
90 Dons Espirituais

Outros Dons de Ser-
viço: (Parte 1)
Ministrar, Ensinar, 
Exortar

Terminámos o nosso estudo dos quatro dons a que 
chamámos dons de serviço. Embora a lista de Efésios 4 
indique cinco dons, considerámos pastores e professores como 
um só.

Na última lição, estudámos evangelistas e pastores-
professores. Aprendemos que enquanto cada crente deve fazer 
a obra de evangelização, certos membros têm uma chamada 
especial para serem evangelistas. Vimos também que há mais 
possibilidades de haver pastores-professores que qualquer dos 
outros três. Foi dada uma especial atenção no estudo do 
propósito de Cristo em nos dar os dons de serviço.

Agora, estamos preparados para estudar um outro grupo de 
dons espirituais – outros dons de serviço. Enquanto há muitos 
pastores-professores, há muito mais membros do corpo de 
Cristo que não são dotados para essa tarefa ou para qualquer 
das outras que já considerámos. Isso não significa que não têm 
dons espirituais. Nesta lição, vamos estudar outros dons de 
serviço e veremos que muitos crentes os podem possuir.

Talvez não tenha sentido nenhuma orientação especial do 
Espírito Santo em relação a algum dos dons do serviço. Se 
não, é muito possível que antes de terminar esta lição, 
reconheça um dom que Deus já lhe tenha dado. Ao estudar 
esta lição, ore para que o Espírito Santo o guie.
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Esboço da Lição

O Dom de Ministrar
     O Dom Definido
     O Dom Explicado e Ilustrado
     O Propósito Deste Dom
O Dom de Ensinar
     O Dom Definido
     O Dom Explicado e Ilustrado
     O Propósito Deste Dom
O Dom de Exortar
     O Dom Definido
     O Dom Explicado e Ilustrado
     O Propósito Deste Dom

Objetivos da Lição

Ao terminar esta lição deverá ser capaz de:
•  Indicar três dos dons de serviço e dizer como funcionam
•  Explicar o propósito de três dos dons de serviço.
•  Compreender como os crentes (você incluído) podem 

desenvolver os dons de serviço.

Atividades de Aprendizagem

1.  Atos 1-6. Ao ler cada capítulo, indique numa folha em 
separado os diferentes tipos de ministérios que 
reconhecer. (Por exemplo: em 4:34-37, encontra o 
ministério de dar.)

2.  Continue a decorar 1 Coríntios 13. Escreva os 
versículos 1-7, de cor. Ao terminar esta lição, deve saber 
citar os oito primeiros versículos.
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3.  Leia esta lição cuidadosamente. Sublinhe os assuntos 
que tenha um interesse especial em fixar.

4.  Estude a definição das palavras que não compreenda 
completamente na lista de palavras-chave, consultando 
o glossário.

5.  Responda a todas as perguntas que aparecerem. Veja na 
lição a resposta correta às perguntas a que respondeu 
erradamente.

6.  Faça o autoteste no final da lição. Confirme a sua 
resposta com as soluções. Se respondeu incorretamente 
a alguma pergunta, não passe para a lição seguinte sem 
ver qual é a resposta certa.

Palavras-Chave

confiança
traduzir
sobreposição

o dom de miniStrar

Objetivo 1.  Descrever o dom de ministrar e indicar alguns dos 
tipos de trabalho incluídos neste dom.

É necessária uma explicação antes de entrarmos nesta lição 
baseada na lista de dons indicada em Romanos 12. É muito 
difícil fazer grupos exatos de dons espirituais. Assim, ao irmos 
de lição em lição, veremos alguma sobreposição. Não nos 
devemos preocupar com isso, porque todos estes dons provêm 
da mesma fonte.

Em Romanos 12, a lista de dons começa com a profecia. 
Uma vez que a profecia está incluída entre os dons do Espírito, 
dar-lhe-emos mais atenção nesse capítulo. Perto do final de 1 
Coríntios 12, há uma lista de dons espirituais. Essa lista inclui 
dons dos três agrupamentos.
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O Dom Definido

“Se é ministério, seja em ministrar...” (Romanos 12:7). Ou 
por outras palavras: “... Se é serviço seja em servir”.
A palavra ministrar é usada três vezes no Novo Testamento 

grego. Primeiro, aparece em Romanos 12:7. Também se 
encontra em 2 Coríntios 8:4: “Pedindo-nos, com muitos 
rogos, a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para 
com os santos”. Neste caso, um grupo de irmãos da igreja da 
Macedónia queria que Paulo e os que com ele trabalhavam, se 
lhes juntassem provendo as necessidades de alguns crentes que 
estavam a passar por tempos difíceis.

O outro lugar em que se usa a palavra ministrar é em 2 
Coríntios 9:1: “Quanto à administração que se faz a favor dos 
santos...”. A ideia aqui é a mesma que em 2 Coríntios 8:4. 
Concluímos então que o dom de ministrar tem em geral 
muito a ver com servir as necessidades dos outros. Isto pode 
ter uma aplicação muito vasta. De certo modo, o dom de 
ministrar cobre todos os outros dons espirituais. Isto é porque 
todos os dons são dados para nos ajudar a ministrar (ou a 
servir os outros). Nesta lição, consideraremos o dom 
principalmente na sua relação com o servir as necessidades 
materiais do próximo.

1 A palavra que melhor explica o significado de 
“ministrar” é

_____________________________________________

O Dom Explicado e Ilustrado

Em Atos 9:36-41, temos a história de Dorcas. Ela tinha o 
dom de ministrar. “... Esta estava cheia de boas obras e esmolas 
que fazia” (Atos 9:36). Que tipo de coisas fazia ela? Cosia 
roupa para as viúvas pobres. Quando ela morreu 
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inesperadamente, Pedro foi a casa dela. “... e todas as viúvas o 
rodearam, chorando e mostrando as túnicas e os vestidos que 
Dorcas fizera, quando estivera com elas”(Atos 9:39).

Neste mundo, há ainda muitas viúvas e órfãos. À nossa 
volta, há muita gente necessitada. Encontramo-los em quase 
todos as comunidades. Que maravilhoso será quando os servos 
de Deus tiverem um dom de ministrar como Dorcas tinha.

É provável que Dorcas tivesse um talento natural para coser 
e fazer vestidos. Então, Deus, pelo Seu Espírito Santo, 
acrescentou-lhe talento e profundo cuidado pelas pessoas 
necessitadas. O resultado foi o dom de ministrar. Ter apenas 
talento não basta. Quando Deus, pelo Espírito Santo, pode ter 
os nossos talentos, Ele tem um meio maravilhoso de os 
transformar em dons de ministrar.

Já estudámos acerca de Estêvão e Filipe. Ambos se 
tornaram evangelistas. Contudo, antes de praticarem o dom 
de evangelismo, eles tinham o dom de ministrar. Reparemos 
que eles foram escolhidos para orientarem as finanças da 
igreja. Muito provavelmente, ambos tinham talento para 
lidarem com dinheiro mas isso só se tornou um dom de 
ministrar quando a operação do Espírito Santo se ocupou 
dele. Então, eles ministraram às necessidades das viúvas na 
igreja.

Quase todos os talentos naturais podem tornar-se num 
dom de ministrar. Isso pode acontecer se a pessoa com o 
talento for cheia do Espírito Santo. Pensemos por exemplo 
numa pessoa que tem o talento de cantar. Cantar não é um 
dom de ministrar. É um talento. Contudo, quando uma 
pessoa com o talento é cheia do Espírito Santo, o seu talento 
pode tornar-se num dom de ministrar.

Tem algum talento? Dê-o ao Senhor e Ele pode usá-lo 
como um dom através do qual muitas pessoas podem ser 
abençoadas.
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2 A diferença entre um talento e um dom de ministrar é que:
a)  nascemos com dons mas não com talentos.
b)  todos podem ter um talento mas podemos ter um dom 

de ministrar através da operação do Espírito Santo.
c)  os talentos podem ser trocados mas não os dons.

O Propósito Deste Dom

O dom de ministrar é dado para satisfazer as necessidades 
das pessoas tanto dentro como fora do corpo de Cristo. Um 
dos mais eficazes meios para ganhar pessoas para Cristo é, 
primeiro, satisfazer as suas necessidades.

Em João 9, vemos que Jesus curou um cego. Este tinha 
uma grande necessidade e Jesus satisfê-la. Então, Jesus tendo 
ganho a sua confiança, disse-lhe: “... Crês tu no Filho de 
Deus? Ele respondeu, e disse: Quem é ele, Senhor, para que 
nele creia?” (João 9:35-36). O que Jesus fez ao homem para 
satisfazer a sua necessidade física preparou-o para crer.

Quando verdadeiramente ministramos às necessidades do 
próximo, as suas necessidades são satisfeitas e a obra de Deus 
prospera por causa disso.

3 Um dos melhores meios para ganhar o coração de um 
homem com o evangelho é

 _____________________________________________

o dom de enSinar

Objetivo 2.  Explicar a diferença entre o dom de ensinar e 
o de pastor-professor.

O Dom Definido
“... se é ensinar, haja dedicação ao ensino”
(Romanos 12:7).
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Ensinar, tal como aqui é utilizado, significa “mostrar como 
fazer certas coisas; treinar, educar”. Portanto, compreendemos 
que o dom de ensinar significa: (1) o dom de mostrar aos 
outros como fazer certas coisas; (2) o dom de treinar os outros 
como fazer certas coisas; e (3) o dom de educar os outros, 
incluindo dar conhecimento.

A diferença entre o pastor-professor e o dom de ensinar é 
que o dom de pastor-professor se relaciona com um ministério 
de direção a tempo inteiro. O dom de ensinar, por outro lado, 
não se limita a alguns dirigentes da igreja. Qualquer membro 
do corpo de Cristo pode ter o dom de ensinar. Alguns têm um 
talento natural para ensinar. Quando alguém que tem este 
talento é cheio do Espírito Santo, é bem possível que descubra 
que o seu talento se tornou num dom de ensinar.

Isso significa que as mulheres também podem ensinar? 
Sim. Alguns ficam com dúvidas quando leem 1 Timóteo 
2:11-12. Mas Paulo não diz que uma mulher não pode ter o 
dom de ensinar. Ao escrever a Tito, diz: “As mulheres idosas, 
semelhantemente que sejam... mestras no bem... ensinem as 
mulheres novas a serem prudentes...”(Tito 2:3-4).

A afirmação de Paulo baseia-se no princípio de as mulheres 
não poderem ter autoridade administrativa sobre os homens 
na igreja. Se numa certa situação não é aceitável ter mulheres a 
ensinar, por essa razão, então é melhor não lhes dar essa 
responsabilidade. Não está errado uma mulher ensinar mas 
sempre que exista problema, é melhor não ofender ninguém. 
Se uma mulher tem o dom de ensinar, ela procurará a direção 
do Senhor e vai permitir que o Espírito Santo desenvolva 
adequadamente o seu dom.

4 Ensinar significa:
a) instruir.
b) compartilhar conhecimento.
c) ser um exemplo.
d) treinar.
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5 O dom de ensinar também pode ser dado a uma mulher se 
ela:
a) o pedir por causa do seu talento.
b) permitir que o Espírito o desenvolva adequadamente.

O Dom Explicado e Ilustrado

Pode-se ensinar de diversas maneiras. Agora, consideraremos 
apenas as duas mais importantes.

Pode-se Ensinar pelo Exemplo. 

Paulo escreveu ao pastor-professor, Tito, acerca disto em 
Tito 2:3-5. Parte da tarefa de Tito consistia em ensinar. Devia 
ensinar às mulheres idosas como ensinar as mais novas. Devia 
conseguir isso mostrando-lhes como ser um exemplo para as 
mais novas. Eis uma lista de coisas que ele disse às mulheres 
idosas para fazerem:

• Devem comportar-se como mulheres que levam uma 
vida santa.

• Não devem ser caluniadoras (isso é, não devem dizer 
mentiras que vão sempre magoar alguém).

• Não devem ser dadas ao vinho.
• Devem amar os maridos.
• Devem ter autocontrolo e serem puras.
• Devem ser boas donas de casa.
• Devem submeter-se aos maridos.
• Não devem blasfemar da palavra de Deus.

As mulheres idosas podiam ensinar falando às mais novas. 
Elas deviam agir assim mas a melhor maneira de ensinar ainda 
era pelo seu exemplo. Isto pode ocorrer em qualquer cultura. 
O ensino pelo exemplo é mostrar aos outros como fazer as 
coisas. Para uma pessoa cheia do Espírito, isto pode bem ser o 
dom de ensinar.
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Pode-se Ensinar Compartilhando Conhecimento. 

Era assim que Jesus fazia muitas vezes. O Seu “Sermão do 
Monte”, Mateus 5:1-2, diz: “... e, assentando-se, 
aproximaram-se dele os discípulos; e, abrindo a sua boca, os 
ensinava...”. No Seu ensino, deu-lhes a conhecer que tipo de 
vida agradava a Deus. No início do curso, vimos como é 
importante o conhecimento. Aprendemos que ele é o 
fundamento da fé. Os que compartilham o conhecimento pelo 
ensino estão a tornar possível a fé. Esta é uma das mais 
importantes funções do dom de ensinar.

O conhecimento que o mestre vai dar, deve ser, 
fundamentalmente, conhecimento da Palavra de Deus. O 
mestre dá o significado da Palavra de Deus. O dom de ensinar 
pode estar em ação quando um pai ensina aos seus filhos a 
Palavra de Deus. Pode também estar em ação quando um 
professor da escola dominical ou de uma aula bíblica ensina a 
sua lição. Ou pode ainda estar em ação quando qualquer 
crente ensina um amigo ou um grupo de amigos.

     Não devemos desprezar a possibilidade de um professor 
numa escola pública, se ele estiver cheio do Espírito Santo, 
poder ter o dom de ensinar.

6 Escreva V no espaço que antecede as frases se as considerar 
VERDADEIRAS e F se as Considerar FALSAS.
___a) Pode-se ensinar de diversas maneiras.
___b) O ensino compartilha conhecimento que cria fé.
___c) Quando ensinamos pela conduta, estamos a ensinar 

pelo exemplo.

O Propósito Deste Dom

A função do ensino é compartilhar conhecimento. O 
objetivo é tornar possível a fé, uma vida reta e a ação. Sabemos 
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como importantes são a fé, a ação e uma vida reta para os 
membros do corpo de Cristo. Sem elas, o corpo de Cristo nem 
mesmo podia existir. Isso ajuda-nos a compreender o grande 
valor do dom de ensinar.

7 O dom de ensinar é importante porque:
a) todos o podem possuir.
b) faz de nós um bom exemplo.
c) estabelece um bom fundamento para a fé.

o dom de exortar

Objetivo 3. Descrever o Dom de Exortar.

O Dom Definido

Exortar significa “chamar para perto ou chamar para”. 
Quando aplicado ao dom de exortar, significa “chamar os 
crentes para perto de Deus ou para algum propósito de Deus”. 
Também significa “chamar os crentes para uma certa ação”. O 
crente com o dom de exortar chama então as pessoas para 
perto de Deus ou para algum propósito de Deus.

O Dom Explicado e Ilustrado

“Ou, o que exorta, use esse dom em exortar…” (Romanos 
12:8). Algumas versões traduzem exortar por “encorajar”.
Até aqui não prestámos qualquer atenção às instruções de 

Paulo em Romanos 12, relativamente aos dons que temos 
estado a estudar. Não as queremos deixar de lado. Ele 
recomenda os que têm esses dons a usá-los. O que quer ele 
dizer com isso? Quer dizer que devem não só usar os dons mas 
também desenvolvê-los. Devemos tentar fazer os nossos dons 



100 Dons Espirituais

tão úteis quanto possível. “Ou, o que exorta, use esse dom em 
exortar...” (Romanos 12:8). Isso significa que ele deve usar o 
seu dom e tentar desenvolvê-lo.

Há muitos no corpo de Cristo que podem ter o dom de 
exortar. Compreenderemos isso quando estudarmos mais de 
perto como o dom funcionava na primitiva igreja. Ao 
examinarmos as Escrituras usando a palavra exortar, vemo-la 
relacionada com uma chamada aos crentes. Eles são chamados:

1. para serem fiéis e verdadeiros ao Senhor (Atos 11:23).
2. para continuarem na fé (Atos 14:22).
3. para realizarem uma certa tarefa (2 Coríntios 9:5).
4. para abundarem cada vez mais no agrado do Senhor (1 

Tessalonicenses 4:1).
5. para admoestarem os desordeiros, confortarem os de 

pouco ânimo, apoiarem os fracos, 
    serem pacientes para com todos, não pagarem o mal 

com o mal, seguirem o que é bom            
    (1 Tessalonicenses 5:14-15).
6. para trabalharem e comerem o seu próprio pão (2 

Tessalonicenses 3:12).
7. para suplicarem, orarem e intercederem por todos os 

homens (1 Timóteo 2:1).
8. para serem moderados (Tito 2:6).
9. para batalharem pela fé (Judas 3).

Todas estas Escrituras nos dão uma boa ideia do significado 
de exortar. Todo o crente que pode ajudar os seus irmãos em 
alguma destas situações mencionadas pode ter o dom de 
exortar. Os apóstolos podem exortar. Os profetas, evangelistas 
e pastores-professores podem exortar. Quase todo o crente 
cheio do Espírito pode ter o dom de exortar.

Todo o crente deve prestar atenção a Hebreus 3:13: “Antes, 
exortai-vos, uns aos outros, todos os dias, durante o tempo 
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que se chama Hoje...”. Os crentes que ajudam diariamente os 
seus irmãos e que estão cheios do Espírito Santo certamente 
experimentarão o gozo do Senhor.

8 Escreva V no espaço que antecede as frases se as considerar 
VERDADEIRAS e F se as Considerar FALSAS. 
___a) Nenhum dos dons que Deus nos dá precisa de ser 

desenvolvido.
___b) A coisa principal que devemos fazer ao exortarmos as 

pessoas é fazer perguntas.
___c) Apenas um pequeno grupo especial de pessoas 

podem ser exortadores.
___d) Se diariamente obedecermos ao Senhor, ajudando o 

próximo, podemos ter o dom de exortar.

O Propósito Deste Dom

Ao exortarmos, cumprimos muitos propósitos úteis no 
corpo de Cristo. Frequentemente, quase todo o crente 
necessita de ser exortado. Alguns precisam de ser quase sempre 
exortados, especialmente os que enfrentam tentações e 
provações na vida. Podem então dizer que o propósito do dom 
de exortar é chamar os crentes a um mais íntimo contacto com 
Deus ou chamá-los para algum propósito de Deus. Exortar 
também significa “chamar os crentes para alguma ação que os 
ajudará a eles ou aos outros na sua relação com Deus”.

9 Muitos crentes sabem que necessitam de serem chamados 
para mais perto de Deus ou de serem encorajados a fazerem 
certas coisas. Os crentes podem-se ajudar uns aos outros 
através de

 _____________________________________________
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Autoavaliação

Escreva V no espaço que antecede as frases se as considerar 
VERDADEIRAS e F se as Considerar FALSAS. 

___1.  É muito importante que agrupemos exatamente os 
dons espirituais.

___2.  Todos os dons espirituais provêm de Deus.
___3.  Ministrar significa “servir ou satisfazer as 

necessidades do próximo”.
___4.  Os talentos naturais e os dons espirituais são a 

mesma coisa.
___5.  Ensinar significa “mostrar como fazer as coisas”.
___6.  O dom de ministrar não pode ajudar o 

evangelismo.
___7.  Para ter o dom de ensinar, um crente deve ser 

pastor.
___8.  Um pai, em casa, pode ter o dom de ensinar.
___9.  As mulheres nunca devem ensinar na igreja.
___10. A mais importante tarefa de um mestre é dar o 

conhecimento da Palavra de Deus.
___11. O conhecimento é o fundamento da fé.
___12. Exortar é o mesmo que evangelizar.
___13. Os crentes podem-se exortar uns aos outros.
___14. O propósito da exortação é chamar as pessoas a 

um contacto mais íntimo com Deus.
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Respostas às Perguntas de Estudo

1 servir.

6 a) V
     b) V
     c) V

2 b) todos podem ter um talento mas podemos ter um dom 
de ministrar através da 

     operação do Espírito Santo.

7 c) estabelece um bom fundamento para a fé.

3 ministrar à sua necessidade.

8 a) F
     b) F
     c) F
     d) V

4 a) instruir.
     b) compartilhar um conhecimento.
    c) ser um exemplo.
     d) treinar.

9 o dom de exortar.

5 b) ela permitir que o Espírito o desenvolva adequadamente.




