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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 Revelação

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 Revelação
!“palavra de sabedoria” – grego “logos sofia”

!“Capacidade de receber uma revelação especial do 
Espírito Santo e, com base nisso, falar palavras que 
manifestam sabedoria numa situação específica na vida 
de alguém da igreja.”

!Exemplos:
!O conselho de José a Faraó (Gn 41)
!As respostas de Jesus

palavra
sabedoria



Dons de Revelação
!“palavra de conhecimento” – grego “logos gnosis”

!“Capacidade de receber uma revelação especial do 
Espírito Santo e, com base nisso, falar palavras que 
manifestam conhecimento numa situação específica na 
vida de alguém da igreja.”

!Exemplos:
!A defesa de Estevão (At 7)
!A resposta de Pedro a Ananias e Safira (At 5)

palavra

conhecimento



Dons de Revelação
!“discernimento dos espíritos” – grego “diakriseis pneumati”

!“Capacidade especial de reconhecer a influência do 
Espírito Santo ou de espíritos demoníacos numa pessoa.”

!Exemplos:
!Paulo contra Elimas (At 13.4 a 12)
!Paulo e a jovem adivinhadora (At 16.16 a 18)

distinguir, 
diferenciar

espíritos



Dons de Poder

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 Poder: Fé

Fé salvífica

• Dada por Deus 
para 
reconhecimento 
de Jesus como 
salvador – a 
salvação como 
ação divina

• Ef 2.8 e 9

Fidelidade como 
fruto do Espírito

• Gerada pelo 
espírito para 
edificação 
pessoal e 
benefício do 
próximo

• Gl 5.22

Dom do Espírito

• Fundamento 
para operação 
sobrenatural do 
Espírito Santo

• I Co 12.9



Fé como dom do Espírito Santo

Exemplos

! Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena 
fé? " Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa 
bonança. Mateus 8:26

! Voltando-se, Jesus a viu e disse: "Ânimo, filha, a sua fé a curou! " E desde 
aquele instante a mulher ficou curada. Mateus 9:22

! Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé! Seja conforme você deseja. E 
naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Mateus 15:28

! Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Homens de pequena fé, por 
que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Mateus 16:8

! Ele respondeu: Por que a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que 
se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a 
este monte: ‘Vá daqui para lá’, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mateus 
17:20



Dons de Poder: cura

!A enfermidade como 
consequência da queda

!Gn 3.14 a 19 – A maldição 
da extensão da morte e 
sofrimento a toda a criação

!O plano redentor de Deus 
em Cristo e a cura de tudo:
Is.53.4-5; I Pe 2.24; Mt 8.16-17

!A cura é um claro sinal do 
plano restaurador de Deus

!Autenticação da 
mensagem do Evangelho

!Exercício da misericórdia 
divina

!Remove impedimentos ao 
ministério

!Glorifica a Deus



Dons de Poder: operação de 
maravilhas

!Atos sobrenaturais
!Livramentos: At 5.19-20; 

At 12.6-11
!Proteções miraculosas: 

Mc 16.17-18; At 28.3-6
!Poder sobre a natureza: 

Mt 8.23-27

!Autenticação da 
mensagem do 
Evangelho
!Remove impedimentos 

ao ministério
!Glorifica a Deus



Próxima lição:
A atualidade dos dons espirituais –
Parte 3
Descrição dos dons espirituais: 
dons de elocução e ministérios


