
Lição 4
A ATUALIDADE DOS DONS ESPIRITUAIS -
PARTE 4
27 DE MARÇO DE 2022



Diversidade dos 
dons espirituais

Dons: grego “charismatōn”
Graças, favores, presentes
Esta é a palavra mais usada

Diversidade de dons
O Espírito (grego “Pneuma”) é o mesmo.

Ministérios: grego “diakoniōn”
Serviços, diaconia

Diversidade de ministérios
O Senhor (grego “Kyrios” – Referência a Jesus) é o 
mesmo.

Operações: grego “energēmatōn”
Trabalhos, atuações

Diversidade de operações
O Deus (grego “Theos”) é o mesmo.

4. Ora, há diversidade 
de dons, mas o 
Espírito é o mesmo.

5. E há diversidade de 
ministérios, mas o 
Senhor é o mesmo.

6. E há diversidade de 
operações, mas é o 
mesmo Deus que 
opera tudo em todos.

1 Coríntios 12:4-6



Diversidade dos 
dons espirituais

4. Ora, há diversidade 
de dons, mas o 
Espírito é o mesmo.

5. E há diversidade de 
ministérios, mas o 
Senhor é o mesmo.

6. E há diversidade de 
operações, mas é o 
mesmo Deus que 
opera tudo em todos.

1 Coríntios 12:4-6

Dons, Ministérios e Operações são 
classes de manifestações dos dons 
espirituais, distribuídos pelo Espírito 
Santo, que realiza todas essas coisas, 
conforme o seu querer:

“Todas essas coisas, porém, são 
realizadas pelo mesmo e único 
Espírito, e ele as distribui 
individualmente, a cada um, 
conforme quer.”

1 Coríntios 12.11



Ministérios
! Termos do Novo Testamento relacionados: 

! Diakonos – todo tipo de serviço, secular ou religioso

! Uperetes – assistente de atividade

! Doulos – servo

! Leitourgós – serviços profissionais civis ou religiosos

! Latreia – serviço remunerado

! Definições:
! Alguém designado para um serviço específico.

! Num sentido mais restrito, o ministro é alguém autorizado, usualmente através de alguma 
forma de ordenação, a dirigir atividades religiosas.

! O ministério começa em Cristo – o Grande Ministro de Deus - e depois se especializa em 
vários ministérios.



Ministérios

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



Apóstolos
!Grego “apostello”: aquele que é 

enviado, um embaixador, um 
comissionado

!Os apóstolos da igreja foram 
designados em seu início, dentre os 
que viram Jesus ressurreto (I Co 15.8-9)

! Estabeleceram o fundamento 
doutrinário da igreja (At 2.42)

! Não há sucessão apostólica – Não 
temos apóstolos hoje

! Não pode ser usado para 
autopromoção de autoridade 
eclesiástica



Evangelistas

John
Wesley

(sec XVIII)
Inglaterra

Jonathan
Edwards

(sec XVIII)
EUA

Billy
Graham

(sec XX-XXI)
EUA

David
Wilkerson

(sec XX-XXI)
EUA

Um jovem
evangelista

Na rua

!Grego “euangelistas”: missionário, portador de boas novas, pregador

!Vocação especial para a evangelização.



Pastores

Missão
Pastoral

Doutrinária

Pastoral

Administrativa

!Grego “poimenas”: 
Cuidador de ovelhas, 
alimentador, protetor, 
guia.

! Liderança que cuida 
da igreja

! Jesus é a referência 
pastoral (Jo 10.11)



Presbíteros

! Presbítero, Ancião – grego “presbyteros”: pessoa mais velha
! Bispo – grego “episkopos”: supervisor
! Exercício de liderança – I Pe 5.1 a 3

! 1 Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na 
qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de 
Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada:

! 2 Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem 
por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. 
Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir.

! 3 Não ajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas 
como exemplos para o rebanho.



Mestres/Doutores

!Grego “didaskalous”: professores
!A importância do ensino bíblico
! “Se o seu dom é servir, sirva; se é 

ensinar, ensine;” Romanos 12:7
! “Até a minha chegada, 

dedique-se à leitura pública da 
Escritura, à exortação e ao 
ensino.” 1 Timóteo 4:13



Diáconos

!Grego “diaconos”: 
ministério ou 
serviço
!Instituição: Atos 6

!Qualificações:
!Caráter moral
!Caráter espiritual
!Caráter familiar

8. Os diáconos igualmente devem ser dignos, 
homens de palavra, não amigos de muito vinho 
nem de lucros desonestos.

9. Devem apegar-se ao mistério da fé com a 
consciência limpa.

10. Devem ser primeiramente experimentados; 
depois, se não houver nada contra eles, que 
atuem como diáconos.

11. (...)
12. O diácono deve ser marido de uma só mulher e 

governar bem seus filhos e sua própria casa.
! 1 Timóteo 3:8-12



Ministérios de Auxílio
Rm 12.7-8: servir, exortar, contribuir, mostrar misericórdia

NVI Corrigida Fiel Atualizada Grego
Se o seu dom é servir, 
sirva; se é ensinar, 
ensine;
se é dar ânimo, que 
assim faça; se é 
contribuir, que 
contribua 
generosamente; se é 
exercer liderança, que 
a exerça com zelo; se é 
mostrar misericórdia, 
que o faça com 
alegria.

Se é ministério, seja em 
ministrar; se é ensinar, 
haja dedicação ao 
ensino;
Ou o que exorta, use 
esse dom em exortar; o 
que reparte, faça-o 
com liberalidade; o 
que preside, com 
cuidado; o que 
exercita misericórdia, 
com alegria.

se ministério, 
dediquemo-nos ao 
ministério; ou o que 
ensina esmere-se no 
fazê-lo;
ou o que exorta faça-o 
com dedicação; o que 
contribui, com 
liberalidade; o que 
preside, com diligência; 
quem exerce 
misericórdia, com 
alegria.

Diakonian: serviço

Parakalōn: ajudador, 
estar perto, prestar 
suporte, apoiar

Metadidous: 
compartilhar, repartir

Eleon: ter compaixão, 
ter misericórdia



Próxima lição:
Fruto do Espírito: o eu crucificado


