


UNIDADE 1:

INTRODUÇÃO 
AOS DONS ESPIRITUAIS

Lições
1 Deus Tem Dons para Nós
2 Deus Quer que Conheças os Seus Dons
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Deus Tem Dons
para Nós

 
Esta é a primeira de duas lições que lhe darão um bom 

fundamento para tudo quanto estudar neste curso. Nesta 
primeira lição, estudará a sua importância no corpo de Cristo.

Os dons espirituais são dados apenas aos membros desse 
corpo. Portanto, devemos aprender tudo quanto pudermos 
sobre o Seu corpo e o modo como funciona. Quando 
recebemos Jesus como o nosso Salvador pessoal, tornámo-nos 
parte do Seu corpo. Cada crente é um membro importante 
deste corpo. A cada membro, Deus dá dons. Estes dons variam 
de pessoa para pessoa.

Como ser humano, pertence a uma família ou grupo 
terreno. Quando se tornou um crente em Jesus, tornou-se 
também parte de um grupo ou família ainda mais importante 
– o corpo de Cristo. Em toda esta lição, começará a ver a sua 
importância para Deus e para os outros membros do Seu 
corpo. Também descobrirá que Ele tem um dom especial para 
si e que Ele confia em si.

Esboço da Lição

Somos Todos Membros do Seu Corpo
Cristo é a Cabeça
Os Crentes são o Corpo
Cada Crente é um Membro

Todo o Membro é Importante
Cada Membro Faz Parte do Corpo
Cada Membro Tem uma Função Particular

Não nos Devemos Comparar Uns com os Outros
A Comparação Desagrada a Deus
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A Comparação Desencoraja as Pessoas
Temos de Ser Fiéis com os Dons que Deus nos Dá

Devemos Reconhecer os Dons
Devemos Usar os Dons

Objetivos da Lição

Ao terminar esta lição deverá ser capaz de:
• Indicar as duas principais partes do corpo de Cristo.
• Explicar por que razão cada membro é importante no 

corpo de Cristo.
• Dar três razões porque os crentes se não devem 

comparar uns com os outros.
• Explicar o que os membros devem fazer com os dons de 

Deus.

Atividades de Aprendizagem

1. Leia o desenvolvimento da lição e verifique na Bíblia 
todas as referências.

2.  Comece a decorar 1 Coríntios 13. Ao terminar esta 
primeira lição, seja capaz de citar os dois primeiros 
versículos.

3.  Passe algum tempo pensando no significado de cada 
palavra-chave. Se necessário, procure o seu significado 
no glossário no final deste Manual.

4.  Estude a lição, capítulo a capítulo. Faça os exercícios 
indicados e verifique periodicamente as respostas.

5. Complete o autoteste no fim da lição. Tendo errado 
alguma questão, releia a lição até poder responder 
corretamente.
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Palavras-Chave

 Ser-lhe-á de grande ajuda a compreensão das palavras-
chave no começo de cada lição. Elas estarão definidas por 
ordem alfabética no glossário que se encontra no final deste 
manual. Se tiver dúvidas quanto ao significado de alguma 
palavra da lista, veja-a agora ou enquanto estiver a ler a lição.

equipar              função  
mordomo          talento

SomoS todoS membroS do SeU Corpo

Objetivo 1. Indicar as duas principais partes do corpo de 
Cristo.

Cristo é a Cabeça

Necessitamos de compreender a relação entre Cristo e os 
que n’Ele creem. O Apóstolo Paulo usou o corpo humano para 
ilustrar esta verdade. Mostrou que Cristo é a cabeça do corpo. 
Todos nós sabemos a importância da cabeça. Sem cabeça, 
acontecer-nos-iam duas coisas. Primeiro morreríamos; não 
podemos viver sem cabeça. Segundo não teríamos movimentos 
nem utilidade. A cabeça dirige o corpo em atividades 
significativas. Do mesmo modo, Cristo, cabeça da igreja, 
procura dirigir o Seu corpo para este fazer a Sua vontade. 
Outro nome dado ao corpo de Cristo é igreja.

1 Leia Colossenses 1:15-18. 
a) Nesta passagem, de quem é que Paulo está a falar?
_____________________________________________



b) Que outra palavra descreve o corpo de Cristo?
_____________________________________________
   
A Bíblia fala muitas vezes de Cristo como cabeça do corpo. 

Leia cuidadosamente as seguintes passagens três vezes: Efésios 
1:22-23; 4:15-16; 5:23; Colossenses 2:19.

Os Crentes São o Corpo

     Um corpo sem cabeça é tão inútil como uma cabeça 
sem corpo. Se a cabeça é importante, o corpo também é. O 
corpo de Cristo é composto por todos quantos creem no Seu 
nome. Como crente, faz parte do Seu corpo. Esta é uma 
grande verdade. Paulo escreveu: “Assim nós, que somos 
muitos, somos um só corpo em Cristo…” (Romanos 12:5).

2 Leia 1 Coríntios 12:12-13; Efésios 4:4; 5:29-30; 
Colossenses 1:24. 

a) Cristo é a_____________________________do corpo.

b) Uma outra palavra para corpo de Cristo é___________

c) Os crentes são membros do_______________de Cristo.

Cada Crente é um Membro

O corpo de Cristo é composto por duas partes principais: 
(1) uma cabeça, e (2) muitos membros. O nosso corpo físico 
não tem um só membro mas muitos. Os braços, pernas, 
dedos, coração, etc. são diferentes membros do nosso corpo. O 
corpo de Cristo também é assim. Todo o crente verdadeiro se 
torna parte do Seu corpo. Isso significa que todo o crente 



verdadeiro no mundo é parte do Seu corpo. “Porque, também, 
o corpo não é um só membro, mas muitos” (1 Coríntios 
12:14). Pessoas de todas as raças, cor, terras e países são todas 
parte do mesmo corpo. 

3 Indique as duas principais partes do corpo de Cristo e 
coloque um X ao lado da que o ajuda a edificar.

a)____________________________________________

b)____________________________________________  
    
4 Como os nossos corpos físicos, o corpo de Cristo, tem:

a) um só membro.
b) muitos membros.

todo o membro é importante

Objetivo 2.  Explicar porque cada membro é importante no 
corpo de Cristo.

Cada Membro Faz Parte do Corpo

Que faria o dedo grande do pé se ele não estivesse ligado ao 
corpo? Nada a não ser fenecer e voltar ao pó. Contudo, o dedo 
grande do pé é uma parte importante do corpo. Sem ele, o 
corpo estaria limitado quanto ao que pode fazer. Por exemplo, 
um homem com uma só perna não pode disputar uma 
corrida. Um homem sem olhos não pode ler. Um homem sem 
braços não pode subir a uma árvore.

Todo o membro no corpo de Cristo lhe é muito 
importante. “Ora vós sois o corpo de Cristo, e seus membros 
em particular” (1 Coríntios 12:27). A palavra grega usada por 
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Paulo e traduzida nesta passagem por particular significa “uma 
parte, uma peça, uma porção”. Assim, compreendemos que 
cada membro do corpo de Cristo é uma parte desse corpo. É 
uma peça ou porção dele, tal como o dedo grande do pé é 
uma parte ou porção do nosso corpo.

5 Leia 1 Coríntios 12:15-26. VERDADEIRO ou FALSO? 
(Escreva V ou F.)
a) Todos os crentes fazem parte do corpo de Cristo.
b)  Todos os membros do corpo de Cristo são diferentes.
c)  Os membros do corpo de Cristo não necessitam uns dos 

outros.

Cada Membro Tem uma Função Particular

A função do pé e do ouvido não é a mesma. O mesmo 
sucede com os olhos e as pernas. Do mesmo modo, no corpo 
de Cristo os seus membros têm diversas funções. Cada um 
tem a sua função específica. Função significa “tarefa ou dever 
especial”. O olho tem a função de ver. Pensemos de novo no 
dedo grande do pé. Ele pode estar oculto num sapato. Raras 
vezes pensamos nele. Contudo, ele tem um dever importante. 
Além de ser necessário, juntamente com os restantes dedos 
para constituir um pé normal, ele ajuda a equilibrar o corpo 
inteiro. Se ficarmos sem ele, sentiremos muito a sua falta. 
Todos os outros membros do corpo são beneficiados com ele. 
Sem ele, caímos com mais facilidade e não somos capazes de 
correr tão bem. Podemos mesmo coxear.

Os membros do corpo de Cristo são os membros do nosso 
corpo. Cada membro tem uma função própria e, portanto, é 
importante não só para a cabeça mas também para os restantes 
membros do corpo.
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6 Leia Romanos 12:6-8 e 1 Coríntios 12:18-25.  Escreva nos, 
espaços para o efeito, V se considerar a frase verdadeira ou 
F se considerar a frase falsa.
____a) Todos os membros do corpo de Cristo têm a  
  mesma função.
____b)  Função significa “corpo”.
____c)  Cada membro no corpo de Cristo é importante 
  porque tem uma função própria.

não noS devemoS Comparar UnS Com oS 
oUtroS

Objetivo 3.  Dar três razões porque os crentes não se devem 
comparar uns com os outros.

A Comparação Desagrada a Deus

Deus fez-nos diferentes uns dos outros, tal como fez os 
membros dos nossos corpos serem diferentes uns dos outros. 
Acha que Deus gostaria de o ver queixar-se porque o seu dedo 
não está no lugar do nariz? Não! Sabemos que Deus fez cada 
membro do nosso corpo e o colocou no seu lugar devido.

Quando nos comparamos com outros membros do corpo 
de Cristo e nos queixamos por não sermos como eles, 
desagradamos ao Senhor. Cada um de nós deve aprender que 
Ele nos fez como somos e nos colocou onde estamos para o 
bem de todo o corpo e para a Sua própria glória.

Cada um de nós tem o seu próprio dom ou dons. Estarmos 
tristes porque o nosso dom ou dons não são os mesmos que os 
de outra pessoa, torna-nos juízes de Deus. É como se 
disséssemos: “Deus, porque não me deste a mim esse dom?” 
Que diria se, a três dos seus amigos, desse presentes que lhes 
fossem úteis na vida e um deles se queixasse por não ter 
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recebido o mesmo dom que um dos outros dois? Ficaria muito 
triste.

7 Leia 1 Coríntios 12:15-18. Estes versículos ensinam-nos 
que não nos devemos comparar uns com os outros. 
(Indique cada alínea certa.) Comparar-nos uns com os 
outros:
a) desagrada o Senhor.
b) torna-nos parte do corpo de Cristo.
c) mostra que não compreendemos quão importantes 

somos para o corpo.

Comparação Desencoraja as Pessoas

Quando comparamos os nossos dons com os de qualquer 
outra pessoa, duas coisas podem acontecer. A primeira 
podemos ficar tristes porque os nossos dons não são como os 
de outras pessoas. Eles podem não parecer tão importantes 
como os dos outros. A segunda podemos ficar orgulhosos por 
pensarmos que os nossos dons são os melhores. Então, 
podemos entristecê-lo.

Se cada um de nós aprender que Deus nos dá os dons que 
se nos adequam, isso ajudar-nos-á. Sentir-me-ia muito mal se 
tentasse calçar os sapatos da minha mulher. De facto, eles não 
me servem. Nem ela pode calçar os meus. Os seus sapatos 
foram feitos para os seus pés. Do mesmo modo, os dons que 
Deus tem para nós são os adequados para nós. Os que Ele tem 
para os outros membros do corpo são adequados para eles. 
Então, para quê comparar os nossos dons com os dados aos 
outros?

Há outra coisa importante. Paulo escreveu: “Assim nós, que 
somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas, 
individualmente, somos membros uns dos outros” (Romanos 
12:5). Como pertencemos todos ao mesmo corpo, nada há 
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que justifique compararmos os nossos dons. Todos nós 
beneficiamos com os dons dos outros. Porquê compararmos os 
pés com a boca? Eles não se assemelham. Não agem do mesmo 
modo. Mas ambos são necessários e ambos contribuem para o 
mesmo propósito. Os nossos pés levam-nos à comida. A boca 
come-a. Mas o corpo inteiro é quem aproveita. É o mesmo 
com o corpo de Cristo.

8 Leia 1 Coríntios 12:21-27. 
a)  Quando nos comparamos com os outros, podemos 

entristecer tanto_______________________________
como_______________________________________

b)  Os dons que se nos adequam são-nos dados por______
 __________________________________________

c)  Nunca nos devemos comparar com os outros porque 
somos membros do mesmo______________________

 ___________________________________________

temoS de Ser FieiS Com oS donS qUe deUS noS 
dá

Objetivo 4. Indicar a fonte dos Dons Espirituais.

Objetivo 5. Explicar como podem ser usados os Dons de Deus.

Devemos Reconhecer os Dons

Como membro do corpo de Cristo, tem um ministério 
espiritual a desempenhar. Ao prepará-lo para o trabalho, Deus 
deu-lhe um dom e possivelmente mais que um. Todo o 
membro tem, pelo menos, um dom. Em quase todas as 
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citações bíblicas que mencionam os dons, diz-se que eles são 
para todos os crentes. Estes dons não nos foram dados nem 
pelos nossos pais nem pelos nossos professores. Nenhum ser 
humano tem o poder de os conceder. Também não os 
obtivemos pelos nossos talentos naturais.

Os talentos são capacidades com as quais nós nascemos. 
Pessoas diferentes têm capacidades naturais diferentes. Alguns 
chamam-lhes dons mas não são o mesmo que os dons 
espirituais. Muitos não crentes têm talentos. Por exemplo, um 
não crente pode ter um talento musical. Ou pode ter o talento 
de falar em público. Esses não são dons espirituais. Um dom 
espiritual provém de uma única fonte – Deus: “Toda a boa 
dádiva e todo o dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai 
das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação” 
(Tiago 1:17).

9 Leia Romanos 12:6; 1 Coríntios 12:7, 11; 1 Pedro 4:10. 
Faça um circulo em volta da letra que antecede as frases 
que considera verdadeiras?
a) Apenas alguns dos filhos de Deus têm dons espirituais.
b) Os dons espirituais não nos são dados pelos nossos pais.
c) Os dons espirituais e talentos são a mesma coisa.
d) Os nossos professores podem dar dons espirituais.

Devemos Usar os Dons

A Bíblia apresenta uma regra simples que se aplica a todos 
os dons de Deus. “... de graça dai” (Mateus 10:8). Ao aplicá-la 
aos dons espirituais, significa que os dons recebidos pelos 
membros do corpo devem ser usados para o propósito a que se 
destinam. 

Por vezes, os crentes falham a usar os seus dons. Por vezes, 
usam-nos egoisticamente e sem amor. Em qualquer desses 
casos, o propósito não é alcançado.
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Portanto, é dever do crente: (1) usar cada dom para o seu 
fim próprio, e (2) permitir que o amor governe esse dom. 
“Cada um administre aos outros o dom, como o recebeu, 
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus” (1 
Pedro 4:10). A Bíblia usa a palavra mordomia quando fala do 
dever do homem. Mordomia significa “cuidar das coisas que 
pertencem aos outros”. Como crentes, recebemos a mordomia 
dos dons espirituais. Isto é, devemos cuidar dos dons que nos 
foram dados e usá-los para o reino do Senhor. E há uma regra 
clara para os mordomos. “... requere-se nos despenseiros, que 
cada um se ache fiel” (1 Coríntios 4:2). O uso fiel dos dons 
espirituais traz glória ao Dador e bênção ao corpo. O amor é a 
chave de um uso eficaz dos dons espirituais. Longe do amor, 
os dons espirituais não cumprem o seu propósito: “... nem a 
circuncisão nem a incircuncisão têm virtude alguma; mas, sim, 
a fé que opera por amor” (Gálatas 5:6).

10 Faça um circulo em volta da letra que antecede as frases 
que considera verdadeiras?
a)  Os dons espirituais devem ser usados para o propósito 

para que foram dados.
b)  Mordomia significa “cuidar das nossas coisas”.
c)  Honramos Deus quando usamos fielmente o dom ou 

dons espirituais que Ele nos deu.
d)  Os dons espirituais são mais importantes que o amor.

11 A chave para usar eficazmente o dom espiritual que Deus 
tem para nós é:
a) deixar que os outros saibam que temos um dom 

espiritual.
b)  comparar o nosso dom com o do próximo.
c)  deixar o amor dispor do seu uso.
d)  esperar que algo aconteça.
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Autoavaliação

Após ter revisto esta lição, faça o autoteste. Depois, 
verifique as suas respostas e confronte-as com as soluções no 
fim do livro. Reveja alguma pergunta respondida 
incorretamente.

VERDADEIRO-FALSO. Escreva no espaço para o efeito, 
V se considerar a frase verdadeira e F se considerar falsa

___1.  As duas principais partes do corpo de Cristo são a 
  cabeça e as mãos.
___2.  O corpo de Cristo tem muitos membros.
___3.  Alguns membros do corpo não são importantes 
  porque não são vistos.
___4.  Membros diferentes no corpo de Cristo têm 
  funções diferentes.
___5.  Cristo fica agradado quando nos comparamos uns 
  com os outros.
 ___6. Ao compararmo-nos com outros membros do 
  corpo de Cristo, podemos desanimá-los.
___7.  Os talentos humanos não são dons espirituais.
___8.  Nascemos com dons espirituais.
___9.  Deus não nos dá os dons espirituais para o nosso 
  prazer especial.
___10. A mordomia é um dom de Cristo ao Seu corpo.
___11. Todos os dons espirituais servem melhor o seu 
  propósito através do amor.
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Respostas às Perguntas da Lição

1 a) Cristo
     b) Crentes ou igreja

7 a) desagrada ao Senhor...
 b) compararmo-nos uns com os outros mostra que não 

compreendemos quão importantes somos para o corpo.

2 a) cabeça
   b) igreja
 c) corpo

8 a) a nós mesmos / aos outros.
 b) Deus.
 c) corpo.

3 a) cabeça.
 b) membros; X.

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

4 b) muitos membros.

10 a) V
 b) F
 c) V
 d) F
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5 a) V
 b) V
 c) F
11 c) deixar o amor dispor do seu uso.
    
6 a) F
 b) F
 c) V




