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

Texto áureo Fp 2.2
Introdução

Segue-se o estudo dos dons, hoje 
aprenderemos sobre:

1. Liderança, mestre/pastor, milagres

a) Liderança – É a capacidade concedida pelo 
Espírito para liderar trabalhos na igreja que 
redundem em glórias ao Senhor. Usa-se o termo 
proistêmi que siginifica estar à frente, presidir, 
chefiar, proteger. Este dom está ligado ao de 
governo, ambos os termos têm pontos de 
significados intercambiáveis, porém a ênfase 
dada ao dom de governo é a de dirigir, guiar em 
uma determinada direção, e ao de liderança 
está ligada a própria “força” do seu comando 
para chefiar. 

c) Milagres – É a capacidade concedida pelo 
Espírito a alguns crentes em que Deus por meio 
deles faz coisas poderosas que quebram as leis 
da natureza. Usam-se os termos gregos 
energema dynamis que significa operações de 
poder. Exemplos de tais operações podem ser 
vistas em Moisés, Elias, Eliseu, Jesus, Paulo, etc. 
(Êx 14.21; 1Rs 18-25-38; 2Rs 2.22;  Jo 11.17-44;  
At 13. 8-11;  etc.).
Conclusão
- con�nuaremos a falar desse assunto na 
próxima lição.
- É preciso conhecer os dons, não só para 
discernir o falso do verdadeiro e também a 
finalidade de cada um dos dons, como 
iden�ficarmos em nós o charisma que o Senhor 
nos concedeu a fim de usá-lo para Sua glória.



  

- O líder também dirige o povo, ele organiza e é 
seguido. A liderança envolve o cuidado como 
vimos na definição do termo grego. O líder zela 
pelos seus liderados e se coloca como exemplo 
da fé a ser seguida (Hb 13.7; Jr 48.10a). Não por 
acaso os líderes da igreja primi�va exortavam 
com veemência o povo para não serem 
enredados pelas heresias. Fortalecer as 
ovelhas doutrinariamente é protegê-los dos 
lobos e suas heresias que destroem a alma.
Sugestão de uso: pastores; presbíteros; 
diáconos; líder de departamento; líder de 
pequenos grupos.

b) Mestre/pastor – É a capacidade dada pelo 
Espírito para que exponham as doutrinas da 
palavra de Deus, com sabedoria, e exortem o 
rebanho, assumindo a responsabilidade pelo 
bem espiritual de um grupo de pessoas. Usa-se 
o termo grego didaskalos que significa mestre, 
aquele que ensina, instrui. O outro termo é 
poimên que significa pastor, guia. 

  

- Na igreja de An�oquia o dom de mestre era 
plenamente exercido (At 13.1). Os que são 
chamados para esta área devem se dedicar a 
mesma, pois este dom exige sacri�cio para o 
estudo.
- Quanto ao pastor, à imagem é do homem do 
campo que cuida das ovelhas, função comum 
no contexto em que a bíblia foi escrita. As 
funções requeridas de um pastor podem ser 
encontradas nos seguintes textos bíblicos: (Jo 
8.1-11; 10.1-15; At 20.28-31; 1Tm 3.1-7; 4.11-
16; 1Pe 5.1-4).
- Pastor e mestre para alguns estudiosos são 
variações do mesmo dom, isto é, todo o pastor 
tem que ser mestre. Para outros são dons 
dis�ntos, todavia entende-se sempre que o 
pastor tem que ser apto para o ensino como 
preceitua a palavra. Ser apto para ensinar não é 
necessariamente ser mestre.
- Conhecer e ensinar são prerroga�vas para o 
ministério, pois é com essas armas que ele 
defende o rebanho dos ataques dos falsos 
mestres (Tt 1.5,9).
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