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Lição 9 
OS DONS ESPIRITUAIS 

 
     Lembra-se que quando Jesus prometeu aos Seus discípulos que Ele enviaria o Seu Espírito para 
habitar neles, disse-lhes: “Ele me glorificará, porque há-de receber do que é meu, e vo-lo há-de anunciar” 
(João 16:14)? Noutras palavras, o Espírito Santo revelaria Cristo ao mundo. 
     Uma das maneiras d’Ele fazer isto é mostrar ao mundo o que Deus pode fazer, e isto está feito 
pelos dons do Espírito. Lembra-se de que numa lição anterior ficámos a saber que o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo tem os atributos da omnisciência, da omnipotência, e da omnipresença. Todos estes 
atributos são revelados nas manifestações do Espírito enumeradas em 1 Coríntios 12:8-10. As 
manifestações sobrenaturais do Espírito testificam que Deus vive e que zela pelas necessidades das 
pessoas. Os dons do Espírito foram dados à Igreja para edificar o corpo de Cristo. 
     Note que estamos a usar os termos dons e manifestações de modo intercambiável. Referem-se às 
mesmas actividades do Espírito Santo. Ele dá os Seus dons sobrenaturais conforme a escolha d’Ele, e 
são manifestos através das pessoas que os recebem. O propósito sempre deve ser edificar a Igreja e 
glorificar Cristo. 
     Nesta lição estudaremos em forma breve os dons do Espírito e as maneiras em que revelam o poder 
de Jesus e a Sua Igreja, e, através dela, ao mundo. 
 
Sumário da Lição 
REFERÊNCIAS BÍBLICAS 
DONS DE EXPRESSÃO VOCAL 
DONS DE PODER 
DONS DE REVELAÇÃO 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Enumerar os nove dons do Espírito mencionados em 1 Coríntios 12 e escrever uma definição breve 
    de cada. 
2. Declarar o propósito dos dons do Espírito. 
3. Explicar quem pode receber um dom do Espírito. 
4. Apreciar a necessidade da operação dos dons do Espírito na Igreja hoje e ter um desejo de receber  
    os dons. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude a lição da mesma maneira que estudou as lições anteriores. Tome cuidado de ler todos os   
    textos bíblicos dados, e leia com cuidado todas as perguntas do estudo. 
2. Como pano de fundo para esta lição, leia 1 Coríntios 12 e 14; e Romanos 12. 
3. Verifique os significados de quaisquer palavras-chave que não conhece. 
4. Faça o auto-teste e verifique as suas respostas. 
 
Palavras-Chave 
administrador  
discernimento  
discernindo 
distinguir  
interpretação  
profecia 
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REFERÊNCIAS BÍBLICAS 
Objectivo 1. Enumerar e comparar os dons do Espírito mencionados em várias passagens das 
Escrituras. 
 
     Um estudo do livro de Actos e das Epístolas revela muito claramente que a Igreja primitiva 
experimentava regularmente manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Estas manifestações eram 
dons à Igreja com o propósito de edificar a Igreja e de glorificar Jesus. Mesmo assim, estes dons eram 
manifestados pelo Espírito Santo através de crentes individuais que se entregavam completamente ao 
Espírito e que permitiam que Ele operasse através deles. 
     Há várias referências nas Escrituras aos dons espirituais. A discussão mais completa é encontrada 
em 1 Coríntios 12 e 14. Aqui, o apóstolo Paulo dá instruções à igreja em Corinto a respeito do uso 
apropriado dos dons. Nove dons são mencionados: 
 
“Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor 
é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo, em todos. Mas, a 
manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a 
palavra da sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência; e a outro pelo mesmo 
Espírito, a fé; e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar; 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. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo 
particularmente, a cada um, como quer” (1 Coríntios 12:4-11). 
 
     A segunda referência encontra-se no versículo 28, onde oito dons são mencionados. Alguns destes 
têm sido chamados dons do ministério pelos estudiosos da Bíblia: 
 
“E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, 
doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas”                   
(1 Coríntios 12:28). 
 
     Vale a pena notar que a ênfase na primeira lista recai sobre os dons, e na segunda lista, recai sobre 
as pessoas que recebem os dons. 
 
1. Três dos dons na segunda lista não são mencionados na primeira lista. Quais são? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Paulo continua nos versículos 29-30 com uma explicação do versículo 28: 
 
“Porventura são todos apóstolos? são todos profetas? são todos doutores? são todos operadores de 
milagres? Tem todos o dom de curar? falam todos diversas línguas? interpretam  todos?”                        
(1 Coríntios 12:29-30). 
 
     Duas outras referências aos dons espirituais devem ser mencionadas. A primeira é               
Romanos 12:6-8, que estudámos de modo breve na Lição 8, quando considerámos o aspecto do 
serviço cristão como um acto de adoração. 
 
“De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a 
medida da fé; 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” (Romanos 12:6-8). 
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     Uma quarta referência é dada em Efésios, e inclui uma explicação do propósito dos dons na Igreja: 
 
“E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para 
pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação 
do corpo de Cristo; até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a 
varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo” (Efésios 4:11-13).  
 
     Aqui são mencionados três propósitos dos dons: 
1. A edificação do corpo de Cristo. 
2. A unidade da fé e do conhecimento de Jesus.  
3. A maturidade cristã – a semelhança de Cristo. 
 
2. Faça uma lista de cada dom mencionado nestas quatro passagens das Escrituras, usando uma coluna 
separada para cada passagem. Registe cada dom paralelamente ao seu alistamento numa passagem 
interior. Acrescente os dons à medida que aparecem em passagens posteriores. O seguinte exemplo é 
dado: 
 

1 Coríntios 12:7-11 1 Coríntios 12:28-30 Romanos 12:6-8 Efésios 4:11 

dons de curar dons de curar não mencionados não mencionados 

    

    

    

    

 
     Stanley Horton sugere que se todas estas listas forem combinadas, seria possível ter um total de 18 
até 20 dons. Fica claro que alguns deles realmente coincidiam parcialmente entre si, e alguns 
estudiosos da Bíblia acreditam que podem ser divididos em dons do ministério e dons espirituais. Para 
o propósito do nosso estudo, usaremos a lista de nove dons espirituais em 1 Coríntios 12:7-11. 
Dividimos em três grupos, conforme segue: 
 
1. Dons de expressão vocal: Línguas, interpretação das línguas e profecia.  
2. Dons de poder: Fé, dons de curar, milagres.  
3. Dons de revelação: Discernimento dos espíritos, a palavra da ciência, a palavra da sabedoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vários dons mas um só Espírito 
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     Tem sido sugerido que os dons de expressão vocal enfatizam o atributo do Espírito Santo da 
omnipresença; os dons de poder revelam a Sua omnipotência; e os dons da revelação revelam a Sua 
omnisciência. O que importa lembrar-se é que todos os dons espirituais são manifestações do Espírito 
quando Ele opera através do crente cheio do Espírito, ministrando à Igreja. 
 
DONS DE EXPRESSÃO VOCAL 
Objectivo 2. Identificar afirmações verdadeiras acerca dos dons da expressão vocal. 
 
Expressões Vocais da Recepção 
 
     O termo expressão vocal refere-se àquilo que é falado em voz alta. Neste contexto, descreve o falar 
em diversos tipos de línguas conforme o Espírito dá expressão ou capacitação (“conforme o Espírito 
Santo concedê-los-ia que falassem”). A primeira evidência física de que a pessoa foi baptizada no 
Espírito Santo pode ser chamada a expressão vocal da recepção. É considerado o primeiro sinal físico 
que a pessoa recebeu o dom do Espírito Santo conforme a promessa de Jesus. A pessoa que recebe fica 
consciente da vinda do Espírito, porque experimenta a plenitude da alegria, do louvor, do poder, e da 
santa ousadia, entre outras coisas, ao adorar e glorificar Deus.  
     Quando o Espírito veio no novo nascimento, Ele tornou-nos conscientes da nossa filiação 
(Romanos 8:5-16). Capacitou-nos, também, a lidar como o nosso velho homem (Efésios 4:17-32). 
Mas quando Ele vem mais tarde na plenitude baptismal, Ele dá poder para testemunhar de um modo 
novo e dramático. Este revestimento no Pentecostes veio aos discípulos que já eram de Cristo; este 
baptismo, portanto, era uma experiência subsequente no Espírito (compare Actos 8:14-17; 19:1-7). 
     No Dia de Pentecostes a multidão ficou maravilhada por causa do fenómeno de falar noutras 
línguas. Os judeus tementes a Deus, provenientes de todas as nações que estão debaixo do céu 
ouviram o som e reuniram-se. Ficaram atónitos ao ouvirem as grandezas de Deus proclamadas nas 
suas próprias línguas por galileus. Visto que este fenómeno era inexplicável, o apóstolo Pedro deu 
uma explicação plausível, baseada na Bíblia. O resultado foi uma resposta espiritual poderosa. As 
línguas, neste caso, foram um sinal sobrenatural dado aos descrentes de que o fenómeno que 
observaram foi dado por Deus (1 Coríntios 14:22). 
 
3. Falar noutras línguas é um sinal para os outros de que uma pessoa recebeu o dom do Espírito  Santo. 
Em Actos 10 está registado o relato do primeiro ministério do apóstolo Pedro aos gentios. Leia os 
versículos 44 – 46. A que altura Pedro e os outros crentes reconheceram que estes gentios tinham 
recebido o dom do Espírito Santo? (Escolha uma só resposta). 
a) Quando foram baptizados nas águas. 
b) Quando fizeram a oração do arrependimento. 
c) Quando começaram a falar línguas, e magnificar Deus. 
d) Quando corresponderam de modo favorável ao ministério da Palavra. 
 
     Na maioria dos casos, a língua que é falada não é compreendida pelos ouvintes, e nunca é 
compreendida por quem fala. Não precisa necessariamente haver uma interpretação, porque o 
propósito das línguas na recepção vocal do recebimento é exaltar o Doador da dádiva. Embora a 
língua desconhecida também seja vista como a validação da experiência, a transformação do 
testemunho do crente parece ter impressionado mais a multidão descrente do que qualquer outra coisa 
(Actos 4:13). 
 
Expressões Vocais Particulares 
 
     O que a Bíblia diz a respeito do falar em vários tipos de línguas pode confundir-se a não ser que 
entenda a diferença entre o propósito das expressões vocais públicas e particulares das várias línguas. 
A manifestação de línguas em 1 Coríntios 12:10 é uma expressão vocal pública; é para o bem comum 
(veja v.7). Visto que este dom é para a edificação da Igreja, deve sempre ser interpretado se é para os 
ouvintes serem edificados. 
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     As expressões vocais particulares, no entanto, são para a edificação particular do crente. Quando 
orar ou cantar no Espírito na adoração particular, não há necessidade de interpretação – é o acto de 
falar em línguas que, em si mesmo, edifica o crente (1 Coríntios 14:2, 4). Com a ajuda do Espírito 
Santo está capacitado a orar de uma maneira que doutra forma seria impossível, porque está a falar 
mistérios no Espírito que são dirigidos exclusivamente para Deus. 
     Uma das maiores bênçãos das expressões vocais particulares é a consciência da presença de Deus 
quando está a ministrar ao Senhor no Espírito. Experimenta o cumprimento da promessas de Jesus:    
“... eis que eu estou convosco, todos os dias, até à consumação dos séculos. Ámen” (Mateus 28:20). 
     As expressões vocais são unicamente para si, quando estiver a adorar Deus. Podem ser exercidas 
tão frequentemente quanto permitir que o Espírito Santo Se manifeste através da sua vida. Parece que 
Paulo estava a falar em línguas na adoração particular quando disse: “Dou graças ao meu Deus, porque 
falo mais línguas do que vós todos” (1 Coríntios 14:18), porque no versículo 19 ele contrasta o seu 
comportamento na Igreja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. (Escolha uma só resposta). Uma diferença importante entre expressões vocais particulares e as  
expressões vocais públicas é que  
a) as expressões vocais públicas edificam a Igreja, e as  expressões vocais particulares não têm a  
    intenção de edificar os outros. 
b) as expressões vocais públicas devem ser interpretadas, ao passo que as expressões vocais       
    particulares não precisam de interpretação. 
c) qualquer pessoa pode ter o dom da expressão vocal particular, ao passo que as expressões vocais  
    públicas são dadas somente aos lideres na Igreja. 
 
Expressões Vocais Públicas 
 
     Há três manifestações do Espírito que são consideradas expressões vocais públicas: línguas, a 
interpretação das línguas, e a profecia. 
 
1. As línguas faladas em público sempre são desconhecidas a quem fala, e normalmente   
    desconhecidas aos ouvintes. Sempre deve haver uma interpretação (uma explicação daquilo que foi  
    falado). 
2. A interpretação é inspirada pelo Espírito Santo e é dada pelo intérprete na sua própria língua 
    (idioma). O intérprete não conhece o idioma da expressão vocal em línguas. O intérprete pode ser a 
    pessoa que fez a expressão vocal em línguas, ou pode ser outra pessoa. 
3. A profecia é uma expressão vocal incentivada pelo Espírito num idioma que é conhecido pelos 
    ouvintes. 
 
 

EXPRESSÕES VOCAIS 
PARTICULARES 

EXPRESSÕES VOCAIS 
PÚBLICAS 

Edifica o 
próprio 

Direccionado 
para Deus 

Edifica a 
Igreja 

Direccionado 
para Deus 
 ou para a 

Igreja 
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     O propósito das línguas e da interpretação é a edificação da Igreja mais do que apenas a edificação 
pessoal de quem fala. A profecia semelhantemente, tem como seu alvo a edificação da Igreja e é a 
manifestação preferida quando há estranhos presentes ou quando não há intérprete. 
 
5. Leia 1 Coríntios 14:1-5. Porque a profecia é maior do que as línguas, a não ser que as línguas  sejam 
interpretadas? 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     O objectivo da profecia e das línguas com interpretação é o mesmo. Mediante o exercício destes 
dons a Igreja pode ser encorajada, admoestada e inspirada quando o Espírito Santo fala às 
necessidades que Lhe são aparentes (Romanos 8:26-27; 1 Coríntios 2:10-15). Desta maneira, a Igreja é 
edificada. Ocasionalmente, a Igreja é dirigida especificamente para implementar uma comissão 
anterior para ganhar os perdidos (Actos 1:8; 13:1-3). Noutras ocasiões, parece que Ele comunica o Seu 
propósito, proibindo ou refreando os Seus servos de realizar certas actividades (Actos 16:6-10). Outro 
propósito da profecia é visto claramente em Actos 21:10-11; o de o Espírito Santo mostrou a Paulo   
“... o que há de vir” (João 16:13). As evidências doutras partes das Escrituras indicam que o apóstolo 
Paulo recebeu alguma comunicação directa do Senhor (Actos 23:11). Todos estes aspectos revelam a 
solicitude do Senhor pela vida, crescimento, e desenvolvimento espirituais da Sua Igreja. 
     Não há exemplos registados de línguas e interpretação no Novo Testamento, mas há várias orações 
que podem ser chamadas expressões vocais proféticas (Lucas 1:47-55, 68-79; e 2:29-32). Apesar disto, 
podemos concluir, na base do tratamento extensivo que o apóstolo dá ao assunto em 1 Coríntios 14, 
que os dons de expressão vocal estavam evidentes com abundância em Corinto. 
     Podemos, portanto, concluir que tanto as profecias quanto as línguas com interpretação são 
dirigidas pelo Espírito para a Igreja, visando a sua edificação. Talvez tenha ouvido um pregador cheio 
do Espírito irromper numa expressão profética enquanto estava a pregar, e tenha experimentado uma 
bênção especial quando a Igreja foi edificada desta maneira. 
     A operação destes dons deve ser encorajada, porque trazem a presença e a bênção do Espírito Santo 
para uma reunião de crentes. Mas é importante que o vaso humano seja submisso ao Espírito Santo, de 
modo que não atraía a atenção a si mesmo, mas a Deus. 
     O apóstolo Paulo escreveu o capítulo 14 aos Coríntios porque reconheceu que estes dons 
sobrenaturais do Espírito Santo podiam ser abusados pelos crentes. Se as línguas ou a profecia 
diminuem de qualquer maneira da actuação do Espírito entre os crentes, ou se não estão de acordo 
com as Escrituras, saberá que são obra da carne e não do Espírito. 
     Paulo exorta-nos a desejar os dons espirituais: “Portanto, procurai, com zelo, os melhores dons ...”       
(1 Coríntios 12:31). “Segui a caridade, e procurai com zelo os dons espirituais, mas, principalmente, o de 
profetizar” (1 Coríntios 14:1). Para uma discussão mais completa sobre os dons espirituais, recomendo 
que leia o livro Acerca dos Dons Espirituais de Donald Gee. 
 
6. Circule a letra que antecede cada declaração VERDADEIRA a respeito dos dons de expressão 
vocal. 
a) O termo “expressão vocal” do recebimento refere-se às línguas com a interpretação. 
b) As línguas faladas em particular sempre são dirigidas a Deus.  
c) O primeiro sinal físico de que uma pessoa receber o baptismo no Espírito Santo é que começa a  
    falar em língua estranha. 
d) O baptismo no Espírito Santo traz uma bênção àquele que recebe, bem como grande alegria e santa  
    ousadia. 
e) A expressão vocal pública mais importante é falar em outras línguas. 
f) As línguas com a interpretação são mais importantes do que a profecia. 
g) A profecia é considerada um dos mais importantes dons pelo apóstolo Paulo. 
h) O propósito dos dons de expressões vocais públicas são a edificação da Igreja. 
i) Quando uma pessoa fala em línguas, nunca compreende as palavras que está a falar. 
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j) A intenção da operação dos dons da expressão vocal é glorificar Deus e fortalecer os crentes; logo,  
    estes dons sempre devem concordar com as Escrituras. 
l) Uma expressão profética pode trazer uma palavra actualizada da parte de Deus que não é apoiada  
    pelas Escrituras. 
 
DONS DE PODER 
 
     A Bíblia é um livro de acção. Regista os actos de Deus entre os homens e as mulheres. Nas lições 
anteriores aprendemos que o Espírito Santo é o Agente que leva a efeito a vontade do Pai. Já vimos o 
grande poder do Espírito Santo a actuar na criação. Depois, vimo-Lo a actuar com poder operador de 
milagres nas vidas de pessoas escolhidas no Antigo Testamento. Em seguida, vimo-Lo a ungir Jesus 
para operar milagres poderosos enquanto ministrava entre os homens. 
     Quando Jesus deixou a terra, Ele disse que coisas ainda maiores seriam feitas pelos discípulos 
quando o Espírito Santo viesse tomar o Seu lugar como Ajudador do homem (João 14:12). O livro de 
Actos é o registo do Espírito Santo em acção com poder operador de milagres, conforme Jesus 
prometeu. 
     O Espírito Santo ainda hoje está actuante na terra com poder para operar milagres. Ele opera na 
vida dos crentes que sinceramente desejam os Seus dons de poder. O propósito destes dons é edificar a 
Igreja e glorificar Deus. São os dons da fé, de curar, e a operação de maravilhas. 
 
A Fé 
Objectivo 3. Distinguir os tipos de fé que uma pessoa pode ter. 
 
     O dom da fé que o Espírito Santo dá é uma fé especial que não deve ser confundida com a fé 
humana comum, que demonstra cada vez que se assenta numa cadeira e espera que ela o sustente. 
Nem é a fé salvadora que é a base da sua salvação. Nem é o fruto da fé, que cresce de um 
relacionamento vivo com o Espírito Santo, e que é uma confiança permanente de que Deus o guiará no 
seu andar de todos os dias. (Estudaremos o fruto do Espírito em nossa próxima lição). 
     Pelo contrário, o dom da fé é uma outorga especial, da parte do Espírito Santo, de uma fé que pode 
mover montanhas – de uma confiança inabalável de que Deus proverá tudo quanto é necessário no 
próprio momento da necessidade. 
     É a fé dos três jovens hebreus quando foram lançados na fornalha de fogo (Daniel 3:16-18); de 
Daniel quando foi lançado no covil dos leões (Daniel 6:21-22); do apóstolo Pedro, a dormir 
calmamente na noite antes da manhã possivelmente marcada para sua decapitação (Actos 12:6). 
     É a fé que tornou possível Pedro dizer ao coxo: “... Não tenho prata nem ouro; mas o que tenho isso 
te dou. Em nome de Jesus Cristo, o nazareno, levanta-te e anda” (Actos 3:6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Levanta-te e sê curado” 
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     E ele andou! Num incidente semelhante, conseguimos obter compreensão adicional quanto à 
natureza destas curas. Paulo, em Listra, percebeu (por causa da sua sensibilidade ao Espírito Santo) 
que o coxo tinha fé para ser curado. Exercendo o dom da fé, exclamou: “... Levanta-te direito sobre 
teus pés ...” (Actos 14:10). É esta mesma sensibilidade ao Espírito Santo e à fé que deu a um 
evangelista pentecostal, Smith Wigglesworth, a coragem, nos primeiros dias deste século, de entrar 
num quarto de hospital, levantar da cama uma mulher moribunda, colocá-la contra a parede, em pé, e 
orar em nome de Jesus para que ela fosse curada. E ela foi! 
     Embora o dom da fé seja o menos espectacular dos dons de poder, é essencial aos dons da cura e 
dos milagres. Esta fé especial é dada a certos indivíduos escolhidos pelo Espírito Santo conforme a 
vontade d’Ele, assim como acontece com todos os dons do Espírito. Talvez tenha tido experiência de 
um dom da fé, ou o tenha observado noutro crente. 
 
7. Dê alguns exemplos, tirados da sua própria experiência, do dom de fé em acção. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
8. Relacione o tipo de fé (em baixo) com a descrição de cada (em cima). Coloque o número da  sua 
escolha em cada espaço em branco. 
 
_____ a) A confiança de que Deus o guiará no seu andar cristão diário. 
 
_____ b) A crença de que se montar numa bicicleta e começar a pedalar, a bicicleta vai sustentá-lo e  
               levá-lo para onde você quiser. 
_____ c) A crença de que quando confessar os seus pecados e aceitar Cristo, Ele salvá-lo-á do juízo  
               eterno. 
_____ d) Uma confiança inabalável de que Deus proverá tudo quanto é necessário no momento da                         
               necessidade. 
 
 1. A fé salvífica  2. O dom da fé   3. O fruto da fé   4. A fé comum 
 

DONS DE CURAR 
Objectivo 4. Reconhecer exemplos que revelam o propósito das curas no livro de Actos, baseado nos 
textos bíblicos dados. 
 
     Já notou nos versículos 9 e 30 em 1 Coríntios 12 que é alistado o plural: dons de curas? Creio que o 
Espírito Santo quer que todos saibam que há dons em suficiência para prover curas para todos os tipos 
de enfermidades. 
     Na Igreja primitiva, estes dons pareciam ser mais para o propósito do evangelismo do que para o 
corpo de Cristo. As curas foram realizadas a fim de que o nome de Cristo fosse glorificando.        
(Actos 3:1-13). A estipulação para aqueles que estão na Igreja, conforme está registada em           
Tiago 5:14-15, é que um membro doente “... chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o 
com azeite, em nome do Senhor; e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se houver 
cometido pecados, ser-Ihe-ão perdoados”. 
     Tiago exorta os cristãos a confessar as suas culpas uns aos outros, e a orar uns pelos outros para 
que sarem. Evidentemente, a cura envolve para o cristão mais do que simplesmente pedir que um 
obreiro com dons de cura imponha as mãos sobre ele. Há necessidades espirituais que devem ser 
satisfeitas pela interacção na comunidade dos crentes. 
 
9. Leia Actos 3:1-13. Como as pessoas, segundo parece, reagiam diante desta cura? 
 
__________________________________________________________________________________ 
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10. Qual propósito para a cura foi citado por Pedro? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
11. Leia Actos 14:8-18, e depois circule as letras que antecedem as afirmações VERDADEIRAS 
a respeito da cura do coxo. 
a) Este texto das Escrituras subentende que tanto o coxo quanto o apóstolo Paulo tinham fé para a  
    cura. 
b) O povo reconheceu imediatamente que a cura viera da parte de Deus. 
c) Paulo e Barnabé recusaram-se a aceitar qualquer crédito pessoal por esta cura. 
d) O propósito da cura era obviamente dar aos apóstolos uma oportunidade de glorificar  Cristo e de  
    contar as boas novas do evangelho. 
e) Depois de terem feito esta explicação, o povo parou de os adorar. 
 
     As igrejas cheias do Espírito certamente verão dons de curas, mas isto não subentende que alguém 
recebe poder absoluto para livrar de todas as doenças. O Espírito Santo dá os dons segundo Ele quer, e 
somos exortados a desejar os Seus dons. Mas o propósito será sempre glorificar Cristo, e não aos 
homens. O importante é estar sensível ao impulso do Espírito Santo. Se Ele o impulsiona a exercer um 
dom espiritual, deve obedecer-Lhe completamente. 
 
A Operação de Milagres 
Objectivo 5. Identificar operações milagrosas e determinar qual delas é do maior beneficio. 
 
     O milagre tem sido definido como a interrupção do decurso normal da natureza por parte de Deus. 
Esta definição reconhece que a natureza opera por um conjunto específico de regras, mas que Deus 
controla a natureza e às vezes altera temporariamente as regras para operar os Seus próprios 
propósitos. 
     A operação de milagres é provavelmente o mais espectacular de todos os dons do Espírito Santo. 
No Antigo Testamento ficou especialmente evidente, que o Espírito Santo veio sobre os escolhidos de 
Deus e que eles fizeram coisas humanamente impossíveis. 
 
12. Procure os seguintes textos das Escrituras e declare qual milagre ocorre em cada caso, e a pessoa 
que Deus usou.  
  
a) Êxodo 14:21 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Êxodo 17:6-7 ____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Josué 10:12 ______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Juízes 15:14 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 
  
e) 1 Reis 18:38 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
f) 2 Reis 4:35 _______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
     O ministério de Jesus foi repleto de milagres. Começaram quando Ele transformou água em vinho 
num casamento (João 2:9), e terminaram com a sua ascensão corpórea para o Céu (Actos 1: 9). 
Durante o Seu ministério, Jesus andou sobre a água, alimentou cinco mil pessoas com cinco pães e 
dois peixes, curou os enfermos, expulsou demónios, e fez muitas outras obras milagrosas. Os 
Evangelhos estão repletos dos Seus milagres. 
     Jesus prometeu que quando Ele fosse para o Pai e enviasse o Espírito Santo, os Seus discípulos 
poderiam esperar que os mesmos milagres, e até mesmo milagres maiores, acompanhassem a pregação 
da Palavra. Os milagres não são vistos como uma finalidade em si mesmos; pelo contrário, atestam a 
validez das reivindicações do evangelho e indicam a soberania e o poder de Deus. 
     O livro de Actos regista muitos milagres dos discípulos. Na realidade, o relato no Novo Testamento 
indica a veracidade das palavras de Jesus: “E estes sinais seguirão aos que crerem ...” (Marcos 16:17). 
Embora muitos destes sinais e maravilhas milagrosas sejam englobados juntos em Actos (veja, por 
exemplo, 5:12-16), o estudo cuidadoso revela um nível aumentado de actividade milagrosa. O escritor 
aos Hebreus indica que o evangelho, nos anos iniciais da sua proclamação, foi acompanhado por 
sinais, e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo (Hebreus 2:4). Estes milagres incluíam 
a ressurreição dos mortos (Actos 9:40; 20:10), predição da fome (11:28-29), a apaziguamento da 
oposição (12:23), o castigo da cegueira pronunciado contra a oposição (13:9-12), a cura dos aleijados 
(3:6-10; 14:8-10), os demónios expulsos (16:16-18), e as cadeias da prisão rompidas (16:25-28). É 
emocionante saber que muitos milagres ainda acompanham a proclamação do evangelho hoje, porque 
o poder de Deus para operar milagres ainda está disponível hoje. 
 
13. Os milagres, que estão muito evidenciados no Novo Testamento, pretendem primariamente  (de 
acordo com a nossa discussão) 
a) satisfazer as necessidades de indivíduos dignos. 
b) demonstrar o poder de evangelistas, pastores e mestres em controlar as vidas destas pessoas. 
c) verificar as afirmações do evangelho conforme Deus escolhe de modo soberano. 
d) satisfazer a curiosidade daqueles que procuram sinais do sobre natural numa igreja ou grupo 
 

DONS DE REVELAÇÃO 
Objectivo 6. Relacione cada dom de revelação com a sua definição e com um exemplo. 
 
     Os dons do Espírito neste grupo oferecem introspecção divina especial, quando é necessária a um 
crente cheio do Espírito. O conhecimento de Deus é ilimitado, e a Sua compreensão de cada situação 
que enfrenta é perfeita. Pelos dons de revelação Ele fornece ajuda sobrenatural quando a compreensão 
humana é inadequada. 
     Devemos enfatizar que estes dons não substituem a necessidade de aprender por meio de outros 
irmãos. É importante que os crentes cheios do Espírito também devem estudar fielmente a Palavra de 
Deus. Mas há momentos quando é necessário uma revelação especial da mente de Deus. Estes 
fragmentos de sabedoria divina são fornecidos pelos dons espirituais chamados o discernimento de 
espíritos, a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. 
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O Dom de Discernir os Espíritos 
Objectivo 7. Identificar afirmações verdadeiras a respeito das actividades dos espíritos e do 
discernimento de espíritos. 
 
     A palavra discernimento é derivada de uma palavra grega que significa “um julgamento completo”. 
A tradução bíblica usada para estas lições a chama de “dom de discernir os espíritos”                          
(1 Coríntios 12:10). 
     A maioria entre nós não tem consciência da grande quantidade de actividade espiritual que ocorre a 
nossa volta todo tempo. O dom de discernir ou distinguir entre os espíritos permite um breve relance 
nesta dimensão invisível, e dá ao crente poder para julgar qual espírito está a ser usado. Há três áreas 
de actividades espirituais que precisamos de identificar: 
 
1. O Espírito de Deus. Deus é Espírito, e é-nos necessário reconhecer quando Ele está a actuar a fim  
    de que possamos cooperar com Ele. Ele actua através dos crentes cheios do Espírito que são  
    submissos a Ele, e às vezes Ele usa os Seus anjos, que são espíritos bons, para cumprir as Suas  
    ordens. 
2. Espíritos de demónios. O livro de Apocalipse fala em espíritos de demónios que farão prodígios nos  
    últimos dias (Apocalipse 16:14). Existem muitas actividades satânicas hoje na área do ocultismo e  
    da adoração aos demónios. O cristão cheio do Espírito deve saber reconhecer as actividades dos  
    espíritos de demónios, senão, poderá ser logrado. 
3. O espírito humano. É possível, também, que às vezes os crentes são levados pelo seu próprio  
    espírito ao invés de pelo Espírito de Deus. 
 
     O Espírito Santo dá a capacidade de distinguir entre os espíritos de modo que possamos reconhecer 
se uma manifestação veio da parte d’Ele, ou se é um espírito de demónios, ou se é da carne. 
     Há vários exemplos no Novo Testamento. Jesus sabia de antemão que Judas O trairia               
(João 13:21, 26). Jesus reconheceu os ardis de Satanás durante o Seu tempo de tentação               
(Lucas 4:1-12), e Ele sabia quando Satanás era a causa da enfermidade (Lucas 4:33-35; João 5:14). 
Pedro reconheceu que Simão era dominado por um espírito maligno (Actos 8:18-23). 
     O dom de distinguir entre os espíritos evitará que sejamos vítimas indefesas do logro espiritual. 
Este dom pode operar em e através de um crente cheio do Espírito (1 Coríntios 2:12-15). Não deve ser 
confundido com um espírito crítico natural, que é da carne e não do Espírito. 
     Obtemos da Primeira Epístola de João muitos discernimentos úteis a respeito da intrusão do erro na 
Igreja primitiva. Muitos anticristos, diz João, sairão de nós (2:18-19). Negavam tanto Deus quanto o 
Seu Filho (v.22). Chegando aos vários grupos de crentes, estes desordeiros ímpios procuravam desviar 
os crentes, fingindo, sem dúvida, que estavam a dar mensagens proféticas de Deus para eles (v.26, 
Apocalipse 2:14-16, 20-23; 3:9). João conclama os crentes a testar os espíritos (4:1), a distinguir entre 
o Espírito da verdade e o espírito do erro (4:6).  
     Oferece vários critérios para se julgar o facto: (1) Estas pessoas têm uma vida recta, guardam a lei, 
e procuram conscientemente evitar o pecado? (3:4-10); (2) Amam seus irmãos? (3:10); (3) Negam a 
encarnação de Cristo? (2:22 e 4.2); (4) Mantêm a sã doutrina proclamada pelos apóstolos? (2:18-19); 
(5) Compartilham as necessidades dos seus irmãos? (3:16-20); (6) Ouvem a mensagem dos apóstolos 
(4:6); (7) Seguem com obediência os mandamentos do Senhor? (5:1-3). O Senhor da Igreja nos deu 
critérios mediante os quais podemos julgar expressões vocais e ensinos espirituais. Depende de nós 
sermos sensíveis ao Espírito no nosso intimo à medida em que procuramos distinguir entre aquilo que 
é bom e proveitoso e aquilo que é falsidade. 
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14. Quais destas são afirmações VERDADEIRAS a respeito das actividades espirituais e de distinguir 
entre espíritos? 
a) A actividade espiritual somente pode vir do Espírito Santo. 
b) Os espíritos maus às vezes conseguem lograr as pessoas e desviá-las da verdade. 
c) O dom de distinguir entre os espíritos possibilita ao crente cheio do Espírito a distinguir entre o  
    Espírito da verdade e o espírito do erro. 
d) O espírito humano carnal às vezes pode imitar manifestações do Espírito. 
e) Os crentes cheios do Espírito devem ser sensíveis ao Espírito Santo e estar familiarizados com os  
    critérios para distinguir entre os espíritos a fim de evitar que sejam logrados. 
f) Qualquer pessoa pode discernir qual espírito está a ser manifestado. 
 
A Palavra da Ciência 
Objectivo 8. Reconhecer exemplos bíblicos da palavra da ciência e da palavra da sabedoria. 
 
     Já aprendemos que o Espírito Santo conhece a mente de Deus. Pode revelar-nos o conhecimento de 
Deus em qualquer momento em que é necessário. Pode ser uma predição do futuro, pode ser alguma 
coisa que está a acontecer agora mesmo noutro lugar, da qual precisa de tomar conhecimento, ou pode 
ser algo do passado que precisa de lembrar. Não será dado o dom da ciência a fim de que saiba todas 
as coisas, mas só uma palavra de conhecimento no momento em que ela se torna necessária. 
     Já sentiu a necessidade de interromper aquilo que está a fazer e orar por outra pessoa que talvez 
esteja muito longe? Descobriu mais tarde que no exacto momento em que orou, aquela pessoa estava a 
passar por algum tipo de crise e precisava das suas orações? Este é um exemplo da palavra de 
conhecimento que o Espírito Santo dá ao crente cheio do Espírito que está aberto à Sua orientação. 
     Um exemplo do dom da ciência no Novo Testamento é encontrado em 2 Reis. O profeta Eliseu, 
que frequentemente foi chamado “o homem de Deus”, advertiu o rei de Israel que não devia passar por 
certo lugar porque sabia que o inimigo estaria ali. O versículo diz: “... o rei de Israel enviou àquele 
lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas 
vezes” (2 Reis 6:10). 
 
A Palavra da Sabedoria 
 
     O Espírito Santo dá-se a palavra da sabedoria para deixar saber o que fazer em tempo de crise. Esta 
não é mera sabedoria humana, baseada na experiência passada, mas uma sabedoria especial dada para 
satisfazer uma determinada necessidade. Pode incluir a palavra da ciência, ou não. 
     Aqui, também, o dom é apenas uma palavra de sabedoria. Isto significa que recebe sabedoria do 
Espírito Santo para uma determinada situação. A palavra da parte do Espírito Santo pode trazer união 
para reuniões do conselho e para sessões nas decisões eclesiásticas. E se for convocado diante dos 
concílios do mundo para ser julgado por causa da sua fé em Cristo, é encorajador saber que o Espírito 
Santo estará consigo para lhe dar a sabedoria que é necessária. 
     Actos 15 regista o relato do concílio em Jerusalém, onde os apóstolos e os presbíteros se reuniram 
para considerar a questão se os crentes deviam ser circuncidados de acordo com a lei judaica. O dom 
da palavra da sabedoria é revelada na carta que os líderes da igreja mandaram aos crentes gentios, na 
qual declararam: “Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós, não vos impor mais encargo 
algum, senão estas coisas necessárias” (Actos 15:28). 
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15. Escreva 1 antes das declarações que indicam uma palavra da ciência e 2 antes das que indicam 
uma palavra da sabedoria. 
 
_____ a) João 4:7-17 – Jesus contou a uma mulher acerca da vida passada dela. 
 
_____ b) Actos 5:27-29 – Pedro deu uma solução para um problema. 
 
_____ c) Actos 5:3 – Pedro sabia que Ananias e Safira tinham mentido acerca das suas posses. 
 
_____ d) Actos 10:19 – O Espírito Santo deu a Pedro algumas informações que não poderia ficar a  
               saber doutra forma. 
_____ e) Actos 28:26 – O Espírito Santo deu uma mensagem para Isaías acerca de como os judeus  
               corresponderiam ao evangelho. 
 
16. Declare qual dom de revelação é descrito em cada uma das seguintes frases: 
a) Uma palavra especial que deixa saber o que fazer num tempo de crise. 
b) O dom de poder saber se uma manifestação espiritual é de Deus, ou de um espírito maligno, ou de  
    um espírito humano. 
c) Uma revelação da parte do Espírito Santo dalguma coisa que precisa de saber num momento  
    especifico. 
d) O dom que fez Paulo reconhecer que havia um espírito maligno numa jovem escrava  
    (Actos 16:16-18). 
 
     Para uma discussão mais completa dos dons espirituais e do seu uso apropriado na Igreja, encorajo-
se a ler o curso do ICI, desta série, chamado Dons Espirituais de Robert L. Brandt. Lembre-se de que 
o propósito para todos os dons do Espírito é edificar, ou inspirar e fazer crescer, a Igreja – o corpo de 
Cristo. O Espírito Santo dá os dons conforme Ele quer, de modo que a Igreja experimente a 
maturidade espiritual e seja forte. 
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Auto-Teste 
 
1. Combine os nove dons de 1 Coríntios 12:7-11 (em baixo) com a definição de cada um (em cima).    
    Coloque o número da sua escolha em cada espaço em branco. 
 
_____ a) O dom que revela se uma manifestação é do Espírito Santo ou doutro espírito. 
 
_____ b) O dom de uma confiança especial que Deus fará o que pedir. 
 
_____ c) O dom que lhe dá discernimento especifico numa necessidade imediata e a capacidade de 
    lembrar algo do passado quando precisa de sabê-lo. 
_____ d) O dom das línguas desconhecidas. 
 
_____ e) O dom que interrompe o decurso da natureza. 
 
_____ f) O dom que fornece, no idioma dos ouvintes, uma explicação de uma mensagem em línguas. 
 
_____ g) O dom que traz a recuperação da enfermidade. 
 
_____ h) O dom de uma mensagem de Deus na língua dos ouvintes. 
 
_____ i) O dom que revela o que fazer num tempo de crise. 
 
1. Línguas 
2. Interpretação de línguas 
3. Profecia 
4. Fé 
5. Curas 
6. Milagres 
7. Discernimento de espíritos 
8. Palavra da ciência 
9. Palavra da sabedoria 
 
RESPOSTA CURTA. Responda as seguintes perguntas de modo tão breve quanto possível. 
 
2. Cite pelo nome três classificações de dons discutidas nesta lição. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Declare dois propósitos importantes dos dons do Espírito. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Quem pode receber dons do Espírito? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
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Respostas às Perguntas do Estudo 
 
9. Parece que pensavam que Pedro e João conseguiam curar por causa do seu próprio poder ou 
piedade. 
 
1. Apóstolos, mestres, administradores. (Possivelmente também os que podem ajudar aos outros). 
 
10. Glorificar Jesus. 
 
2. 

1 Coríntios 12:7-11 1 Coríntios 12:28-30 Romanos 12:6-8 Efésios 4:11 

sabedoria    

ciência    

fé    

dons de curar dons de curar   

operação de operadores   

maravilhas de milagres   

profecia profetas profecia profetas 

discernir os    

espíritos    

variedade de variedade de   

línguas línguas   

interpretação interpretação   

de línguas de línguas   

 apóstolos  apóstolos 

 doutores (mestres) ensinar doutores (mestres) 

 socorros exortação  

  ministério  

 governos (adm.) liderança (presidir) pastores 

  repartir  

  exercitar  

  misericórdia  

   evangelistas 

 
11. a) Verdadeira 
      b) Falsa 
      c) Verdadeira 
      d) Falsa 
      e) Falsa 
 
3. c) Quando começaram a falar em outras línguas e magnificar Deus. 
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12. a) O mar foi dividido – Moisés 
      b) A água saiu da rocha – Moisés 
      c) O sol e a lua ficaram parados – Josué 
      d) 1000 filisteus foram mortos – Sansão. 
      e) O sacrifício foi consumido pelo fogo – Elias 
      f) A criança foi ressuscitada – Eliseu. 
 
4. b) expressões vocais públicas devem ser interpretadas, ao passo que expressões vocais particulares 
não precisam de interpretação. 
 
13. c) verificar as afirmações do evangelho conforme Deus escolhe de modo soberano. 
 
5. As línguas sozinhas não edificam pessoa alguma senão aquele que fala. A profecia, e as línguas com 
interpretação, edificam a igreja inteira. (Leia 1 Coríntios, capitulo 14 para uma compreensão mais 
plena desta verdade). 
 
14. a) Falsa 
      b) Verdadeira 
      c) Verdadeira 
      d) Verdadeira 
      e) Verdadeira  
      f) Falsa 
 
6. a) Falsa 
    b) Verdadeira  
    c) Verdadeira  
    d) Verdadeira  
    e) Falsa  
    f) Falsa  
    g) Verdadeira  
    h) Verdadeira 
    i) Verdadeira  
    j) Verdadeira  
    l) Falsa 
 
15. a) 1. A palavra da ciência 
      b) 1. A palavra da sabedoria 
      c) 1. A palavra da ciência 
      d) 1. A palavra da ciência 
      e) 2. A palavra da sabedoria 
 
7. A sua resposta. 
 
16. a) A palavra da sabedoria. 
      b) Discernimento de espíritos.  
      c) A palavra da ciência. 
      d) O discernimento de espíritos. 
 
8. a) 3. O fruto da fé 
    b) 4. A fé comum 
    c) 1. A fé salvífica 
    d) 2. O dom da fé 
 
 
 


