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Os dons do Espírito Santo
(Resumo feito pelo Pr Walter B Moura)

Texto base: 1Co 12.1-11
Introdução

- As Escrituras dizem que o Senhor concede dons aos 
homens, e que estes dons são ministrados através da 
operação do Espírito Santo para o crescimento cristão 
(Co 12.11; Ef 4.7-14). A confissão de fé da AIECB 
concorda com os textos sagrados ao afirmarem que:
Deus o Espírito Santo, sendo totalmente livre, 
soberano e Senhor absoluto de Sua Igreja, distribuiu 
entre seus membros, Seus o�cios, dons e graças de 
acordo com Sua soberana vontade e com vistas à 
edificação do corpo e ao aperfeiçoamento dos santos. 
Conquanto os dons do Espírito devam ser buscados e 
exercidos pela Igreja, devem ser regulados de acordo 
com as Escrituras. Negamos que tamanha graça se dê 
segundo a vontade ou orientação dos homens. 
Afirmamos e confessamos ser isso total e absoluta 
prerroga�va do Senhor, o Espírito (cap. XXVII, 9).

3. Quantos dons aparecem no NT e para que 
servem?

- Alguns pensam que os dons são apenas os que estão 
em 1Co 12, e só buscam estes.  No NT encontramos 
referência aos dons em 1Co 12.8-11; 1Co 12.28; Rm 
12.6-8; Ef 4.11; 1Pe 4.11.
- Perceba que não há uniformidade na lista 
apresentada, o que demonstra que a lista não é 
exaus�va.

Conclusão
Os apóstolos Paulo e Pedro nos mostram que a Igreja 
é para ser considerada como um edi�cio em 
construção, cujos �jolos somos nós, seus membros 
(Ef 4.7-16; 1Pe 2.4-5). Os dons espirituais são dados 
por Deus para serem usados nesta construção, isto é, 
edificação uns dos outros. Por isso o amor deve reger 
todo uso dos dons na Igreja (1Co 13).
- O Senhor Deus em sua infinita sabedoria capacitou a 
Igreja com os dons mais variados para que abrangesse 
todos os aspectos do viver cristão.



  

- Os dons têm sido mal compreendidos nas igrejas 

atualmente. Algumas dão ênfase demais aos dons, 

outras igrejas dão nenhuma ênfase.
- Deus deixou os dons à disposição da Igreja para sua 

edificação e perfeito crescimento.
1. Conhecendo a palavra “dom” usada no NT

- O NT usa algumas palavras para se referir aos dons 

espirituais.
Charisma – Seu uso se aplica a algo que Deus concede 

pela graça.
Pneuma�kon – Usado o neutro se refere a “coisas 

espirituais”
Doma – presente, dádiva.
Definindo o termo dom - ...todos os dons espirituais 

são atos de serviço ou ministério, que são produzidos 

por meio de nós pelo Deus triúno... À luz disso, 

podemos definir um dom espiritual como uma 

capacidade dada por Deus e, portanto, uma graça 

concedida para servir o corpo de Cristo. O dom é um 

p o t e n c i a l  d i v i n a m e n t e  c a p a c i t a d o  o u 

espiritualmente es�mulado para ministrar ao corpo 

de Cristo, pela comunicação do conhecimento, poder 

e do amor de Jesus (Sam Storms, Dons Espirituais, 

p.23).

  

2. Desfazendo mitos
- Quem tem dons espirituais? A Escritura mostra que 

cada membro do Corpo de Cristo tem, pelo menos, 

um dom espiritual (1Co 12.7: cada um; 1Pe 4.10: cada 

um). Portanto, você como cristão tem um dom 

espiritual (Rm 12.3-6). D. A. Carson escreve:
... a igreja primi�va, de forma alguma, confinou dons 

espirituais ao o�cio eclesiás�co. Afinal, acreditava-se 

que todo cristão �nha algum dom, e alguns dons 

associados a o�cios específicos... sem dúvida foram 

dispensados em alguns contextos, de maneira 

informal e sem o reconhecimento eclesiás�co (A 

manifestação do Espírito, p. 186).
a ordem para buscar os dons (1Co 12.31; 14.1, 12-13, 

39).
- Ter dons é sinal de san�dade? Muitos pensam que 

dons só são dados a pessoas muito santas e, portanto 

elas não têm nenhum dom. Mas, não é isso que a 

bíblia diz. Observe que a igreja que estava na cidade 

de Corinto �nha todos os dons (1Co 1.4-7), mas era a 

igreja mais cheia de pecado e carnalidade do NT (1Co 

3.1-3). Logo, dom, operações da comunidade cristã 

não é sinal de que se é espiritual (Mt 7.22-23).
- Quando alguém se convete recebe imediatamente 

todos os dons? Não existe na bíblia nenhum versículo 

que diga tal coisa. Existe, na verdade, 
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