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

Texto áureo 1Co 13.2
Introdução
- Con�nuação das descrições dos dons espirituais em 
ordem alfabé�ca.

2. Palavra do Conhecimento, contribuição, 
curas, discernimento de espíritos

a) Palavra do conhecimento – é a capacidade 
concedida pelo Espírito para dizer a Igreja o que Deus 
deseja, em determinado momento de sua existência, 
visando seu bem e crescimento (1Co 12.8). Usa-se a 
expressão grega logos gnõseõs, que significa “uma 
palavra de conhecimento”. A pessoa exerce este dom 
colocando em prá�ca a capacidade recebida de 
descobrir, analisar, coletar e formular informações, 
para com isto, contribuir com o desenvolvimento do 
corpo de Cristo.

- sugestão de uso – grupo de oração, visitação a 
enfermo, aconselhamento.

Discernimento de espírito – é o dom concedido a 
I g r e j a  p a r a  d i s c e r n i r  s e  d e t e r m i n a d o 
comportamento, declarações, vem de Deus, da 
própria pessoa, ou do demônio (1Co 12.10). A 
expressão grega diakrisis pneumaton, significa 
“discernimento, julgamento de espíritos”. Quem tem 
este dom tem a capacidade de discernir a verdade do 
erro. (Mt 8.28-29; Mc 1.24; 3.11; 5.2, 6-7; Lc 4.33-35, 
41; At 16.16-22; Mt 7.15-23; 16.22-23). Nesses 
úl�mos textos, o discernimento está relacionado a 
conhecimento doutrinário.
Sugestão de uso – Aconselhamento; Liderança da 
Igreja; Pregação.



  

Provavelmente aqueles que foram capacitados por 
esses dons (palavra de sabedoria, palavra de 
conhecimento) desfrutavam de uma experiência 
especial com o Espírito. Por intermédio dele, uma 
palavra vinha a eles para que fosse transmi�da à 
congregação; não fica claro, porém, se o conteúdo 
dessas palavras era invariavelmente algo que não 
poderia ser conhecido de outro modo. (D. A. Carson. A 
manifestação do Espírito, p. 40).
- Geralmente quem tem este dom também tem o 
dom do ensino.
b) Contribuição – É a capacidade concedida pelo 
Espírito para alguns, a fim de contribuírem com seus 
bens materiais para o reino de Deus, fazendo isso 
com alegria (Rm 12.8). Usa-se a palavra grega 
metadidous, do verbo metadidõmi, que significa 
“dar, compar�lhar, repar�r com alguém”. Este dom 
não é a responsabilidade que todos têm de ofertar 
regularmente, é sim, a capacidade de alguns 
contribuírem com seus bens em maior proporção 
que o normal ou o comum. Veja ainda, Lc 21.1-4; At 
20.35; 2Co 8.2-5.
Sugestão de uso: Tesoureiro; apoio a missionários, 
sustento de obreiros.
c) Curas – É a capacidade concedida pelo Espírito a 
fim de que alguns sejam instrumentos através dos 
quais Deus age mais frequentemente, curando 

  

enfermidades (1Co 12.9). Aqui é usada a expressão 
grega charismata iamatõn, literalmente “dons de 
cura”. Este plural, segundo alguns comentaristas é 
porque a cura era de vários �pos de doenças: �sicas, 
emocionais e espirituais. (Lc 6.18; At 10.38).
- Outros, porém acham que isso sugere fortemente 
que havia diferentes dons de curar: nem todos 
estavam sendo curados por uma pessoa, e talvez 
algumas pessoa com um desses dons de curar 
poderiam, pela graça do Senhor, curar algumas 
doenças específicas ou uma variedade de doenças, 
mas somente em determinado momento (D. A. 
Carson. A manifestação do Espírito, p. 41-42).
- Observação importante – todos os cristãos são 
desafiados a orar pelos enfermos (Mc 16.18; Tg 5.16). 
O dom significa que existem pessoas que são 
atendidas com mais frequência nesta questão. Vale 
salientar ainda que a bíblia não diz em parte alguma 
que quem tem este dom sempre que orar a cura vai 
acontecer e, também não diz que a cura acontece 
proveniente da pessoa, mas o agente da cura é Deus, 
a pessoa que ora é apenas o instrumento.
- A bíblia mostra muitos casos de servos de Deus com 
doenças persistentes, que poderiam ter sido curadas 
por alguém com o dom de cura, mas não foram (Fp 
2.25-30; 1Tm 5.23; 2Tm 4.20, e talvez Paulo 2Co 12.7-
10; Gl 4.13). O dom está debaixo da vontade de Deus e 
não das pessoas.
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