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Os dons...

!são concedidos para edificação 
da igreja

!não são monopolizados por uma 
só pessoa

!não são igualmente distribuídos 
a todos

!todos os dons são importantes, 
ainda que alguns tenham maior 
contribuição para a igreja



Dons de Elocução

Romanos 12.6-8

1. Profecia
2. Ministério
3. Ensino
4. Exortação
5. Repartir
6. Liderança
7. Misericórdia

I Coríntios 12.8-10

1. Palavra da sabedoria
2. Palavra da ciência
3. Fé
4. Dons de curar
5. Operação de maravilhas
6. Profecia
7. Discernimento de espíritos
8. Variedade de línguas
9. Interpretação de línguas

Efésios 4.11

1. Apóstolos
2. Profetas
3. Evangelistas
4. Pastores
5. Doutores

I Coríntios 12.28

1. Apóstolos
2. Profetas
3. Doutores
4. Milagres
5. Dons de curar
6. Socorros
7. Governos
8. Variedade de 

línguas

Versão utilizada: Corrigida



Dons de Elocução: 
Profecia

!O Profeta
!Hebraico “nabi”: alguém que 

fala por outro
!Grego “prophétes”: falar em 

nome de alguém
!O profeta recebe a revelação 

de Deus e atua como 
intérprete desta mensagem



O profeta fala o que Deus lhe fala

! “Vai e dize a este povo…” Is 6.9
! “Eis que ponho na tua boca as minhas palavras” Jr 1.9
! “… mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de 

ouvir…” Ez 2.4-7
! “Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias…” Os 1.1
! “Palavras, que, em visão, vieram a Amós…” Am 1.1
! “Palavra do Senhor que veio a Sofonias…” Sf 1.1
! “… Assim diz o Senhor dos Exércitos…” Zc 1.3
! “… nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, 

porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana; 
entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo 
Espírito Santo” 2 Pe 1.20,21



O profeta tem uma mensagem

Exortação Mostrar ao povo as regras da aliança e 
a maneira correta de se comportar.

Ez 14.1-14
Is 58.1-6

Juízo Falar da condenação e da promessa
de livramento. Denunciar a culpa e 
mostrar o caminho da restauração.

Am 5.1-20
Jr 2.12-17

Promessas Falar de algo que ainda está por vir. 
Relembrar o povo das promessas da 
aliança feita com os patriarcas.

Jr 31.31-33
Is 65.17-25



Cuidado com a 
vulgarização da 
profecia
! Isso vem da “confissão positiva”, sem 

valor nem proveito algum
! A profecia vem de Deus, não da 

minha vontade
! O que se precisa fazer é pregar o 

evangelho, de forma clara, inteligível 
e movida pelo Espírito. Isso tem 
validade.

! Também podemos orar e interceder. 
Isso também tem validade.



Cuidado com a profecia falsa

! Profecia é sério: “Não tratem 
com desprezo as profecias, mas 
ponham à prova todas as coisas 
e fiquem com o que é bom.”
1 Tessalonicenses 5:20-21

! Observe o que está sendo dito, 
comparando-a com a Palavra

! Observe o comportamento
cristão do profeta

! Busque orientação do Espírito 
Santo 



A 
verdadeira 
profecia é 

importante 
para a 

igreja

“Sigam o caminho do amor e busquem 
com dedicação os dons espirituais, 
principalmente o dom de profecia.
Pois quem fala em língua não fala aos 
homens, mas a Deus. De fato, ninguém o 
entende; em espírito fala mistérios.
Mas quem profetiza o faz para a 
edificação, encorajamento e consolação 
dos homens.
Quem fala em língua a si mesmo se 
edifica, mas quem profetiza edifica a 
igreja.”

1 Coríntios 14:1-4



Dons de Elocução: Variedade e 
Interpretação de Línguas

Louvar a Deus 
em língua não
compreendida

pelo homem

Anunciar o 
evangelho em
outro idioma

Trazer a  
mensagem que 

deverá ser 
interpretada

Mensagem pelo 
dom de 

Interpretação de 
línguas

Edificação 
espiritual do 

crente

Capacitação 
evangelizadora



Próxima lição:
A atualidade dos dons espirituais –
Parte 4
Descrição dos dons espirituais: 
ministérios


