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I Co 12.4
HÁ DIFERENTES TIPOS DE 
DONS, MAS O ESPÍRITO É
O MESMO.



I Coríntios 12.1 a 11

1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, 
que sejais ignorantes.

2. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos 
ídolos mudos, conforme éreis guiados.

3. Portanto, vos quero fazer compreender que 
ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus 
é anátema! E ninguém pode dizer que Jesus é o 
Senhor, senão pelo Espírito Santo.

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.

7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada 
um para o que for útil.

8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da 
sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espírito, a 
palavra da ciência;

9. e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; e a outro, 
pelo mesmo Espírito, os dons de curar;

10. e a outro, a operação de maravilhas; e a outro, a 
profecia; e a outro, o dom de discernir os 
espíritos; e a outro, a variedade de línguas; e a 
outro, a interpretação das línguas.

11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas 
coisas, repartindo particularmente a cada um 
como quer.

Versão Revista e Corrigida



O que são dons espirituais

!Dons espirituais: grego “charismatōn pneumatikós”

Graça
Favores

Presentes
Dons

Espirituais
Sobrenaturais

Os dons são concedidos pelo Espírito Santo 
conforme seu propósito na condução da igreja



O que são dons espirituais
!Dons espirituais são capacitações 
especiais e sobrenaturais 
concedidas pelo Espírito de Deus 
ao crente para serviço especial na 
execução dos propósitos divinos 
por meio da Igreja.

Fonte: Declaração de Fé das Assembleias de Deus



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: 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.



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



Quantos dons existem?
As listas de Paulo são diferentes e apresentam
diversidade de dons
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

Não há uma quantidade pré-definida, fixa.
A capacitação cabe ao próprio Espírito Santo.
O Espírito é livre e soberano em sua ação!



Os dons são 
concedidos 

para a 
edificação da 

igreja e não 
para a 

individualidade

! I Coríntios 14.5 - Eu quisera que vós 
todos falásseis em outras línguas; muito 
mais, porém, que profetizásseis; pois 
quem profetiza é superior ao que fala 
em outras línguas, salvo se as 
interpretar, para que a igreja receba 
edificação.

! I Coríntios 14.12 - Assim, também vós, 
visto que desejais dons espirituais, 
procurai progredir, para a edificação da 
igreja.

! I Coríntios 12.7 - A manifestação do 
Espírito é concedida a cada um visando 
a um fim proveitoso.



Nenhuma 
pessoa 
sozinha 

possui todos 
os dons

! I Coríntios 12.14 a 19:

14  Porque também o corpo não é um só 
membro, mas muitos.
15  Se disser o pé: Porque não sou mão, 
não sou do corpo; nem por isso deixa de 
ser do corpo.
16  Se o ouvido disser: Porque não sou 
olho, não sou do corpo; nem por isso 
deixa de o ser.
17  Se todo o corpo fosse olho, onde 
estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, 
onde, o olfato?
18  Mas Deus dispôs os membros, 
colocando cada um deles no corpo, 
como lhe aprouve.
19  Se todos, porém, fossem um só 
membro, onde estaria o corpo?



! I Coríntios 12.28 a 30:

28  A uns estabeleceu Deus na igreja, 
primeiramente, apóstolos; em segundo 
lugar, profetas; em terceiro lugar, mestres; 
depois, operadores de milagres; depois, 
dons de curar, socorros, governos, 
variedades de línguas.
29  Porventura, são todos apóstolos? Ou, 
todos profetas? São todos mestres? Ou, 
operadores de milagres?
30  Têm todos dons de curar? Falam todos 
em outras línguas? Interpretam-nas todos?

Nem 
acontece 
de um dos 
dons ser 
concedido 
a todos



Cada membro da igreja precisa dos outros

! I Coríntios 12.20 e 21:

20  O certo é que há muitos 
membros, mas um só corpo.
21  Não podem os olhos dizer 
à mão: Não precisamos de ti; 
nem ainda a cabeça, aos 
pés: Não preciso de vós.



Todos os dons são importantes
! I Coríntios 12.22 a 26

22  Pelo contrário, os membros do 
corpo que parecem ser mais fracos 
são necessários;
23  e os que nos parecem menos 
dignos no corpo, a estes damos 
muito maior honra; também os que 
em nós não são decorosos 
revestimos de especial honra.
24  Mas os nossos membros nobres 
não têm necessidade disso. 

Contudo, Deus coordenou o 
corpo, concedendo muito mais 
honra àquilo que menos tinha,
25  para que não haja divisão no 
corpo; pelo contrário, cooperem 
os membros, com igual cuidado, 
em favor uns dos outros.
26  De maneira que, se um 
membro sofre, todos sofrem com 
ele; e, se um deles é honrado, com 
ele todos se regozijam.



O Espírito Santo quer a unidade da 
Igreja
!A unidade da igreja no exercício dos dons tem 

referência da Trindade na origem dos dons, 
ministérios e operações (1 Co 12.4-6).

!Não há capacidade dada para benefício próprio 
ou individual – Tudo é dado e operado para o 
serviço.

!Por isso, ninguém pode se vangloriar daquilo que é 
concedido e mantido, por graça, pelo Espírito 
Santo. 



Próxima lição:
A atualidade dos dons espirituais –
Parte 2
Descrição dos dons espirituais


