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Deus Quer que 
Conheça os Seus 
Dons

Na primeira lição, aprendemos que Deus tem dons 
espirituais para todos os crentes. Também descobrimos que 
Deus espera que cada crente seja fiel ao usar o seu dom ou 
dons, e que o crente deve ter amor ao tornar significativo 
qualquer dom. Agora, estudaremos mais alguma coisa sobre os 
dons em si mesmos.

Esta lição ajudá-lo-á a compreender os dons. Verá como é 
importante para o crente conhecer os dons de Deus. Também 
começará a ver os diversos tipos de dons espirituais e como 
eles se relacionam com o corpo de crentes.

Uma das coisas interessantes desta lição é que ela o pode 
ajudar a reconhecer algum dom espiritual que Deus lhe deu. 
Quando então reconhecer o seu dom espiritual, pode começar 
a desenvolvê-lo e a torná-lo mais significativo.

Esboço da Lição

Importância do Conhecimento
     O Conhecimento Gera a Fé
     O Conhecimento Governa a Fé
     O Conhecimento Determina a Experiência

Grupos de Dons
     Dons de Serviço
     Outros Dons de Serviço
     Dons do Espírito
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Objetivos da Lição 

Ao terminar esta lição deverá ser capaz de:
•  Explicar a importância do conhecimento em relação aos 

dons espirituais.
•  Classificar os dons espirituais nos seus grupos distintos.

Atividades de Aprendizagem

1.  Leia a lição e sublinhe as palavras ou partes de frases que 
forem de especial importância.

2.  Continue a decorar 1 Coríntios 13. Reveja os primeiros 
dois versículos citando-os em voz alta. Fixar os versículos 3 
e 4.

3.  Numa folha em separado, faça uma lista de três 
agrupamentos dos dons espirituais e preencha-os com os 
dons correspondentes à medida que forem tratados no 

    desenvolvimento da lição.
4.  Consulte todas as palavras desconhecidas, usando o 

dicionário ou glossário das palavras-chave no final deste 
guia de estudo.

5. Teste os conhecimentos, fazendo as perguntas indicadas na 
lição.

6.  Faça o autoteste no final da lição. Verifique as respostas. 
Volte à lição se alguma resposta estiver errada e assegure-se 
de que sabe a resposta certa.

Palavras-Chave

alicerce  
governo
sobrenatural
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importânCia do ConheCimento
Objetivo 1.  Descrever em poucas palavras porque é importante 

para o crente conhecer os dons espirituais.

O Conhecimento Gera a Fé

A fé está no centro de todos os dons espirituais e do seu 
uso. O facto de serem espirituais – isto é, do espírito – mostra 
a necessidade da fé. A fé torna-nos crentes. A fé também nos 
torna úteis como crentes, através dos dons.

Conhecimento Bíblico FÉ Dons Espirituais

Como se consegue fé? A resposta é não só simples mas 
também segura. A fé é gerada pelo conhecimento bíblico.  
Paulo mostra isto claramente ao escrever: “Como, pois, 
invocarão aquele em quem não creram?...” (Romanos 10:14).

Ouvindo a mensagem do Evangelho, recebe-se então o 
conhecimento. Logo que se recebe o conhecimento, a fé 
torna-se possível.

Lembre-se agora dos discípulos de Éfeso. Quando Paulo 
esteve com eles perguntou-lhes: “... Recebestes vós já o 
Espírito Santo, quando crestes?...”. Então eles responderam: 
“...Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo” (Atos 
19:2). Como eles não tinham ouvido, não conheciam. Como 
não conheciam, não podiam crer.

Então Paulo começou a ensiná-los. Pelo seu ensino, 
receberam conhecimento. E quando adquiriram 
conhecimento, a fé nasceu no coração deles. Assim, vemos que 
o conhecimento dos dons espirituais é o primeiro passo em 
direção à fé para receber e reconhecer os dons, e também para 
o seu uso eficaz. Até conhecermos os dons espirituais, não é 
provável que eles existam nas nossas vidas e ministérios como é 
intenção de Deus que eles existam.
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1 Leia 1 Coríntios 12:1; 14:36; Atos 19:1-7 e Romanos 12:6. 

a) No centro de todos os dons espirituais está __________
b) A fé é gerada por______________________________
c) O que de mais importante queremos deste estudo é o 

conhecimento dos_____________________________ 
 

O Conhecimento Governa a Fé

O conhecimento não só gera a fé mas também a governa. 
Por governar queremos dizer que dá um sentido de direção e 
lhe estabelece limites. Por esta razão, é importante que o 
conhecimento seja tão completo e verdadeiro quanto possível. 
Ao contrário, o conhecimento incompleto ou não verdadeiro, 
dá à fé uma base incompleta ou não verdadeira. Uma base é 
aquilo sobre a qual se ergue uma coisa. A fé sem uma correta 
base de conhecimento é como uma casa erguida sobre meios-
alicerces.

Por exemplo, muitos crentes aprenderam que o dom das 
línguas não é para os dias de hoje. Como receberam este 
conhecimento não verdadeiro, a sua fé para receber este dom é 
limitada.

Eles só podem crer naquilo que conhecem, mesmo se o que 
pensam conhecer não seja bíblico. A sua fé não os pode levar 
além do seu conhecimento. A menos que se corrija a sua base 
de conhecimento, crerão que o dom de línguas não é para eles. 
Portanto, é muito importante termos um conhecimento 
complete e verdadeiro dos dons espirituais.

2 Leia João 8:30-31. Faça um circulo em volta das frases que 
considerar VERDADEIRAS.
a) O conhecimento governa a fé.
b) O conhecimento correto não é importante.
c) A fé leva-nos além do nosso conhecimento.
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O Conhecimento Determina a Experiência

Uma vez que o conhecimento gera e governa a nossa fé, 
deve também levar-nos à experiência. Há uma sequência que 
devemos ter sempre em mente: (1) conhecimento, (2) fé, e, (3) 
experiência. Enquanto não conhecermos os dons espirituais, 
não podemos pela fé crer neles. Só quando cremos nos dons 
espirituais é que é provável que se tornem parte da nossa 
experiência, como é intenção de Deus.

Conhecimento FÉ Experiência

Reveja a experiência de Paulo em Éfeso, em Atos 19. Já 
vimos que, como os Efésios não conheciam o Espírito Santo, 
não podiam crer n’Ele. Agora, também vemos que, como não 
conheciam, e assim não podiam ter fé, faltava-lhes uma 
experiência que Deus tinha planeado para eles. Quando Paulo 
soube que eles não conheciam o Espírito Santo, começou a 
ensiná-los. Ele deu-lhes um novo conhecimento. Então, eles 
puderam começar a crer naquilo em que dantes não criam. E 
quando a sua fé agiu sobre o seu novo conhecimento, 
entraram numa experiência completamente nova. A sua nova 
experiência pode ser traçada a partir do momento em que 
receberam novo conhecimento dos ensinamentos de Paulo.

Isto ajuda-nos a ver a importância do conhecimento dos 
dons espirituais. Até os conhecermos, a nossa fé é limitada.

Pensemos nisto um pouco mais. Quando Paulo escreveu 
aos Coríntios, afirmou que eles tinham os dons do Espírito. 
“Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e 
em todo o conhecimento. (Como foi mesmo o testemunho de 
Cristo confirmado entre vós.) De maneira que nenhum dom 
vos falta…” (1 Coríntios 1:5-7). Parece que os Coríntios 
conheciam todos os dons espirituais e que muitos os possuíam. 
Contudo, não era suficiente conhecê-los e mesmo tê-los. Eles 
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precisavam de saber como os usar para obter os melhores 
resultados. “Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, 
que sejais ignorantes” (1 Coríntios 12:1).

Conhecermos a verdade sobre estes dons leva-nos a uma 
experiência mais frutuosa no seu uso. Por isso, precisamos de 
aprender tudo quanto pudermos sobre os dons espirituais.

3 Complete as frases abaixo acrescentando palavra ou 
palavras.

a)  A ordem correta para receber dons espirituais é 
conhecimento,_________________e_____________

b)  A fé é gerada e governada por____________________
 __________________________________________
c)  Conhecer a verdade sobre os dons espirituais leva-nos a 

uma_______________________________________
 mais frutuosa._______________________________

GrUpoS de donS

Objetivo 2.  Indicar os dons de cada grupo.

Objetivo 3.  Fazer a distinção entre os Dons de Serviço, 
outros Dons e Dons do Espírito.

Dons de Serviço

A Bíblia não apresenta os dons ordenados em grupos. Por 
vezes isto acontece. Isso parece querer dizer que todos os dons 
espirituais estão intimamente relacionados. Contudo, para o 
nosso objetivo, ser-nos-á útil dividir os dons em três grupos. 
Cada grupo terá a sua própria lista. Alguns dos dons de um 
grupo parecem ser uma repetição e serem quase os mesmos 
que os de outro grupo. Isso não nos deve perturbar porque 
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todos os dons vêm de Deus e têm um propósito comum – a 
edificação do corpo de crentes para a glória de Deus.

Esta primeira lista inclui aqueles dons relacionados 
principalmente com as nossas mais altas responsabilidades no 
corpo de crentes. Paulo apresenta-a em Efésios: 

“Mas a graça foi dada, a cada um de nós, segundo a medida 
do dom de Cristo. Pelo que diz: Subindo ao alto, levou cativo 
o cativeiro, e deu dons aos homens. ... E ele mesmo deu uns 
para apóstolos, e outros para profetas, e outros para 
evangelistas, e outros para pastores e doutores” (Efésios 4:7-8, 
11).

Então, a nossa lista de dons de serviço será assim:

1. Apóstolos  
2. Profetas  
3. Evangelistas
4. Pastores
5. Professores

Alguns académicos dizem que pastores e professores são 
tidos como mesmo dom de serviço – pastores-professores. 
Aprenderemos mais sobre isto na próxima lição.

Também, na próxima lição começaremos a ver mais acerca 
do uso de cada dom. Contudo, ser-nos-á útil se atentarmos 
para o propósito geral de todos estes dons de ministrar. Paulo 
diz em Efésios 4:12: “Querendo o aperfeiçoamento dos santos, 
para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo”.

4 Leia 1 Coríntios 12:27-30. Faça um circulo em volta das 
frases que considerar VERDADEIRAS.
a)  A Bíblia dá uma lista exata de cada grupo de dons 

espirituais.
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b)  Todos os dons espirituais parecem estar intimamente 
relacionados.

c)  Um dom de um grupo pode ser semelhante ao de outro.
d)  Nenhum dom espiritual vem de Deus.
e)  Os dons de serviço são falar línguas, fé e operação de 

milagres.
f )  Pastores e professores podem também ser classificados 

como pastores-professores.

Outros Dons de Serviço

O segundo grupo dos dons espirituais é o de outros dons 
de serviço. Antes de tentar descobrir quais os dons que a ele 
pertencem, recordemo-nos dos três grupos:

     
1. Dons de Serviço 
2. Outros Dons de Serviço
3. Dons do Espírito

Todos os dons do grupo “Outros Dons de Serviço” estão 
indicados quer em Romanos 12 quer em  1 Coríntios 12. 
Podem não ser tão facilmente reconhecidos como “dons de 
serviço” ou como alguns “dons do Espírito”. Isto não significa 
que não sejam importantes. Em cada caso, eles satisfazem uma 
necessidade especial do corpo. Pense no seu coração. Ele é 
pequeno. Está oculto. Não pode falar. Significa que não é 
importante? Não! Sem ele, as suas mãos, os seus pés, a sua 
cabeça e todas as outras partes do seu corpo não podiam 
desempenhar a sua função.

A parte mais pequena tem uma função importante. Serve o 
bem de todo o corpo. Pode ser vista ou não. Mas isso não é o 
mais importante. O que a faz importante é ela cumprir o 
propósito para que foi colocada no corpo. Sem ela, o corpo 
pode não ser saudável e incapaz de cumprir a sua função. Isto 
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é também verdade quanto aos outros dons de serviço em 
relação a todo o corpo de crentes.

Pertencentes a este grupo que designamos por Dons de 
Outros Ministérios são:

1. Exortação  
2. Dar   
3. Governar   
4. Mostrar Misericórdia
5. Amar
6. Ajudas

5 Leia Romanos 12:6-13; 1 Coríntios 12:22-25. e preencha 
os espaços em branco das seguintes frases.
a)  Os três grupos de dons são:______________________
 ___________________________________________
 ___________________________________________
b)  O que torna um dom importante é ele desempenhar a 
 _____________________________________para o 

que for dado.
c)  Três dos outros dons de serviço são:________________
 ___________________________________________
 ___________________________________________

6 Os dons de serviço que indicámos como pertencendo aos 
dons de outros ministérios são importantes na medida em 
que eles:
a) são de mais fácil compreensão.
b) servem o propósito para o qual são necessários.
c) são facilmente reconhecíveis como sendo importantes 

dons de serviço.
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Dons do Espírito

 Todos os dons espirituais vêm de Deus. Há um grupo de 
dons chamados Dons do Espírito. Estes de certo modo são 
sobrenaturais. A palavra sobrenatural é composta de: sobre, 
que significa “acima de”, e natural, que significa “o que é 
normal na vida”. Assim, podemos dizer que sobrenatural 
significa “o que está acima do que é normal na vida”. Portanto, 
quando dizemos que os dons do Espírito são sobrenaturais, 
queremos dizer que estão acima do que é normal na vida.

Por exemplo, pensemos no dom de línguas. As leis naturais 
dizem que uma pessoa só pode falar uma língua que tenha 
aprendido. Não conta falar uma língua que ainda não tenha 
aprendido. Contudo, quando se recebe o dom de línguas, 
pode-se falar uma língua sem nunca a ter aprendido. Assim, 
dizemos que este dom é sobrenatural. Pode-se falar além do 
que é normal na vida.

Os dons do Espírito são todos sobrenaturais. Isto é, “não 
são possíveis por meios humanos”. Nenhuma capacidade 
humana os pode reproduzir. Na verdade, não existe o talento 
humano. Todas as capacidades provêm de Deus, mas os dons 
Espirituais são dons especiais acima dos talentos normais. 
Incluídos neste grupo, os dons do Espírito são:

1. Palavra de Sabedoria 
2. Palavra de conhecimento
3. Fé
4. Dons de Cura
5. Operação de Milagres
6. Profecia
7. Discernimento dos espíritos
8. Diversidade (muitas) de línguas
9. Interpretação de línguas
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7 Segundo 1 Coríntios 12, todos os dons espirituais são 
dadas por:
a) crentes. 
b) Deus. 
c) professores.
d) apóstolos.

8 A palavra sobrenatural como vimos acima, significa:
a) talento humano.
b) o que aprendemos ou adquirimos.
c) tudo o que está acima do normal na vida.

9 Falar uma língua celestial desconhecida provém:
a) como um dom de Deus para um propósito definido.
b) das nossas capacidades humanas.
c) da aprendizagem de uma lei natural.

10 Faça um circulo em volta das frases que considerar 
VERDADEIRAS.
a) Os dons de serviço e os outros dons de serviço são de 

certo modo diferentes dos dons do Espírito.
b)  Os outros dons de serviço não são importantes.
c) Todos os dons espirituais são importantes porque 

desempenham uma função no corpo de crentes.

11  Em baixo está listado um número de dons espirituais. Na 
linha que antecede cada um deles coloque um M para 
Dons de Ministério, um OM para Outros Ministérios e um 
E para Dons do Espírito
____a) Profecia 
____b) Pastor                     
____c) Línguas                    
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____d) Dar  
____e) Fé  
____f ) Ajuda
____g) Apóstolos
____h) Dons de cura
____i) Professores
____j) Exortação
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Autoavaliação

RESPOSTA BREVE. Complete as frases seguintes 
escrevendo as palavras apropriadas nas linhas providenciadas

1. Quais os três passos que, segundo esta lição, deve dar para 
poder receber os dons espirituais?
a)____________________________________________
b)____________________________________________
c)____________________________________________

2.  Indique três coisas que o conhecimento faz relativamente 
ao uso dos dons espirituais.
a)____________________________________________
b)____________________________________________
c)____________________________________________

3.  Usando a Bíblia, indique os cinco dons de serviço e dê a 
referência bíblica onde se encontram.
a)____________________________________________
b)____________________________________________
c)____________________________________________
d)____________________________________________
e)____________________________________________
Referência: ____________________________________

4. Indique quatro Outros dons de Serviço.
a)____________________________________________
b)____________________________________________
c)____________________________________________
d)____________________________________________
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5.  Sem usar a Bíblia, indique os nove dons do Espírito.
a)____________________________________________
b)____________________________________________
c)____________________________________________
d)____________________________________________
e)____________________________________________
f )____________________________________________
g)____________________________________________
h)____________________________________________
i)____________________________________________

6.  Escreva de cor 1 Coríntios 13:1-2.
 _____________________________________________
 _____________________________________________
 _____________________________________________

ESCOLHA MÚLTIPLA – Há só uma resposta correta 
para cada pergunta. Faça um circulo em volta da resposta que 
considera correta.
 
7 O conhecimento correto dos dons espirituais é importante 

porque:
a) nos capacita a responder às questões sobre eles.
b) dá à fé um bom fundamento.
c) ajuda-nos a indicar os dons.

8 A fé é produzida por:
a) amor.
b) conhecimento.
c) talentos.
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9 Os Efésios não tinham sido batizados no Espírito Santo 
porque:
a) não queriam ser.
b) o batismo não era para eles.
c) não sabiam nada sobre Ele.
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Resposta às Perguntas de Estudo

1 a) fé.
     b) conhecimento bíblico.
    c) dons espirituais.

6 b) servem o propósito para o qual são necessários.

2 a) V
 b) F
 c) V

7 b) Deus.

3 a) fé, experiência.
 b) conhecimento.
 c) experiência.

8 c) tudo o que está acima do normal na vida.

4 a) F
 b) V
 c) V
 d) F
 e) F
 f ) V

9 a) como um dom de Deus para um propósito definido.

5 a) dons de serviço, outros dons de serviço e dons do 
Espírito.

 b) função.
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 c) exortar, governar, dar, mostrar misericórdia, amor, ajuda, 
(quaisquer três destes servem).

10 a) V
 b) F
 c) V

11 a)  E
 b)  M
 c)  E
 d)  OM
 e)  E
 f )  OM
 g)  M
 h)  E
 i)  M
 j)  OM
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UNIDADE 2:
COMPREENDENDO 

OS DONS DE SERVIÇO

Lições
 3 Apóstolos e Profetas
 4 Evangelistas e Pastores-Professores
 5 Dons de Ministério, Ensino, Exortação
 6 Dons de Auxílio, Governo, Misericórdia, Ajuda




