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•  Conhecer os dons espirituais. 
•  Saber como as pessoas 

recebem dons. 
•  Experimentar os dons 

espirituais. 
• Ministrar aos outros através 

dos dons espirituais. 
• Ter uma vida cristã melhor por 

causa dos dons espirituais.
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Série Serviço CriStão

Unidade 1
Maturidade Cristã
O Reino, o Poder e a Glória
Fundamentos da Verdade
A Igreja em Ação
Dons Espirituais
Resolvendo os Grande Problemas da Vida

Unidade 2
Oração e Adoração
Tendas, Templos e Palácios
Vivo em Cristo
Plantação de Igrejas
Pregação e Ensino
Pessoas, Tarefas e Alvos

Unidade 3
O Crente Responsável
Compreendendo a Bíblia
Consolador, Mestre e Guia
Edificando a Igreja
Evangelismo
Vida Abundante

a Série Serviço CriStão

Este Livro de Estudo Autodidático representa 
uma das 18 disciplinas (assuntos) que fazem parte 
do Curso Serviço Cristão. O símbolo à esquerda é 
um guia para a sequência de estudo. O Curso 
Serviço Cristão está dividido em 3 unidades sendo 

estas compostas por 6 disciplinas cada. Dons Espirituais é a 5ª 
disciplina da Unidade 1. Você beneficiará se prosseguir o seu 
estudo pela ordem apresentada.

Un
id

ad
e

I

Disciplina5



5Introdução

As disciplinas do Curso Serviço Cristão estão estruturadas 
para o estudo autodidático dos cooperadores das igrejas locais. 
Este curso fornecerá ao estudante o conhecimento Bíblico e a 
componente prática necessários para o desempenho da função 
do cooperador.

A composição deste curso teve como objectivo facultar a 
preparação adequada para todos os cooperadores de igrejas 
locais em qualquer parte do mundo.

ATENÇÃO
Leia, por favor, as instruções introdutórias deste curso com 

muita atenção. Ao segui-las terá todas as condições para atingir 
todos os objetivos propostos pela disciplina e não encontrará 
dificuldades na preparação e realização dos exames de unidade.

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3

Vida 
Espiritual

Maturidade
Cristã

 Oração
e Adoração

 O Crente
Responsável

A Bíblia
 ,O Reino

 o Poder e a
Glória

 Tendas, Templos
e Palácios

 Compreendendo
a Bíblia

Teologia
Fundamentos
da Verdade

Vivo em Cristo
Conselheiro

Mestre e Guia

A Igreja
 A igreja
em Ação

 Plantação
de Igrejas

 Edificando
a Igreja

Serviço
 Dons

Espirituais
 A Pregação
e o Ensino

O Evangelismo

Ética Cristã
 Resolvendo
 os Grandes

 Problemas da
Vida

 ,Pessoas
Tarefas e Alvos

Vida Abundante
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introdUção ao CUrSo

“Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais 
ignorantes” (1 Coríntios 12:1).

Os dons espirituais são muito importantes para o corpo de 
Cristo. É emocionante estudar estes dons que Deus pôs à 
disposição dos Seus filhos. Sem eles, a igreja não podia existir 
ou viver.

Como crentes, devemos aprender tudo o que pudermos 
sobre eles. Quando o nosso conhecimento aumenta, os dons 
ocupam um espaço maior na nossa vida e ministério. 
Tornamo-nos uma maior bênção para a família de crentes e 
mais eficazes em espalhar o Evangelho.

Descrição da Disciplina

Nesta disciplina, daremos atenção a três diferentes grupos 
de dons espirituais. Serão denominados (1) Dons de Serviço, 
(2) Outros Dons de Serviço, (3) Dons do Espírito 

O primeiro grupo - Dons de Serviço – inclui os crentes que 
Cristo coloca na igreja como líderes.

O segundo grupo - Outros Dons de Serviço – estudaremos 
os dons que estão disponíveis para todos os crentes.

O último grupo - Dons do Espírito – estudaremos nove 
dons que o Espírito Santo dá aos crentes, conforme Ele quer.

Objetivos do Curso

Quando terminar este curso, será capaz de:
1. Descrever a importância do crente individual na igreja 

como um canal dos dons espirituais.
2. Compreender a função e propósito dos diversos tipos de 

dons espirituais.
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3. Contrastar a obra positiva do Espírito Santo com a obra 
negativa dos maus espíritos.

4. Reconhecer e apreciar a diversidade de dons espirituais 
no corpo de Cristo.

5. Explicar a diferença entre dons espirituais e talentos 
naturais.

6. Descobrir, experimentar e desenvolver os dons 
espirituais no seu ministério.

7. Identificar e resolver problemas relacionados com a 
operação de dons espirituais.

Livro-Texto

Usará: Dons Espirituais: Um Livro de Estudo Autodidático de 
R. L. Brandt, como manual e guia para os seus estudos. A 
Bíblia é o único outro texto necessário. 

Tempo de Estudo

O tempo que realmente precisa para estudar cada lição 
dependerá em parte do seu conhecimento sobre o assunto e da 
sua capacidade de aprender, antes de iniciar o curso. E esse 
tempo também dependerá da medida em que seguir as 
orientações que damos e em que desenvolver as habilidades 
necessárias para fazer um estudo autodidático. Planeie um 
programa de estudos para que possa dedicar tempo suficiente 
para atingir os objetivos anunciados pelo autor do curso e 
também os seus objetivos pessoais.

Organização das Lições e Padrão de Estudo
    
Cada lição inclui: (1) Título da Lição; (2) Introdução; (3) 

Sumário da Lição; (4) Objetivos da Lição; (5) Atividades de 
Aprendizagem; (6) Palavras-chave; (7) Desenvolvimento da 
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Lição, incluindo perguntas de estudo; (8) Autoavaliação (no 
fim do desenvolvimento da lição) e (9) respostas às perguntas 
de estudo.

O estudo e os objetivos da lição dar-lhe-ão uma visão 
global do assunto, ajudando-o a concentrar a sua atenção nos 
pontos mais importantes de cada lição e mostrando-lhe o que 
deverá aprender.

Quase todas as perguntas de estudo, existentes no 
desenvolvimento de cada lição, podem ser respondidas 
aproveitando os espaços em branco existentes neste guia de 
estudos. As respostas mais longas, porém, deverão ser escritas 
numa folha à parte.     

Não veja com antecedência as respostas, enquanto não tiver 
dado as suas próprias respostas. Se fizer assim, lembrar-se-á 
muito melhor do que estudou. Depois de ter respondido às 
pergun-tas de estudo, compare as suas respostas com aquelas 
que aparecem no fim de cada lição. Então, corrija aquelas que 
não foram respondidas corretamente. As respostas não 
aparecem na ordem numérica habitual, para que não veja 
acidentalmente qual é a resposta para a questão seguinte.

Estas perguntas de estudo são importantíssimas. Elas 
ajudá-lo-ão a relembrar as ideias principais apresentadas na 
lição, bem como a aplicar à sua vida os princípios que tiver 
aprendido.

Como Responder às Perguntas

     Neste guia de estudos há diferentes tipos de perguntas 
da lição e de perguntas do autoteste. Em baixo damos 
exemplos de diversos tipos e como devem ser respondidas. 
Instruções específicas serão dadas quanto a outros tipos de 
perguntas que possam ocorrer.
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Uma pergunta de ESCOLHA MÚLTIPLA solicita que 
escolha uma resposta dentre aquelas que são apresentadas.

Exemplo:

1  O Bíblia tem um total de
 a) 100 livros  
 b) 66 livros 
 c) 27 livros

A resposta correta é b) 66 livros. No seu guia de estudos 
faça um círculo à volta da letra b.

Exemplo:

1  O Bíblia tem um total de
 a) 100 livros  
 b) 66 livros 
 c) 27 livros

(Em algumas perguntas de escolha múltipla, mais de uma 
resposta pode estar correta. Nesse caso, deverá fazer um círculo 
à volta da letra que precede cada resposta certa.)

Uma pergunta ou questão VERDADEIRO-FALSO pede 
que escolha dentre várias afirmações aquelas que são 
VERDADEIRAS.

Exemplo:

3  Quais afirmações em baixo são VERDADEIRAS?
a) A Bíblia tem um total de 120 livros.
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b) A Bíblia tem uma mensagem para os crentes de 
hoje.

c) Todos os autores da Bíblia escreveram em hebraico.
d) O Espírito Santo inspirou os escritores da Bíblia.

As afirmações b e d são verdadeiras. Deve fazer um círculo 
à volta dessas duas letras, como sendo as suas escolhas.

    Uma pergunta ou questão de CORRESPONDÊNCIA 
pede que combine afirmações que estão ligadas umas às outras, 
como um nome com a sua descrição, ou um livro da Bíblia 
com o seu autor.

Exemplo:

4  Escreva o número referente ao líder antes de cada frase 
que descreve algo que ele fez.

.....a) Recebeu a lei no monte Sinai.  1. Moisés

.....b) Guiou Israel na travessia do Jordão. 2. Josué

.....c) Marchou a volta de Jericó.

.....d) Viveu na corte de Faraó.

As frases a e d referem-se a Moisés; e as frases b e c 
referem-se a Josué. Deve escrever 1 ao lado de a e d, e escrever 
2 ao lado de b e c, conforme pode ver em cima.

Maneiras de Estudar Esta Disciplina

Se estiver a estudar esta disciplina GU - Serviço Cristão, o 
material que completar poderá ser enviado pelo correio. 
Contudo,  apesar da GU ter estruturado esta disciplina para o 
estudo individual a mesma poderáestudada em grupo num 
Centro de Estudos. Sendo assim, o professor complementará 

1
2
2
1



11Introdução

com informações adicionais, além das constantes neste livro, 
as quais deverão ser seguidas corretamente.

Talvez esteja interessado em usar a disciplina num Centro 
de Estudos Bíblicos realizados num grupo familiar, ou na 
igreja local. Verá que tanto o conteúdo deste livro, como os 
seus métodos de estudo são excelentes para esses propósitos.

Exames da Unidade

No final do seu livro autodidático encontrará os exames de 
unidade e as respetivas folhas de resposta. Estes devem ser 
realizados de acordo com as instruções que encontra no livro 
mo espaço dos exames e folhas de resposta. Deverá devolver os 
exames ao escritório da GU Portugal depois de realizados de 
modo a serem corrigidos e classificados. Deve enviá-los todos 
juntos (os 3 exames)

Certificado e Diploma

Depois de terminada a disciplina com aproveitamento esta 
será considerada para inclusão no certificado relativo à 
unidade a que pertence (disciplina 5 da uniadde 1). Ao 
terminar todo o curriculo com aproveitamento receberá um 
diploma e certificado oficial de classificações.

Acerca do Autor

Robert L. Brandt foi ordenado em 1940 e foi um 
Presbitero Executivo do Conselho Geral das Assembleias de 
Deus dos Estados Unidos. Serviu como pastor durante 16 
anos, foi Superintendente Distrital de Dakota do Norte, e 
mais tarde, Superintendente Distrital de Montana. Ele serviu 
também como Secretário Nacional das Missões Internas e na 
Direção do Northwest College das Assembleias de Deus. 
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Tembém integrou a Direção das Missões Estrangeiras do 
Conselho Geral das Assembleias de Deus e serviu ainda na 
Comissão de Pureza Doutrinária da mesma institução. Além 
da sua vasta experiência no ensino e pregação, R. L. Brandt 
escreveu no “Pentecostal Evangel”, revista de Escola Dominical 
e em outras publicações da Gospel Publishing House, em 
Springfield, Missouri. É autor de diversos livros como Praying 
With Paul (Orando com Paulo), One Way (Um Só Caminho), 
Gifts for Marketplace (Dons para o Mercado), Tongues the 
Greatest Gift? (Líguas o Maior Dom?) e The Spirit Helps Us 
Pray (O Espírito Ajuda-nos a Orar).

R. L. Brandt graduou-se no North Central Bible College, 
em Minneapolis, Minnesota. Recebeu um doutoramento 
honoris causa da Northwest College, em Kirkland, 
Washington. Ministrou em reuniões juvenis, Institutos 
Bíblicos e Convenções Distritais nos Estados Unidos e no 
estrangeiro.

Escritório GU Portugal
 
O escritório da GU Portugal tem todo o prazer em ajudá-

lo de todas as maneiras possíveis. Se tiver dúvidas sobre a 
disciplina ou sobre os exames da unidade, sinta-se à vontade 
para pedir qualquer esclarecimento. Se parte de um grupo que 
pretende estudar esta disciplina em conjunto solicite 
informações acerca da instituição de um Centro de Estudos no 
seu grupo familiar ou igreja local.

Deus o abençoe desde o início dos seus estudos de Dons 
Espirituais. Que este estudo possa enriqueçer a sua vida e o seu 
serviço cristão, ajudando-o a cumprir mais eficazmente o seu 
papel no corpo de Cristo.




