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Dons de Cura, 
Operação de Milagres, 
Profecia

As últimas três lições deste curso são sobre os nove dons do 
Espírito mencionados em 1 Coríntios 12:8-10. Na lição 
anterior, estudámos os primeiros três dons – a Palavra de 
Sabedoria, a Palavra de Conhecimento e a Fé. Vimos que 
todos estes dons são manifestações do poder de Deus. Vimos 
igualmente que todos eles são sobrenaturais. Nenhum homem 
é capaz de os possuir por si só.

Outra coisa que aprendemos é que todos os dons do 
Espírito têm um propósito comum. Todos eles servem para 
edificar o corpo de Cristo.

Nesta lição, estudaremos mais três dons do Espírito. 
Estamos a estudá-los pela ordem indicada na Bíblia. Alguns 
académicos colocam-nos numa ordem diferente. Contudo, 
como todos eles provêm do Espírito Santo, não é importante a 
ordem pela qual os estudamos. Veremos que a atuação destes 
dons por vezes se sobrepõe. Às vezes, vários dons parecem 
surgir ao mesmo tempo.

Talvez, já tenha sentido o Espírito Santo a falar-lhe em 
relação à ação destes dons. Deverá ser obediente à Sua voz. A 
oração ajudá-lo-á. Quando sentir que o Espírito Santo Se está 
a mover em si, renda-se a Ele. Ao princípio talvez não seja 
fácil, mas se deseja ser usado por Deus, pode ser uma bênção 
para o Seu corpo, a igreja.

Esboço da Lição

Dons de Cura
     Definição de Dons de Cura
     Explicação e Ilustração de Dons de Cura
     Propósito de Dons de Cura
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Operação de Milagres
     Definição de Operação de Milagres
     Explicação e Ilustração de Operação de Milagres
     Propósito de Operação de Milagres
Profecia
     Definição de Profecia
     Explicação e Ilustração de Profecia
     Propósito de Profecia
     Instruções para o Uso do Dom de Profecia
     Propósito do Dom de Profecia

Objetivos da Lição 

Ao terminar esta lição deverá ser capaz de:
•  Explicar a função e o propósito dos Dons de Curar
•  Apresentar como se pode saber que se foi usado pelo 

Espírito Santo na manifestação dos Dons de Curar
•  Apresentar a função e o propósito da operação de 

Maravilhas
•  Localizar um milagre em Atos e explicar como 

comprovar que foi um milagre. 
• Apresentar a função e o propósito da Profecia.

Atividades de Aprendizagem

1. Leia Romanos 12:3-6 e 1 Pedro 4:10-11.
2. Leia o desenvolvimento da lição. Na última da lição, 

escreveu a definição dos três primeiros dons, numa folha 
em separado. Agora, faça o mesmo para os três dons 
desta lição.

3. Consulte o glossário antes de começar esta lição.
4. Complete o autoteste.
5. Decore 1 Coríntios 13:11-12.
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Palavras-Chave

comentadores    obstáculo
enfermidade    plural
explosivo    
incidente    
mágico
manifestar

donS de CUra

Objetivo 1.  Explicar a função e o propósito dos dons de cura.

Objetivo 2.  Dizer como pode saber se tem sido usado pelo 
Espírito Santo para manifestar um dom de cura.

Definição dos Dons de Cura

“... e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar” (1 
Coríntios 12:9). 
Curar significa “sarar, restituir a saúde”. Dom significa 

“graça, favor, amabilidade”. É importante pensarmos na 
palavra dons. Dons é plural. Plural significa “mais do que um”. 
Neste caso, dons significa “mais do que um dom de cura”. 
Mais adiante voltaremos a este assunto. Então, dons de cura 
são “manifestações da graça de Deus, do Seu favor, da Sua 
amabilidade”.

Howard Carter diz que “os dons de cura são manifestações 
do poder de Deus na esfera (na área) da doença”. Estes dons 
flúem do Espírito através do crente e depois para as pessoas 
que têm necessidade de cura. Os dons de cura são dados para 
os necessitados. Eles manifestam-se através dos crentes. Então, 
não se deve dizer que um certo crente tem um dom de cura. É 



149Dons de Cura, Operação de Milagres, Profecia

melhor dizer que, pelo Espírito Santo e através do crente cheio 
do Espírito, são manifestados os dons de cura na igreja.

1 Complete as seguintes frases
a) A palavra plural significa________________________
b) Os dons de cura são dados através dos______________
c) A palavra cura significa _________________________ 

  
Explicação e Ilustração dos Dons de Cura

Doença, moléstia, enfermidade. Tudo isto é comum ao 
homem. Os próprios crentes têm-nas. Elas são o resultado da 
queda do homem no pecado. Isto não significa que por uma 
pessoa estar doente ela tenha pecado. Os discípulos 
perguntaram a Jesus: “... Rabi, quem pecou, este ou seus pais, 
para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem 
seus pais...” (João 9:2-3).

Por vezes, as pessoas ficam doentes por terem pecado. Certa 
vez, Jesus disse: “... Eis que já está são; não peques mais, para 
que te não suceda alguma coisa pior” (João 5:14).

Seja qual for a causa da doença, moléstia ou enfermidade, 
Deus normalmente deseja que a pessoa seja curada. Contudo, 
por vezes o Espírito Santo não cura certas pessoas que parecem 
necessitar de cura. Há várias razões para isto.

1. Incredulidade. “... tudo é possível ao que crê. E, logo, o 
pai do menino, clamando, com lágrimas, disse: Eu creio, 
Senhor! ajuda a minha incredulidade ” (Marcos 9:23-24).

2. Fracasso num bom relacionamento com o corpo. “... não 
discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós 
muitos fracos e doentes, e      muitos que dormem” (1 
Coríntios 11:29-30). Não discernindo o corpo do Senhor 
significa “não      reconhecer os outros membros do corpo do 
Senhor como parte do Seu corpo”.

3. Razões especiais. Leia 2 Coríntios 12:7-10
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2. Por vezes, não ocorre a cura porque:
a)  Deus está a usar a doença para realizar alguma coisa na 

vida de uma pessoa.
b) a pessoa necessita de mais fé.
c)  a pessoa não trata bem os outros irmãos.
d)  a incredulidade impede Deus de atuar.

Queremos compreender como os dons de cura funcionam. 
Podemos consegui-lo considerando várias questões.

Quem é que o Espírito Santo pode usar para dar um 
dom de cura?

A manifestação dos dons de cura está limitada a certas 
pessoas? Naturalmente que o Espírito Santo usa quem ele quer 
para manifestar os dons de cura nas pessoas necessitadas mas 
estes dons fluirão mais livremente através dos que são 
batizados no Espírito.

Contudo, os dons de cura devem-se provavelmente 
manifestar mais frequentemente através dos responsáveis das 
igrejas. Isto porque dedicaram a sua vida a ministrar ao 
próximo. Também podem ter mais contacto com as pessoas 
necessitadas.

Considere a seguinte lista. Verá quem o Espírito Santo 
usou nos dons de cura, segundo Atos.

1. Pedro e João (apóstolos) Atos 3:1-11.
2. Pedro (apóstolo) Atos 5:15.
3. Filipe (evangelista) Atos 8:5-7.
4. Ananias (crente desconhecido) Atos 9:17-18.
5. Pedro (apóstolo) Atos 9:32-34.
6. Paulo (apóstolo) Atos 14:8-10.
7. Paulo (apóstolo) Atos 28:7-9.
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Nesta lista, a maior parte da cura veio através dos apóstolos. 
Isto é compreensível já que o livro de Atos é um registo dos 
atos dos apóstolos.

O Apóstolo Tiago deu instruções especiais a um outro 
grupo que podia ter dons de cura. Eram os anciãos. “Está 
alguém entre vós doente? chame os presbíteros (anciãos) da 
igreja...” (Tiago 5:14). Isto ensina-nos que o Espírito Santo dá 
os dons de cura através dos responsáveis da igreja. O Espírito 
Santo pode também usar qualquer crente num dom de cura, 
como fez Ananias.

Que tipo de doença, moléstia e enfermidade pode ser 
curada?

“... e curando (Jesus) todas as enfermidades e moléstias 
entre o povo” (Mateus 9:35). O mesmo acontecia na primitiva 
igreja. “E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente 
a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos 
imundos, os quais todos eram curados” (Atos 5:16).

     Agora, vejamos quais foram as diversas doenças, 
moléstias e enfermidades curadas no livro de Atos.

1. Coxeadura (enfermidade) Atos 3:2.
2. Enfermidade Atos 5:16.
3. Paralisia e coxeadura Atos 8:7.
4. Cegueira Atos 9:17-18.
5. Paralisia Atos 9:33.
6. Coxeadura Atos 14:8-10.
7. Febre, disenteria Atos 28:8.

Podemos então dizer com segurança que não há nenhuma 
doença, moléstia ou enfermidade que não possa ser curada 
através dos dons de cura.
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Devíamos pensar nos “dons” quando falamos de dons de 
cura. Howard Carter, já mencionado atrás, era bem conhecido 
em todo o mundo. Foi muito usado na manifestação dos dons 
do Espírito. Pensava que Apocalipse 22:1-3 projetava alguma 
luz sobre a questão dos “dons”. Segundo essa passagem, 
admitiu haver doze diferentes dons de cura – os suficientes 
para enfrentarem qualquer tipo de doença. Não podemos 
garantir que ele interpretou a passagem corretamente. 
Contudo, podemos ter a certeza que os dons de cura são 
suficientes para cada necessidade.

Pode bem ser que dons signifique que certos crentes são 
usados pelo Espírito Santo para curar certos tipos de doença, 
moléstia ou enfermidade. Por exemplo, em Atos 8, Filipe foi 
usado pelo Espírito para curar coxos e paralíticos. Em tempos 
mais recentes, um homem grandemente usado nos dons de 
cura foi Smith Wigglesworth. Foi usado para curar doenças 
internas e outras moléstias.

Neste momento, recordemos o seguinte: “... o mesmo 
Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente, a 
cada um, como quer” (1 Coríntios 12:11).

Como funcionam os dons de cura?

Temos de saber que não há padrões estabelecidos. Vemos 
isto ao examinarmos os principais casos de cura no Novo 
Testamento. Aqui, a cura foi por meio de: 
1. um toque, uma palavra falada (Mateus 8:3).
2.  uma palavra falada (Mateus 8:5-13). (Repare: a pessoa 

curada não estava presente para ouvir a palavra falada.)
3.  um toque (Mateus 8:15).
4.  um toque, uma palavra falada (Mateus 9:29).
5.  uma ordem (Mateus 12:13).
6.  um pouco de lama colocada no olho cego e uma palavra 

falada (João 9:6).
7.  uma ordem, o levantar da mão (Atos 3:6-9).
8. uma palavra falada, uma ordem (Atos 9:34).
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Vemos que o método mais comum de cura foi a palavra 
falada. É importante termos isto em mente. Um toque com a 
mão, o levantar a mão, ou qualquer outro ato pode ajudar a fé 
da outra pessoa. Contudo, parece que Deus atua mais através 
de uma palavra falada. Os dirigentes da primitiva igreja 
atuavam através de uma palavra falada. Parece razoável que 
Deus ainda dirija os dons de cura da mesma maneira.

Então, podemos concluir que os dons de cura se 
manifestam através dos crentes conforme a direção do Espírito 
Santo.

Como sabe um crente que ele tem um dom de cura para 
usar?

De novo, como os outros dons do Espírito, cremos que a 
pessoa que vai manifestar o dom senti-lo-á profundamente no 
seu espírito. A experiência de Sansão no Velho Testamento 
ilustra isso. “... porém o espírito do Senhor possantemente se 
apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram 
como fios de linho, que estão queimados do fogo...” (Juízes 
15:14). Sansão não foi usado pelo Espírito para curar mas para 
realizar grandes feitos. Da sua experiência, podemos ter 
alguma ideia do que será a nossa experiência quando o mesmo 
Espírito procurar manifestar-Se através de nós.

Nenhum crente tem os dons de cura sob as suas próprias 
ordens. Só os possui quando o Espírito quiser. Alguns podem 
experimentar os dons mais frequentemente que outros. Mas 
isto é porque aprenderam a mover-se pela fé sob a direção do 
Espírito. Esse é um grande segredo.

3 Escreva V no espaço que antecede as frases se as considerar 
VERDADEIRAS e F se as Considerar FALSAS.  
___a) Os dons de cura manifestam-se apenas através dos 

responsáveis da igreja.
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___b) Dons significa que há exatamente doze diferentes 
dons de cura.

___c) Dons pode significar que crentes escolhidos são 
usados pelo Espírito de modos diferentes.

___d) Os dons de cura geralmente manifestam-se através 
do levantar da mão.

___e) Podemos esperar que todo o tipo de doença, moléstia 
ou enfermidade seja curado através dos dons de cura.

Propósito dos Dons de Cura

O primeiro propósito de todos os dons do Espírito é, como 
já vimos, a edificação do corpo de Cristo. Uns dons alcançam-
no de um modo, outros de outro. Os dons de cura alcançam-
no capacitando os membros a serem saudáveis e aptos 
fisicamente. O conjunto do corpo de crentes é ajudado 
quando os membros individuais prosperam fisicamente.

Geralmente os dons de cura estão muito presentes no 
ministério de um evangelista. Eles atraem as pessoas para 
ouvirem o evangelho. Os primitivos cristãos oravam: 
“Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam 
sinais e prodígios...” (Atos 4:30). Então Deus respondeu: “E 
muitos sinais e prodígios eram feitos, entre o povo... E a 
multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como 
mulheres...” (Atos 5:12, 14).

Assim, vemos que o propósito dos dons de cura é o de 
satisfazer as necessidades físicas do corpo de Cristo e ajudar a 
levar pessoas a Jesus.
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operação de milaGreS

Objetivo 3. Dizer a função e propósito da operação de milagres.

Objetivo 4.  Localizar um milagre em Atos e explicar como 
saber que é um milagre.

Definição de Operação de Milagres

“E a outro, a operação de maravilhas (fazer milagres)...” (1 
Coríntios 12:10). 
A palavra grega para “milagres” é dynameis. É desta palavra 

que deriva o termo português dinamite. Dinamite é um 
explosivo. Tem grande poder. Usamo-la para tirar grandes 
rochas, para demolir edifícios velhos e para muitas outras 
coisas.

A palavra é usada na frase “operação de milagres”, querendo 
significar “poder sobrenatural para fazer coisas que de outro 
modo seriam impossíveis”.

Howard Carter diz: “A operação de milagres... é uma 
manifestação sobrenatural do poder de Deus que altera (isto é, 
muda), suspende (isto é, coloca de lado) ou de algum modo 
controla as leis da natureza”.

4 Que milagre ocorreu em Atos 13?     
_____________________________________________

 _____________________________________________

Explicação e Ilustração da Operação de Milagres

Podemos aumentar a nossa compreensão se tivermos em 
conta os relatos de alguns milagres da Bíblia.
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Milagres no Velho Testamento

O Velho Testamento descreve muitos milagres. 
Nomearemos apenas alguns. Leia cuidadosamente cada 
história.

1.  Israel atravessou o mar Vermelho por terra seca (Éxodo 
14:21-28).

2.  Moisés fez brotar água de uma rocha (Éxodo 17:1-6).
3.  Josué fez parar o Sol (Josué 10:12-13).
4.  Elias orou para descer fogo do céu (1 Reis 18:37-38).
5.  Eliseu fez flutuar o ferro de um machado (2 Reis 6:1-7).
     

Milagres na Vida de Jesus

Indicados em baixo estão alguns milagres relacionados com 
o ministério de Jesus.

1. Jesus transformou a água em vinho (João 2:1-11).
2. Jesus acalmou a tempestade no mar (Mateus 8:23-26).
3. Jesus e Pedro andaram sobre as águas do mar (Mateus 

14:22-31).
4. Jesus alimentou muitas pessoas com o almoço de um 

rapaz (João 6:5-14).
5. Jesus ressuscitou um homem de entre os mortos (João 

11:1-44).

Milagres na Primitiva Igreja

Os milagres do Velho Testamento podem ser explicados 
pelo facto de a maior parte deles ter sido realizada por grandes 
profetas. Os milagres de Jesus podem ser explicados pelo facto 
de ele ser o Filho de Deus. Os milagres de Atos devem ser 
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explicados de outro modo. Muitos deles em Atos foram 
realizados através de homens comuns, vulgares – pescadores, 
cobradores de impostos e outros assim. Como fizeram eles 
estes milagres?

Antes de respondermos a essa pergunta, vejamos alguns 
milagres descritos em Atos. Repare-se que não é fácil dizer o 
que é um milagre e o que é um dom de cura. Mas isso não 
tem importância porque ambos flúem do mesmo Espírito. “E 
Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. 
De sorte que até os lenços e aventais se levavam, do seu corpo, 
aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles...” (Atos 19:11-
12). Eis uma lista:

 
1.  Escapou da prisão (Atos 5:17-20).
2.  Ressuscitou mortos (Atos 9:36-41).
3.  Escapou da prisão (Atos 12:5-17).
4.  Um inimigo de Deus ficou cego (Atos 13:6-11).
5.  Nenhum problema com a mordedura de uma serpente 

(Atos 28:1-6).

Há um segredo para todos estes milagres serem realizados. 
Não é a utilização de grandes homens. Não são homens com 
poderes próprios fora do normal. Nem mesmo é a capacidade 
e a instrução que se obtêm numa escola. É simplesmente o 
poder do Espírito Santo. A “dinamite” do Espírito manifesta-
se para satisfazer uma grande necessidade a favor do corpo de 
Cristo. Em geral, é para afastar algum obstáculo e continuar a 
espalhar o evangelho.

Vejamos mais de perto um dos milagres de Atos. É a 
ressurreição de Dorcas de entre os mortos em Atos 9. Depois 
de Dorcas morrer, chamaram Pedro. Pedro sabia que ele não 
podia ressuscitar os mortos mas sabia que o poder de Deus 
podia. Também sabia que se queria ver um milagre tinha de 
orar. A oração fê-lo um canal do poder de Deus para que 
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ocorresse um milagre. Então ele orou e algo aconteceu! O 
Espírito Santo atuou profundamente no espírito de Pedro. Ele 
falou a Dorcas! Os olhos dela, já fechados pela morte, abriram-
se e sentou-se na cama, bem viva!

Numa outra lição, aprendemos que omnisciente significa 
“conhecedor de tudo”. Deus é conhecedor de tudo. Agora, 
acrescentamos uma nova palavra omnipotente. Significa 
“todo-poderoso”. Deus é Todo-Poderoso.

Pelo dom de operação de milagres, o Espírito Santo 
manifesta o poder de Deus através do crente. Esse poder faz 
com que o impossível aconteça.

5 Complete as seguintes frases 
a)  Os milagres do Velho Testamento podem ser explicados 

pelo facto de_________________________________
b)  Podemos dizer que os milagres de Jesus se explicam 

porque Ele era________________________________
c)  O único modo de explicar os milagres de Atos é 
 ___________________________________________
d)  Pedro foi um canal para ________________________
e)  Uma palavra que descreve Deus é  ________________
 ___________________________________________ 

  
Propósito da Operação de Milagres

Para quê haver milagres? Alguns dizem que gostariam de 
ver um milagre. Desejam vê-lo porque apreciam o invulgar. 
Outros querem um milagre por motivos egoístas. Certa vez, 
Jesus não foi recebido pelos habitantes de certa aldeia. Os 
discípulos ficaram irados. Disseram-Lhe: “... Senhor, queres 
que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias 
também fez?” (Lucas 9:54). Escutemos a resposta de Jesus: “... 
Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do homem 
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não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-
las...” (Lucas 9:55-56). Por outras palavras, Jesus disse “Não 
devemos fazer milagres por motivos egoístas”.

Omnipotente Milagres Edifica o corpo
(igreja)

Os milagres, como todos os outros dons do Espírito têm 
um único propósito mestre. O de edificar o corpo de Cristo. 
Uma das formas como a operação de milagres consegue isso é 
através de afastamento de obstáculos que impedem o 
evangelho. Quando os crentes necessitam de milagres por esta 
razão, eles verão mais milagres.

Em Atos 5, o obstáculo à difusão do evangelho era a prisão. 
Os apóstolos foram presos por pregarem. Através de um 
milagre, o obstáculo foi afastado. As portas da prisão abriram-
se e eles continuaram a pregar.

Em Atos 13:6-11, Paulo procurava converter um certo 
governador. No entanto, encontrou um obstáculo. Um 
mágico, chamado Bar-Jesus tentava desviar o governador do 
evangelho. O Espírito Santo usou Paulo para produzir um 
milagre cegando Bar-Jesus. Desse modo, o obstáculo foi 
afastado.

6 Que obstáculo à difusão do Evangelho refere Atos 12:1-5? 
 _____________________________________________ 
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proFeCia

Objetivo 5. Indicar qual a função e propósito da profecia.

Definição de Profecia

“... e a outro, a profecia...” (1 Coríntios 12:10). 
Segundo um académico bíblico, profecia significa 

“predição”; isto é “prognosticar”. Um outro académico diz que 
significa “exposição pública”; isto é “pregar ou prevenir”. 
Compreenderemos melhor o significado de profecia se 
compreendermos o que significa tanto predizer como 
proclamar.

Não devemos pensar que profecia é o mesmo que uma 
pregação normal. Tal como os outros dons do Espírito, ela é 
sobrenatural. 

Ralph M. Riggs, um académico bíblico americano, diz que 
profecia é “falar a língua de uma pessoa no poder do Espírito 
Santo, ou a capacidade divina de proclamar e predizer”.

Explicação e Ilustração de Profecia

Na lição 3 deste curso, estudámos os dons de serviço. 
Aprendemos que um desses dons era o de profetas. “Deu... 
uns para profetas”. Cristo, a Cabeça da igreja, é o dador destes 
dons. Agora, estamos a estudar os dons do Espírito. Nesta 
presente lição, o dador do dom de profecia é o Espírito Santo.    
“... e a outro, (pelo Espírito, v. 8) a profecia...” (1 Coríntios 
12:10).

Qual é a diferença entre profetas e profecia? O dom de 
profetas é o dom de chefia a tempo inteiro da igreja. O dom 
de profecia é o dom de expressão inspirada. O dom de profetas 
é para um pequeno número de membros do corpo. O dom de 
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profecia pode ser experimentado por todos os membros. 
“Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros...” (1 
Coríntios 14:31).

A diferença entre a função de profeta e o dom da profecia é 
este. Todos os que têm a função de profeta profetizarão. Mas 
nem todos os que profetizam têm a função de profeta. A 
profecia, devido à sua natureza, é talvez um dos maiores dons 
mencionados em 1 Coríntios 12:8-11. Paulo diz: “... e 
procurai com zelo os dons espirituais, mas, principalmente, o 
de profetizar” (1 Coríntios 14:1).

Assim, vemos que a profecia é um dom muito importante. 
Devemos procurar compreendê-la muito bem. É 
especialmente importante por ser o maior dos nove dons para 
a edificação do corpo. É o dom que faz com que o corpo fique 
vivo de uma maneira especial. Através dele, os crentes são 
edificados e os pecados são levados a Deus. “Mas, se todos 
profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é 
convencido, de todos é julgado” (1 Coríntios 14:24).

7 Faça um circulo em volta da letra que antecede as frases 
que considera VERDADEIRAS.
a) Por proclamar queremos dizer “dizer o futuro”.
b) O dom de profeta e o de profecia são o mesmo.
c) Todos os membros do corpo podem ter o dom de 

serviço chamado profetas. 
d) A profecia é um dom muito importante porque pode 

ajudar tanto crentes como pecadores.

Propósito de Profecia

1. Proclamação. O grande valor da proclamação foi bem 
demonstrado no dia de Pentecostes. O Espírito Santo foi 
derramado e quase de repente, o dom de profecia manifestou-
se no sermão de Pedro. Esse não foi um sermão vulgar. Um dia 
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antes, Pedro não o teria pregado. No coração do sermão estava 
o grande poder e a inspiração do Espírito Santo. Pedro 
apresentou ideias que não eram suas. Elas provinham do 
Espírito.

A profecia é um resultado natural de se ser cheio do 
Espírito. Pedro estava cheio do Espírito e profetizou. Quando 
em Atos 19, os anciãos de Éfeso foram cheios do espírito 
Santo, falaram em línguas e profetizaram (Atos 19:6). A 
verdadeira profecia é feita com a capacidade e o poder de 
Deus. Os crentes podem ser dotados para falar. Podem ser 
capazes de pregar bons sermões. Mas ninguém pode profetizar 
se não for pelo Espírito Santo (1 Pedro 4:11).

O crente que profetiza fala aos homens: “Mas, o que 
profetiza fala aos homens...” (1 Coríntios 14:3). A questão é: 
O que diz ele aos homens? O que deve proclamar? Ele diz e 
proclama a Palavra de Deus. Mas não é o que fazem os 
pregadores e os mestres? Sim. Contudo, na profecia, não é 
tanto o que ou quem fala mas como ele proclama. A pregação 
e o ensino normais podem ser como colocar a comida num 
tacho sem lume. Então, a profecia é o lume debaixo do tacho.

Através do dom da profecia, o Espírito Santo pode também 
colocar na mente do orador o que ele por si só não teria 
pensado. Certamente é o que aconteceu com Pedro no seu 
sermão de Atos 2.

8 Quando um crente proclama a Palavra de Deus sob o 
poder e a inspiração do Espírito este tipo de profecia é 
chamado 

 _____________________________________________ 
      
2. Predição. Predizer significa “dizer algo antes disso 

acontecer”. Já aprendemos que Deus conhece todas as coisas. 
Isto significa que Ele conhece o passado, o presente e o futuro. 
O homem, pelo seu poder, não conhece o futuro. É só pelo 
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Espírito Santo que ele pode saber algo sobre o futuro. Através 
do dom da profecia, o Espírito Santo pode usar um crente 
para proclamar algo sobre o futuro.

Os profetas do Velho Testamento muitas vezes prediziam o 
futuro. Predizer o futuro fazia parte do seu ministério. 
Geralmente o propósito era despertar o povo para a sua 
necessidade de Deus. Jonas foi um dos que predisse o futuro. 
Ele profetizou: “... Ainda quarenta dias, e Nínive será 
subvertida” (Jonas 3:4).

Por vezes, os ímpios predizem o futuro. São chamados 
adivinhadores. Paulo teve certo dia uma experiência com uma 
dessas pessoas. “E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu 
ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação...” 
(Atos 16:16). Deus está contra este tipo de predição do futuro. 
Esse tipo é satânico. Como crentes, não nos devemos envolver 
com tais práticas. “Entre ti se não achará quem faça passar 
pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem 
prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro... nem quem 
consulte os mortos: Pois todo aquele que faz tal coisa é 
abominação ao Senhor...” (Deuteronómio 18:10, 12).

Satanás é um destruidor. Procura destruir a fé. Procura 
destruir os crentes. Procura destruir o corpo de Cristo. 
Qualquer predição do futuro inspirada por ele tem o objetivo 
de destruir. “O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a 
destruir...” (João 10:10).

O objetivo de Deus é o de salvar. Por vezes, através do dom 
da profecia, o Espírito Santo salva o corpo de Cristo do 
sofrimento (Leia Atos 11:27-30). Noutras ocasiões, através do 
dom da profecia, o Seu corpo preparou-se para o sofrimento 
futuro (Leia Atos 20:23; 21:10-13). Os crentes podem ser 
tentados a usar o dom da profecia para os ajudar a saber o que 
devem fazer. Isto não é uma coisa recomendável. Estudaremos 
mais sobre isto quando chegarmos ao dom de línguas.
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9 Escreva V no espaço que antecede as frases se as considerar 
VERDADEIRAS e F se as Considerar FALSAS.  
___a) Predizer significa “proclamar algo depois disso ter 

acontecido”.
___b) Os profetas do Velho Testamento predisseram 

muitas vezes.
___c) Os adivinhadores são muito úteis para os crentes.
___d) Satanás sempre procurou destruir. Deus sempre 

procurou salvar.
Instruções para o Uso do Dom de Profecia – 1 Coríntios 

14:29-40

1. A profecia deve ser segundo a fé que temos (Romanos 
12:6). O Espírito Santo pode atuar através do crente apenas de 
acordo com a fé no seu coração. Profetizar sem fé é proclamar 
o que é só nos nossos corações. Por isto é tão importante que o 
crente ore muito, conheça a Palavra de Deus e seja cheio do 
Espírito.

2. A profecia deve ser limitada e julgada (1 Coríntios 
14:29, 40). Deus deseja que haja ordem no culto público. 
Recordemos o que Paulo diz: “Não devem profetizar sem 
parar. Devem dar tempo para que os que ouvem julguem essa 
profecia”. Julgar significa “apreciar minuciosamente”.

Os outros crentes devem julgar com um pensamento 
cuidadoso o que é dito em profecia. Porquê? Porque os que 
profetizam são humanos. Eles podem falar pelo Espírito Santo 
mas também podem falar pelo seu próprio espírito ou mesmo 
por um mau espírito. Os que estão a escutar devem decidir 
com a ajuda da Palavra de Deus se o que ouvem concorda com 
a Palavra de Deus – a Bíblia. Se não concorda com a Palavra, 
então tem de ser rejeitado. Por exemplo, se uma profecia diz 
que as pessoas devem amaldiçoar o nome de Jesus, essa 
profecia tem de ser rejeitada.

3. Todos podem profetizar (1 Coríntios 14:31 e 1 
Coríntios 14:5, 24). Isto diz-nos que cada crente pode ser 
usado pelo Espírito Santo para profetizar. O dom não é só 
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para os responsáveis da igreja mas é para todos os crentes 
cheios do Espírito Santo.

4. Os que têm uma profecia para transmitir não têm de 
proclamar. A pessoa que profetiza decide quando irá profetizar 
e quando não deve profetizar. Ele não está sob uma espécie de 
encantamento que o incapacita de usar a sua vontade. Leia 1 
Coríntios 14:32-33.

5. Os que são usados pelo Espírito Santo no dom de 
profecia devem desejar receber instruções e serem corrigidos (1 
Coríntios 14:37).

10 Faça um circulo em volta da letra que antecede as frases 
que considerar VERDADEIRAS.
a)  Depois de profetizar uma vez, a pessoa já não precisa de 

preparar o coração para profetizar no futuro.
b)  É errado examinar uma profecia para saber se 

verdadeiramente veio do Espírito Santo.
c)  O dom de profecia só pode ser usado pelos líderes da 

igreja.
d)  O crente que profetiza não tem o controle quando deve 

profetizar.

Propósito do Dom de Profecia

Os dons do Espírito são para a edificação do corpo. Cada 
dom tem o seu modo especial de edificação do corpo. Paulo 
diz-nos como a profecia faz isso. “Mas, o que profetiza fala aos 
homens para edificação, exortação e consolação” (1 Coríntios 
14:3). O crente que profetiza proclama para encorajar e 
confortar o próximo. Quando os outros são encorajados e 
confortados, são edificados espiritualmente. Ao serem 
edificados espiritualmente, todo o corpo é ajudado.
11 Quando dizemos que o que profetiza edifica o corpo, 

queremos dizer que o corpo é ______________________
 _____________________________________________
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Autoavaliação

ESCOLHA MÚLTIPLA. Escolha a resposta(s) correta(s) 
para cada pergunta. Faça um circulo em volta da letra que 
antecede as frases que considerar VERDADEIRAS.

1.  Os dons de cura destinam-se principalmente às 
necessidades:
a) espirituais do homem.          
b) físicas do homem.         
c) materiais do homem.

2.  Podemos saber que o Espírito Santo nos quer usar num 
dom de cura:
a)  vendo alguém com necessidades.
b)  quando alguém nos diz que temos um dom de cura.
c)  sentindo a ação do Espírito Santo dentro de nós para 

ministrarmos a alguém com uma necessidade física.

3.  A operação de milagres é:
a) realizada apenas por poder sobrenatural.
b) impossível sem o Espírito Santo.
c) adquirido só numa escola bíblica.

4.  A profecia é:
a) todos os tipos de pregação.
b) falar pelo poder do Espírito Santo.
c) proclamação e adivinhação.

5. Este dom de profecia é importante porque:
a) todo o crente o pode manifestar.
b) através dele o futuro é predito.
c) é um da proclamação da mensagem de Deus.
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6. Proclamação significa:
a) dizer algo antes de isso acontecer.
b) apresentar a mensagem de Deus.
c) o mesmo que predizer.

RESPOSTA BREVE. Complete as seguintes declarações 
preenchendo as linhas providenciadas com a(s) palavra(s) 
apropriadas

7.  Os três dons do Espírito que estudámos nesta lição são
 _____________________________________________
8.  O principal propósito do dom de cura é______________
 ____________________________________________
9.  Omnipotente significa ___________________________
10. Um dos modos como a operação de milagres ajuda a 

edificar o corpo de Cristo é tirando__________________
 _____________________________________________
11. Quando Satanás inspira as pessoas a predizer o futuro, em 

geral o seu propósito é____________________________
 _____________________________________________
12. O propósito do dom de profecia é edificar o corpo de 

Cristo pela ____________________________________
e pelo________________________________________  
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Resposta às Perguntas de Estudo

1 a) mais do que um.
     b) crentes cheios do Espírito.
     c) sarar ou dar saúde.

7 a) F
     b) F
     c) F
     d) V

2 Todas as respostas são verdadeiras.

8 proclamação.

3 a) F
     b) F
     c) V
     d) F
     e) V

9 a) F
     b) V
     c) F
     d) V

4 Um ímpio ficou cego.

10 nenhuma resposta correta.

5 a) eles terem sido realizados pelos grandes profetas.
     b) Filho de Deus.
     c) o Espírito Santo.
    d) o poder de Deus.
     e) omnipotente.

11 edificação

6 Pedro, um pregador do evangelho estava na prisão.




