quanto preciso para me sustentar?”. Administram suas finanças e limitam seu modo de viver para 
poderem contribuir com o máximo possível dos seus recursos. Apoiam o ministério com contribuições 
sacrificiais para o avanço do Reino, suprem necessidades concretas para que haja crescimento espiritual; 
providenciam subsídios com alegria e de modo generoso, confiando na provisão de Deus. Geralmente são 
bons administradores dos seus recursos a fim de melhor usá-los para o avanço da Obra do Senhor. Seu nível 
econômico nada tem a ver com possuir ou não este dom. 
  

Encorajamento (Romanos 12:8) 

É a capacidade dada pelo Espírito Santo para fortalecer, consolar ou estimular os que estão desmotivados 
ou titubeantes na fé, de volta à ação. As pessoas com esse dom se aproximam dos que estão desanimados 
para fortalecê-los e firmá-los; desafiam, consolam ou confrontam os outros a fim de que confiem e 
esperem nas promessas de Deus; estimulam outros à ação por aplicar a verdade bíblica; motivam pessoas a 
crescer; enfatizam as promessas de Deus e a confiança em Sua vontade. 
  

Misericórdia (Romanos 12:8) 

É a capacidade dada pelo Espírito Santo para ajudar, com alegria e de forma prática, àqueles que sofrem ou 
passam necessidades. É a compaixão em ação. As pessoas com esse dom concentram-se no alívio das 
causas de dor ou sofrimento de outras; encaram as necessidades dos desamparados e solitários; expressam 
amor, graça e dignidade àqueles que enfrentam dificuldades e crises; servem com alegria, mesmo em 
circunstâncias difíceis e desagradáveis; preocupam-se com assuntos sociais ou individuais que oprimem o 
povo. 

 
  

 
  


