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Outros Dons 
de Serviço: (Parte 2)
Dar, Governar, Mostrar 
Misericórdia, Ajudar

Na nossa última lição, estudámos três dos dons de serviço 
referidos em Romanos 12. Ao longo da lição, começámos a ver 
como cada membro do corpo de Cristo é beneficiado com os 
dons. Alguns recebem dons especiais e todos são abençoados 
pelos dons dados ao corpo.

Agora, estamos preparados para estudar mais quatro dons 
de serviço. Cada um destes tem também uma função e 
propósito importantes. À medida que o nosso conhecimento 
destes dons aumenta, também aumenta a bênção que deles 
recebemos.

Sugerimos-lhe que estude esta lição com espírito de oração, 
tendo o coração aberto ao Espírito Santo. Dê graças a Deus à 
medida que for sentindo a importâncias dos dons de serviço 
na sua vida.

Esboço da Lição

O Dom de Dar
     O Dom Definido
     O Dom Explicado e Ilustrado
     O Propósito Deste Dom
O Dom de Governar
     O Dom Definido
     O Dom Explicado e Ilustrado
     O Propósito Deste Dom
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O Dom de Mostrar Misericórdia
     O Dom Definido
     O Dom Explicado e Ilustrado
     O Propósito Deste Dom
O Dom de Ajudar
     O Dom Definido
     O Dom Explicado e Ilustrado
     O Propósito Deste Dom

Objetivos da Lição

Ao terminar esta lição deverá ser capaz de:
•  Explicar a o propósito e a função dos dons de serviço. 
•  Explicar a o propósito e a função dos dons de governar. 
•  Explicar a o propósito e a função dos dons de mostrar 

misericórdia.
•  Explicar a o propósito e a função dos dons de ajudar.

Atividades de Aprendizagem

1.  Continue a decorar 1 Coríntios 13. Ao terminar esta 
lição, deverá ser capaz de citar os primeiros nove 
versículos sem olhar para a Bíblia.

2.  Escreva na folha em separado uma lista dos sete dons de 
serviço deste grupo.

3.  Leia cuidadosamente esta lição. Faça um círculo à volta 
da palavra que define cada dom, à medida que elas 
forem aparecendo. Isso ajudá-lo-á a fixar melhor.

4.  Consulte o glossário para alguma palavra difícil.
5.  Faça o autoteste tal como fez para as lições anteriores.
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Palavras-Chave

confusão 
liberalidade 
intercessão
presidir 
simpatizar
substâncias

o dom de dar

Objetivo 1. Explicar o propósito e função do dom de dar.

O Dom Definido

“... o que reparte faça-o com liberalidade...” (Romanos 
12:8). Repartir significa “dar”. 
Dar não necessita de definição. Todos nós compreendemos 

o que é dar. Contudo, o dom de dar necessita de ser definido. 
Por dom de dar, queremos dizer “o dom de Deus que capacita 
um crente a dar livre e liberalmente daquilo que ele tem para 
satisfazer as necessidades do próximo e da obra de Deus.” O 
dom de dar diz respeito ao nosso dinheiro mas também diz 
respeito a outras coisas como o nosso tempo, a nossa força e os 
nossos talentos.

O Dom Explicado e Ilustrado

O dom de dar resulta da união da capacidade do homem 
com a capacidade de Deus. A capacidade do homem é muitas 
vezes muito limitada. Mas a de Deus é ilimitada. Como é 
maravilhoso quando a pequena capacidade humana e a grande 
capacidade divina se juntam! É isto que acontece no 
desenvolvimento do dom de dar. 



107Outros Dons  de Serviço: Dar, Governar, Mostrar Misericórdia, Ajudar

Compreenderemos muito melhor o dom de dar se 
estudarmos cuidadosamente como Paulo trata o assunto em 2 
Coríntios 8 e 9. Eis algumas ideias que encontramos nestes 
versículos:

1. O dom de dar pode ser desenvolvido se seguirmos o exemplo 
dos outros. “E não somente fizeram como nós esperávamos, 
mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor, e, 
depois, a nós, pela vontade de Deus” (2 Coríntios 8:5).

2. O dom de dar é importante na vida do crente. “Portanto, 
assim como, em tudo, abundais em fé, e em palavra, e em 
ciência, e em toda a diligência, e na vossa caridade para 
connosco, assim, também, abundeis nesta graça” (2 Coríntios 
8:7).

3. O dom de dar não se regula por regras. “Não digo isto 
como quem manda...” (2 Coríntios 8:8).

4. Ninguém ilustrou melhor o dom de dar que o próprio 
Senhor Jesus. “... sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para 
que pela sua pobreza enriquecêsseis” (2 Coríntios 8:9).

5. O dom de dar é dado aos que dão voluntariamente. “... 
porque Deus ama ao que dá com alegria”        (2 Coríntios 
9:7).

6. Temos a garantia que a nossa necessidade será satisfeita. “E 
Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim 
de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência...” (2 
Coríntios 9:8).

7. O dom de dar é uma indicação do interesse do Senhor em 
cada boa causa. “... toda a suficiência, abundeis em toda a boa 
obra” (2 Coríntios 9:8).

8. O dom de dar torna possível uma grande recompensa. Este 
último ponto não se encontra em 2 Coríntios mas em 
Filipenses 4:17: “... mas procuro o fruto que abunde para a 
vossa conta (que está no céu)”.
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Em 1 Reis 17:8-16, há uma história que nos ensina muito 
sobre o dom de dar. O profeta Elias foi ver uma viúva numa 
altura de fome. Ao chegar a casa dela, viu que ela juntava 
gravetos. Pediu-lhe água e pão. Ela respondeu que tudo 
quanto tinha em casa era: “... um punhado de farinha, numa 
panela, e um pouco de azeite, numa botija...”. Depois 
acrescentou: “... e vou prepará-lo para mim e para o meu filho 
para que o comamos e morramos” (1 Reis 17:12).

Podemos ter a certeza que ela não tinha nada para dar. Mas 
Elias ensinou-lhe uma grande lição. Disse à viúva que 
utilizasse o que ela tinha e lhe fizesse um pão. Se não 
conhecêssemos o resto da história diríamos: “É terrível a 
ousadia do profeta em pedir tal coisa a uma pobre viúva!” 
Contudo, Elias sabia o que Deus ia fazer. Então, ele pediu que 
ela desse tudo quanto tinha. Essa foi a chave de uma grande 
descoberta. Lembremo-nos que estabelecemos o fundamento 
do dom de dar quando damos. O dom de dar não cai do céu 
aos trambolhões. Para o receber, devemos agir. Devemos dar o 
que temos.

Alguns teriam recusado o pedido do profeta. Tais pessoas 
não recebem o dom de dar. O Espírito Santo pode falar-nos 
para darmos, tal como Ele falou à mulher através do profeta. 
O dom de dar só é nosso quando obedecemos.

Aconteceu uma coisa maravilhosa à viúva. Depois de ter 
dado em obediência a Elias, ela descobriu que tinha tanto óleo 
e farinha como quando começou a fazer o pão para o profeta. 
Ela fez também uma outra descoberta. Descobriu que tinha 
farinha e azeite suficientes para durarem até ao fim da fome. 
Ela não só tinha o suficiente para ela mas também o suficiente 
para satisfazer as necessidades do próximo. “... e assim comeu 
ela, e ele, e a sua casa, muitos dias” (v. 15).

Embora geralmente relacionemos o dom de dar com o 
dinheiro, o dom significa alegria em dar o que temos. Pode 
incluir riqueza, tempo, força e talentos.
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Se obedecermos ao Espírito Santo dando generosamente do 
que temos, as nossas próprias necessidades serão satisfeitas. 
Ainda mais maravilhoso que isso, teremos mais para darmos 
aos outros. Quando o dom de dar funciona como Deus deseja, 
o nosso dar não é governado apenas pela nossa capacidade em 
dar. É governado pela capacidade de Deus, tal como no caso 
da viúva. 

Então, a mais elevada razão do dom de dar é que sejamos 
capazes de dar mais aos outros.

1 O dom de dar é um dom:
a)  pelo qual Deus quer que tenhamos mais para nós.
b)  que requer que tenhamos dinheiro.
c)  que nos ajuda a dar livre e generosamente.
d) que nos capacita a dar para que ainda demos mais.

O Propósito Deste Dom

Qual é o propósito deste dom? Todo o dom é dado com 
um propósito especial. Todos os dons são dados para 
satisfazerem as necessidades do corpo de Cristo. Eles também 
capacitam o corpo a desempenhar a sua missão. O propósito 
especial do dom de dar é satisfazer as necessidades do corpo de 
Cristo – satisfazer as necessidades dos seus membros.

2 O dom de dar é dado ao crente porque:
a)  através dele as necessidades materiais do corpo são 

providas.
b)  é um meio dos crentes obterem dinheiro para si 

próprios.
c)  as pessoas gostam de dar dinheiro.
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o dom de Governar

Objetivo 2.  Explicar a função e propósito do dom de governar.

O Dom Definido

“... o que preside, com cuidado...” (Romanos 12:8). 
Presidir significa “estar à frente de; governar”. Em 1 

Coríntios 12:28, o dom de presidir é designado por governos.
Então, o dom de governar (ou presidir) é um dom dado a 

certos membros do corpo de Cristo com o propósito de estar à 
frente do corpo, de presidir sobre o corpo e de dirigir o corpo.

O Dom Explicado e Ilustrado

Pensemos como seria um exército sem generais e outros 
oficiais. Podemos facilmente imaginar os problemas que ele 
enfrentaria se “... cada qual fazia o que parecia direito aos seus 
olhos” (Juízes 17:6). Tal exército não teria muito sucesso numa 
guerra. O corpo de Cristo também necessita de homens que 
estejam à sua frente, que presidam sobre ele e o dirijam nos 
seus negócios.

Cristo, a Cabeça do corpo, pode ser comparado ao general 
de um grande exército. Ele preside sobre todo o corpo e dirige 
os seus negócios. Mas é necessário haver Cristãos para 
presidirem e dirigirem os muitos grupos de crentes que são 
parte do corpo em todo o mundo. Todo o grupo de crentes 
necessita de alguém dotado para presidir. Aos crentes é 
mandado “Obedecei aos vossos pastores, e sujeitai-vos a eles...” 
(Hebreus 13:17). Assim, a Cabeça do corpo dá o dom de 
governar a certos Cristãos.

Nem todos os crentes serão dirigentes mas deve haver 
alguns com o dom de governar. Os que têm este dom recebem 
uma capacidade especial para organizar, dirigir e orientar. A 
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sua função é muito importante para o corpo. “... se alguém 
deseja o episcopado (ser dirigente de uma igreja), excelente 
obra deseja” (1 Timóteo 3:1).

O diagrama abaixo irá ajudá-lo a observar a linha de 
autoridade estabelecida por Deus.

CRISTO, O CABEÇA DA IGREJA
K

Líderes Espirituais Principais (Pastores e Anciãos)
K

Líderes secundários que ajudam a administrar (Diáconos)
K

Congregação

As Escrituras dão diversos nomes aos membros do corpo de 
Cristo que têm o dom de governar: 

1. Bispos (dirigentes eclesiásticos). “Que governe bem a sua 
própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a 
modéstia; (porque se alguém não sabe governar a sua própria 
casa, terá cuidado da igreja de Deus?)” (1 Timóteo 3:4-5). O 
trabalho de um dirigente eclesiástico (bispo) é uma das mais 
elevadas responsabilidades na igreja. Tal pessoa, geralmente 
preside sobre muitos grupos numa certa área do país. 
Diferentes grupos de crentes em todo o mundo usam nomes 
diferentes para este cargo. Alguns dos nomes usados são 
superintendente, presidente, secretário e pastor regional.

2. Ancião. “Os presbíteros que governam bem...” (1 
Timóteo 5:17). A crença geral é que estes homens são 
pastores-professores que “... trabalham na palavra e na 
doutrina” (1 Timóteo 5:17). A par do seu ministério da 
palavra de Deus, eles presidem e dirigem o corpo de crentes.



112 Dons Espirituais

3. Ajudante (diácono). Alguns crentes, que não são 
dirigentes espirituais a tempo inteiro, como os atrás estão 
mencionados, podem também ter dons de governar. 
Geralmente eles trabalham sob a direção de dirigentes a tempo 
inteiro. 1 Timóteo 3:8 parece tornar isto claro; eles são 
chamados diáconos (ou ajudantes). Isto é, eles ajudam os 
dirigentes a tempo inteiro a dirigir grupos de crentes. 
“Escolhei, pois, irmãos, de entre vós, sete varões de boa 
reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais 
constituamos sobre este importante negócio” (Atos 6:3).

Devido à necessidade de governo dentro do corpo de 
Cristo, é facilmente compreensível a necessidade do dom de 
governar. Onde não há quem dirija, quem presida ou quem 
oriente, não há governo. Onde não há governo, em breve não 
haverá nada nem ninguém para ser governado. Sem governo e 
sem o dom de governar, o corpo de Cristo enfraquece e 
torna-se incapaz de realizar a sua tarefa. Desta maneira, o dom 
de governar é muito importante.

3 O dom de governar é:
a) o dom de presidir e dirigir um grupo de crentes.
b) um dom que muitos crentes deviam possuir.
c) desnecessário para o progresso da obra de Deus. 

4 Os que têm o dom de governar são capazes de__________
 ___________________________________________, de  

_________________________________________, e de
 _____________________________________________  

     
5 Alguns dos crentes que têm o dom de governar são 

chamados:
a) dirigentes eclesiásticos.
b) evangelistas.
c) anciãos.
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O Propósito Deste Dom

A função do dom de governo é governar; presidir. O 
propósito deste dom é dar unidade e força ao corpo de Cristo 
para ele poder realizar o seu propósito no mundo. Pensemos 
no que seria um exército se cada soldado decidisse por si 
próprio o que fazer e onde ir. Certamente seria uma grande 
confusão. A função dos oficiais de um exército é conduzir, 
presidir e dirigir os outros soldados para poderem alcançar os 
seus objetivos. O mesmo se passa no corpo de Cristo.

6 Os dons de governar são dados ao corpo de Cristo para que 
este:
a) seja como um exército.
b) sirva Deus da melhor maneira possível.
c) tenha bispos, anciãos e evangelistas.

o dom de moStrar miSeriCórdia

Objetivo 3.  Explicar a função e propósito do dom de mostrar 
misericórdia.

O Dom Definido

“... o que exercita misericórdia, com alegria” 
(Romanos 12:8). 
Algumas versões traduzem misericórdia por amabilidade. 

Misericórdia significa “compaixão” ou “ter um sentimento de 
companheirismo para com o próximo”. Isto é, “sentir com o 
próximo ou sentir pelo próximo.” Também significa 
“simpatizar”.

Assim, o dom de mostrar misericórdia é o dom de mostrar 
aos outros que tanto sentimos com eles como por eles. É o 
dom de sermos capazes de simpatizarmos com os outros.
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O Dom Explicado e Ilustrado

 Há uma grande necessidade deste dom de mostrar 
misericórdia tanto dentro do corpo de Cristo como entre os 
que não são crentes. As pessoas vivem tristes, sozinhas e 
infelizes. Têm uma grande necessidade de alguém que fique ao 
seu lado e tenha compaixão delas. O dom de mostrar 
misericórdia supre esta necessidade.

O maior exemplo ou ilustração do dom de mostrar 
misericórdia é o próprio Senhor Jesus. 

Vejamos o que Ele fez:

1.  “E, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque 
andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm 
pastor” (Mateus 9:36).

2.  “E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e, possuído de 
íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos” 
(Mateus 14:14).

3.  “Então, Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes 
nos olhos, e logo viram...” (Mateus 20:34).

4.  “E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, e 
tocou-o...” (Marcos 1:41).

5.  “Tenho compaixão da multidão, porque há já três dias que 
estão comigo, e não têm que comer”   (Marcos 8:2).

6.  “E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por 
ela, e disse-lhe: Não chores” (Lucas 7:13).
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Jesus sentiu profundamente com o próximo e pelo 
próximo. Também, mostrou aos outros a Sua misericórdia. Em 
cada caso em que d’Ele se diz que teve compaixão, está 
também claro que Ele fez o que pôde pelas pessoas em causa. 
Não basta sentir pelas pessoas e com elas. Devemos mostrar às 
pessoas que sentimos por elas e com elas, ministrando para 
elas. Para o sofrimento deve haver a palavra de conforto. Para 
o solitário deve haver amizade. Para o desanimado deve haver 
uma palavra de encorajamento. Para o pecador deve haver um 
cuidado amoroso.

Por exemplo, é bom sentir com e pelos órfãos e viúvas. Mas 
sentir com eles e por eles não basta. Devemos ajudá-los 
também de um modo prático. “A religião pura e imaculada 
para com Deus, o Pai, é esta: Visitar os órfãos e as viúvas nas 
suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo”          
(Tiago 1:27).

É importante haver na igreja muitos crentes com o dom de 
mostrar misericórdia. É um dom que sustenta todos os outros. 
Por exemplo, um crente com o dom de evangelismo deve ter 
também o dom de mostrar misericórdia. O dom de mostrar 
misericórdia ajudá-lo-á a sentir com e pelas pessoas não salvas. 
Então, o dom de evangelismo será mais eficaz.

Barnabé é um bom exemplo de uma pessoa que tinha o 
dom de mostrar misericórdia. Ele era um homem de grande 
compaixão e essa grande compaixão levou-o a ministrar a 
algumas pessoas muito necessitadas. Leia as seguintes 
passagens sobre ele: Atos 9:27; 11:25-26; 15:37-39.

7 Misericórdia significa:
a) poder.
b) amor.
c) simpatia.
d) compaixão.
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8 As pessoas necessitam que alguém lhes mostre compaixão 
quando:
a) estão fortes e bem.
b) estão tristes e solitárias.
c) são evangelistas.
d) são pecadores.

9 O dom de mostrar misericórdia é um dom que:
a) muitos crentes deviam ter.
b) só os evangelistas necessitam.
c) ministra às necessidades de muitas pessoas.

O Propósito Deste Dom

A função do dom de mostrar misericórdia é capacitar os 
crentes a sentir com e pelo próximo, e simpatizar com ele. 

O propósito do dom de mostrar misericórdia é mostrar 
misericórdia ao ajudarmos e acompanharmos em tempos de 
necessidade. Que dom maravilhoso!

10 Faça um circulo em volta da letra que antecede a frase que 
considera completar a seguinte sentença: Quando um 
crente sente por ou com um outro crente em tempo de 
sofrimento chamamos a isso:
a) a função do dom de mostrar misericórdia.
b) o propósito do dom de mostrar misericórdia.
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o dom de ajUdar

Objetivo 4.  Explicar a função e o propósito do dom de ajudar.

O Dom Definido

“...pôs Deus na igreja,... socorros (o dom de ajudar),…” (1 
Coríntios 12:28). Ajudar significa “prestar assistência”. 
O dom de ajudar é “o dom pelo qual um crente é 

capacitado pelo Espírito Santo para prestar assistência a 
outro”.

O Dom Explicado e Ilustrado

Não há necessidade de nenhum membro do corpo de 
Cristo pensar que não há nenhum dom espiritual para ele. 
Nem todos podem ser apóstolos, profetas, evangelistas ou 
pastores e professores mas qualquer membro pode ter o dom 
de ajudar ou de socorrer. Parece que há certos crentes 
especialmente dotados pelo Espírito Santo para serem auxílios. 
Recebem uma capacidade especial para prestarem assistência 
ao próximo. Examinemos algumas Escrituras que nos mostram 
como atuava este dom de ajudar na primitiva igreja.

1. “Querendo ele (Apolo)  passar à Acaia, o animaram os 
irmãos, e escreveram aos discípulos que 

     o recebessem...” (Atos 18:27).
2. “Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo...” 

(Romanos 16:9). 

Não sabemos o que este homem fez para assistência a 
Paulo. Ele pode ter pregado ou ensinado. Talvez tenha ajudado 
a orientar as pessoas a cantarem os hinos. Pode ter ajudado a 
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levantar o dinheiro para a equipa de Paulo. Ou poderá ter 
ajudado a visitar novos convertidos. Podemos apenas imaginar 
o seu tipo de ajuda. No entanto, podemos ver como os crentes 
com o dom de ajudar são muito valiosos para o corpo de 
Cristo.

3. “E peço-te... que ajudes essas mulheres que trabalharam 
comigo no evangelho...” (Filipenses 4:3). 

    
 Aqui vemos que as mulheres podem também ter o dom de 

ajudar. De novo não sabemos como foi a sua ajuda. Talvez 
tenham ajudado a reunir-se com as novas convertidas. Ou 
talvez tenham preparado a alimentação de Paulo e do seu 
grupo. Ajudaram com as suas intercessões e orações? Terão 
cosido as roupas de Paulo e do seu grupo? Terão cuidado da 
sua limpeza?

Na primitiva igreja, era dado um nome especial às mulheres 
com este dom de ajudar. Eram chamadas diaconisas. 
“Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na 
igreja…” (Romanos 16:1). A palavra grega para “servir” é 
diaconisa neste versículo.

Os homens que tinham o dom especial de ajudar eram 
chamados diáconos. “... os que servirem bem como diáconos 
adquirirão para si uma boa posição...” (1 Timóteo 3:13).

Havia uma pequena igreja na América do Sul que tinha um 
grande movimento de Deus. Muitos foram salvos e cheios do 
Espírito Santo. O pastor-professor era um irmão muito fiel. 
Compartilhava a Palavra de Deus e visitava muitas pessoas. 
Entre os crentes havia no entanto uma pequena irmã que 
passava despercebida. Ela não falava muito em público mas ela 
parecia estar sempre em oração. Ela ajudava muito o seu 
pastor. Através do Espírito Santo, ela tinha o dom de ajudar.
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11 Escreva V no espaço que antecede as frases se as considerar 
VERDADEIRAS e F se as Considerar FALSAS. 

___a) O dom de ajudar presta assistência ao próximo.
___b)  É necessário que apenas um pequeno número de  

 crentes tenham o dom de ajudar.
___c)  Tanto homens como mulheres podem ter o dom 
  de ajudar.
___d)  Na primitiva igreja as mulheres com o dom de  

 ajudar recebiam o nome de diáconos.

O Propósito Deste Dom

A função do dom de ajudar é dar aos crentes no corpo de 
Cristo a capacidade de ajudar os dirigentes e a igreja em geral 
no seu trabalho.

O propósito do dom é ajudar a estender o reino de Deus 
através do trabalho realizado. A função fala da capacidade de 
ajudar. O propósito fala da ajuda real.

Por exemplo, podemos dizer que um certo irmão tem uma 
capacidade especial para orar. Essa é uma função do dom de 
ajudar. No entanto, a sua capacidade para orar não trará 
nenhum bem à igreja se ele não exercitar o seu dom orando. 
Quando ele ora, o propósito do seu dom é ser cumprido.

12 Um irmão cheio do Espírito tem um dom especial de 
ajudar o seu pastor a visitar pessoas doentes. Esta frase 
indica a função ou o propósito deste dom?
a) Função
b) Propósito
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Autoavaliação

1.  Nomeie três formas pela quais um pessoa pode ministrar 
através do dom de dar
_____________________________________________
_____________________________________________

2.  Indique três nomes usador por aqueles que exercem o dom 
de governo.
_____________________________________________

3  Depois de cada frase abaixo indique a que dom cada uma 
se refere
a)  Presidir e dirigir um grupo de crentes
_____________________________________________

b) Aliviar e assistir outros através de ações auxiliadoras.
_____________________________________________

c)  Dar liberalmente e generosamente para atender às 
necessidades dos outros.

_____________________________________________

d)  Demonstrar aos outros que sente com eles e por eles
_____________________________________________

4.  A pessoa que exerce o dom de______________________ 
possui a capacidade de organizar, gerir e liderar.

5. O dom, que tem como propósito ajudar os outros nas 
necessidades financeiras, é o dom___________________
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6. Procure as seguintes porções da Escritura. No espaço em 
branco que sucede a cada uma indique o dom que é 
manifestado.
a) Atos 15:37-39_______________________________
b) Atos 18:27__________________________________
c) 1 Reis 17:8-16_______________________________
d) Atos 6:1-3__________________________________
e) Marcos 1:41_________________________________

7. Nomeie os outros três dons de ministério estudados nesta 
lição.

 _____________________________________________
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Respostas às Perguntas do Estudo

1 c) que nos ajuda a dar livre e generosamente.
 d) que nos capacita a dar para que ainda demos mais.

7 c) simpatia.
     d) compaixão.

2 a) através dele as necessidades materiais do corpo são 
providas.

8 b) estão tristes e solitárias.
     d) são pecadores.

3 a) o dom de presidir e dirigir um grupo de crentes.

9 a) muitos crentes deviam ter.
     c) ministra às necessidades de muitas pessoas.

4 orientar, presidir, dirigir.

10 a) a função do dom de mostrar misericórdia.

5 a) dirigentes eclesiásticos.
     c) anciãos.

11 a) V
 b) F
 c) V
 d) F

6 b) sirva Deus da melhor maneira possível.

12 b) Propósito





UNIDADE 3:
COMPREENDENDO 

OS DONS DE SERVIÇO
Lições
7 Palavra de Sabedoria, Palavra de 

conhecimento, Fé
8 Dons de Cura, Operação de Milagres, 

Profecia
9 Discernimento dos Espíritos, Línguas,  

Interpretação de Línguas




