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Conhecendo os dons espirituais I
(Resumo feito pelo Pr Walter B Moura)

Texto base: Ef 4.7-14; Texto áureo 1Co 13.2

Introdução
- apresentaremos os dons em ordem alfabé�ca, procurando 
explicar a palavra grega que o NT usa para designar o dom.

1. Aconselhamento/exortação; Ajuda/socorro; 

Apóstolo

a) Aconselhamento/exortação – É a capacidade 

concedida pelo Espírito para alguns membros da Igreja, 

para aconselhar, encorajar (Rm 12.8). Usa-se o termo 

parakaleo e o substan�vo paraklêsis, trazendo a ideia 

de alguém que encoraja, anima.

- Dr. Russel Shedd escreve: O carisma de exortar 

manifesta o poder do Espírito para restaurar o irmão 

“surpreendido nalguma falta” (Gl 6.1), como também 

para aconselhar... e ser aconselhado (Cl 3.16). O 

contexto em que Paulo pensava, ao escreve estas 

palavras, era a reunião da igreja para cultuar. 

C e r ta m e nte  o  a p ó sto l o  a o s  g e n� o s  fi ca r i a 

- No segundo sen�do, qualquer missionário ou fundadores 

de novos campos enviados pelas igrejas poderia ser chamado 

de apóstolo. Note que não é um �tulo hierárquico de esta 

acima de bispos ou pastores e sim como sinônimo de enviado 

pela igreja com um determinado fim.
- Nesse aspecto, o missionário congregacional norte 
americano entre os indíginas John Elliot, foi chamado de 
“apóstolo dos índios”, Robert Kalley de o “o apóstolo da 
Madeira” (pelo seu trabalho na Ilha da Madeira em Portugal), 
e Lutero foi chamado de “excelente apóstolo” por Calvino 
pelo seu trabalho na reforma protestante na Alemanha 
(Ins�tutas IV 3.4).

Conclusão
- Con�nuaremos na próxima lição a falar a respeito dos dons.



  

decepcionado com os cultos que realizamos, sem nos 

preocuparmos em oferecer alguma oportunidade 

para exortação mútua. 

“c o n s i d e r e m o s  u n s  a o s  o u t r o s  p a r a  n o s 

es�mularmos... ao amor e as boas obras” (Hb 10.24) 

(Adoração bíblica, p. 96-97).

- Sugestão de uso: visitas a doentes, presídios, idosos; 
grupos familiares; encontros de novos crentes na igreja;A 
qualquer irmão que cometeu alguma falta.

b) Ajuda/socorro – É a capacidade concedida pelo 

Espírito Santo para alguns, para pra�car a assistência 

de todos os �pos (1Co 12.28). Usa-se o termo grego 

an�lêmpsis, que significa: “capacidade de ajudar, 

auxiliar, socorrer.” O sen�do básico desta palavra é a 

ação em favor de outras pessoas. Quem tem este dom 

coloca suas habilidades a serviço dos outros, aliviando 

sua carga. Veja Rm (16.1.2).
- Sugestão de uso: apoio aos líderes; secretaria; ajuda em 
geral, visitação de enfermos; diaconia.

c) Apóstolos – Foi a capacidade concedida pelo Espírito 

Santo para alguns seguidores de Cristo no 1º século, 

que os habilitou a fundar, e a serem reconhecidos 

como líderes espirituais em diversas igrejas, sendo os 

recebedores primários da revelação da Nova Aliança 

em Cristo (1Co 12.28). Usa-se o termo grego 

  

apostolos, que significa “mensageiro, alguém que é chamado 

e enviado pelo Senhor, comissionado por Ele e portador de 

sua autoridade”.
- Neste sen�do o termo está limitado aos doze seguidores de 

Cristo no NT, a Ma�as (At 1.24-26) e a Paulo, como chamados 

pelo próprio Cristo, testemunhas oficiais da ressurreição e 

portadores infalíveis da revelação do evangelho (At 1.15-26; 

9.1-5; Rm 1.1; Gl 1.1; Ef 2.20; Ap 21.14).
- Estes homens �nham uma autoridade singular na história 

do cris�anismo que não se repete hoje.

Obs. O termo apóstolo também foi usado para designar 

fundadores de igrejas locais, missionários como: Barnabé (At 

14.4,14), Tiago (1Co 15.7; Gl 1.19), Adrônico e Junias (Rm 

16.7).
- O uso da palavra aqui é no sen�do mais geral de “enviado, 

mensageiro”. Mas, que fique bem claro, não com a 

autoridade ou o papel dos apóstolos que foram os 

fundadores do cris�anismo.  Paulo, por exemplo, se tornou 

um apóstolo que nasceu fora de tempo, mostrando 

exatamente a especificidade do termo apresentado 

anteriormente. Aqui a ideia envolve qualquer um enviado 

pela igreja para uma obra.
- O uso moderno do termo apóstolo como �tulo hierárquico 

usado hoje é apenas um espírito de grandeza, recheado de 

soberba.
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