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Nas quatro lições anteriores estudámos os dois primeiros 
grupos de dons espirituais: (1) Os Dons de Serviço, e (2) 
Outros Dons de Serviço. Vimos que o primeiro grupo foi 
dado para governo do corpo de Cristo. Assim, o número de 
crentes que recebem estes dons é limitado. O segundo grupo 
de dons é diferente. Quase todo o crente pode ter pelo menos 
um destes dons.

Nesta lição, estudaremos o grupo final – Dons do Espírito. 
Daremos uma atenção especial ao facto de cada um destes 
dons ser dado pelo Espírito Santo. Veremos também que 
nenhum destes dons é possível apenas com o talento ou 
capacidade humana.

Em breve aprenderemos outra coisa – o poder adicional 
recebido pelo batismo no Espírito Santo manifesta-se nos dons 
do Espírito. Deus deseja que o Seu poder se manifeste através 
de cada um dos Seus filhos. Ele quer que o Seu poder seja 
manifestado através de si. Ao estudar estes dons, começará a 
ver que é capaz de ser usado pelo Espírito na manifestação 
eficaz desses dons.

Esboço da Lição

Palavra de Sabedoria
     Definição da Palavra de Sabedoria
     Explicação e Ilustração da Palavra de Sabedoria
     Propósito da Palavra de Sabedoria
Palavra De Conhecimento
     Definição da Palavra de Conhecimento
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     Explicação e Ilustração da Palavra de Conhecimento
     Propósito da Palavra de Conhecimento
Fé
     Definição de Fé
     Explicação e Ilustração da Palavra de Fé
     Propósito da Palavra de Fé

Objetivos da Lição 

Ao terminar esta lição deverá ser capaz de:
•  Explicar o termo “Palavra de Sabedoria” e apresentar a 

função e propósito deste dom.
• Descrever  o propósito e função da Palavra de 

Conhecimento.
•  Diga como saberá que recebeu uma palavra de 

Conhecimento.
• Explique  a função e propósito do dom da Fé
•  Diga como pode saber que tem o dom da Fé.

Atividades de Aprendizagem

1.  Leia 1 Coríntios 12.
2.  Leia o desenvolvimento da lição. Escreva na folha em 

separado uma breve definição de cada um dos três dons 
desta lição.

3.  Estude cuidadosamente as palavras-chave no glossário 
antes de estudar esta lição.

4.  Complete o autoteste tal como fez nas lições anteriores.
5.  Continue a decorar 1 Coríntios 13. Escreva de cor os 

nove primeiros versículos numa folha em separado. Ao 
terminar esta lição, deve ser capaz de citar os dez 
primeiros versículos.
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Palavras-Chave 

canal  
elocução 
Gentio   
instrumento
manifestar
persuasão
transcendente

palavra de Sabedoria

Objetivo 1.  Explicar a expressão “palavra de sabedora” e dizer 
a função e propósito deste dom.

Agora, estamos preparados para estudar os dons do 
Espírito. Para começar, vejamos a introdução que Paulo fez a 
este assunto em 1 Coríntios 12:1: “Acerca dos dons espirituais, 
não quero, irmãos, que sejais ignorantes”.

Ao começarmos este curso, vimos o grande valor do 
conhecimento relativamente aos dons espirituais. Paulo 
compreendia a importância do conhecimento. O seu grande 
desejo era ajudar os crentes a libertarem-se da ignorância: “... 
não quero, irmãos, que sejais ignorantes” (1 Coríntios 12:1).

Por cinco vezes nas suas epístolas, diz a mesma coisa: 
Romanos 1:13; 1 Coríntios 10:1; 12:1; 2 Coríntios 1:8 e 1 
Tessalonicenses 4:13.

Paulo sabia que o verdadeiro conhecimento em todas as 
áreas é necessário. Sabia que isso tornaria os dons do Espírito 
mais significativos e eficazes, como era o desejo de Deus.

     Os crentes podem ter os dons sem muito 
conhecimento, como acontecia com os Coríntios: “... nenhum 
dom vos falta...” (1 Coríntios 1:7). Contudo, para os dons 
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serem úteis, eles devem basear-se no verdadeiro conhecimento.
Ao estudarmos estes dons, procuraremos que o nosso 

conhecimento deles seja claramente baseado na Bíblia. Temos 
de os compreender bem. Não queremos apenas saber que eles 
existem – queremos vê-los em ação. Devemos orar para que o 
Espírito Santo abra as nossas mentes para uma maior 
compreensão.

Definição da Palavra de Sabedoria

 “... pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria...” (1 
Coríntios 12:8). Sabedoria é “um bom julgamento baseado no 
conhecimento”. A palavra de sabedoria, então, é “uma palavra 
de bom julgamento baseado no conhecimento”. Mas o dom é 
mais do que isso.

O termo palavra é a chave. Provém do termo grego logos. 
Logos significa “expressão” ou “elocução”. Uma vez que os 
dons do Espírito são estritamente do Espírito de Deus, 
compreendemos que a palavra de sabedoria é uma expressão 
de Deus. Não é apenas uma expressão de sabedoria. A 
sabedoria de que aqui se fala vem diretamente de Deus. É a 
Sua sabedoria.

Por isso, através do dom de palavra de sabedoria, o Espírito 
Santo dá ao crente um pouco da sabedoria de Deus.

A expressão palavra de sabedoria fala de “uma pequena 
porção”. Também significa “falar de uma sabedoria especial 
para uma necessidade especial”. Podemos dizer que é “um 
pouco da sabedoria de Deus dita no tempo certo”.

1 A palavra de sabedoria é:
a) um pouco da sabedoria de Deus dita no momento certo.
b) um dom que torna sábia uma pessoa a partir de então.
c) uma sabedoria natural inspirada pelo Espírito Santo.
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Explicação e Ilustração da Palavra de Sabedoria

Devemos compreender que a palavra de sabedoria é 
totalmente sobrenatural. Paulo diz: “... a um, pelo Espírito, é 
dado a palavra de sabedoria...” (1 Coríntios 12:8). Ninguém a 
obtém por frequentar uma escola. Não a alcançamos por 
sermos sábios por natureza. Obtemo-la apenas pelo Espírito.

Para podermos compreender este dom – a palavra de 
sabedoria – faremos algumas perguntas.

1. A quem é dada a palavra de sabedoria?  “... o mesmo 
Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente, a 
cada um, como quer”   (1 Coríntios 12:11). Há a ideia de que 
cada crente tem a oportunidade de ser usado na manifestação 
de cada dom. Vamos explicar. Todos os dons são no Espírito. 
Ora, se o Espírito está no crente, os Seus dons estão também 
no crente. Contudo, é ao Espírito Santo que compete decidir 
que dom ou dons se manifestarão através do crente.

Não é bom dizer que alguém tem este ou aquele dom. É 
melhor dizer que o Espírito manifesta este ou aquele dom 
através do crente. O homem é apenas um canal através do 
qual o dom do Espírito flui para o corpo. O dom em si é dado 
ao corpo de Cristo através de um crente cheio do Espírito.

Um exemplo do que dissemos, em relação à palavra de 
sabedoria, encontra-se em Atos 15:5-27. Surgiu um problema 
grave na primitiva igreja. Relacionava-se com os Gentios 
convertidos. Para tratar do problema os líderes da igreja 
reuniram-se com outros crentes e discutiram-no muito. Uns 
tinham uma ideia, outros tinham outra. Finalmente, Tiago, 
um dos anciãos falou. Quando terminou, “... pareceu bem aos 
apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões de 
entre eles...” (Atos 15:22).
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 Vejamos o seguinte:

1. Um grave problema (v. 5).
2. O corpo de crentes reuniu-se (v. 6).
3. O grupo travou uma dura luta para resolver o problema 

(vs. 7-12).
4.  O Espírito Santo, através de Tiago, deu a resposta numa 

palavra de sabedoria (vs. 13-21).
5.  A palavra de sabedoria levou todo o grupo a uma 

decisão (v. 22).

 Nestes versículos, vemos que a palavra de sabedoria foi 
dada pelo Espírito Santo. Essa palavra de sabedoria precisava 
de alcançar as pessoas. O Espírito Santo estava em Tiago e 
através dele o Espírito Santo manifestou a palavra de sabedoria 
à igreja. Assim, a igreja recebeu o dom da palavra de sabedoria.

2 Escreva V no espaço que antecede as frases se as considerar 
VERDADEIRAS e F se as Considerar FALSAS. 
___a) A palavra de sabedoria é parcialmente sobrenatural.
___b) Não é correto dizer que um certo crente tem o dom
___c) A palavra de sabedoria é um dom para a igreja.
___d) a palavra de sabedoria manifesta-se através dos não 

crentes.

3 Leia Atos 6:1-7. Para si, que versículo se refere à palavra de 
sabedoria?

 _____________________________________________
 _____________________________________________

2. De que modo opera a palavra de sabedoria? Exige um 
pensamento difícil? De que modo o crente, através de quem o 
Espírito Santo dá a palavra de sabedoria, sabe aquilo que deve 
dizer?



131Palavra de Sabedoria, Palavra  de Conhecimento, Fé

Os que melhor podem responder a estas perguntas são 
aqueles que tiveram esta experiência. Donald Gee, um famoso 
mestre pentecostal Inglês diz o seguinte:

“Numa manifestação da palavra de sabedoria alguma coisa 
brilha de repente. Há um sentido do divino (isto é, de 
Deus), uma consciência de uma expressão transcendente 
(isto é, de cima). Ficamos profundamente conscientes 
que... foi dita a coisa certa.”

O Espírito pode falar diretamente ao coração de um crente 
a palavra de sabedoria. Neste caso, provavelmente ele di-la-á 
mais tarde ao corpo (Efésios 1:17-19).

Paulo disse uma palavra de sabedoria aos Coríntios. Mas 
antes de ele a dizer, o Espírito Santo disse-lha profundamente 
ao coração (1 Coríntios 2:5-15).

3. Quando se manifesta a palavra de sabedoria? Não é 
possível registar todas as vezes em que ela se manifesta. Em 
geral, as circunstâncias determinam o seu aparecimento. O 
Espírito Santo, por outro lado, pode manifestar o dom apenas 
quando o crente estiver espiritualmente preparado e à 
disposição de ser usado. “De modo que, tendo diferentes dons, 
segundo a graça que nos é dada...” (Romanos 12:6). 
Compreenderemos melhor o dom prestando atenção às 
circunstâncias em que ele se manifestava na primitiva igreja.

a.  Quando o pregador pregava. Podemos perceber isto através 
do sermão de Pedro em Atos 2:16-36. Podemos também 
ver sinais disso no sermão de Estêvão em Atos 7. (Repare 
também Atos 6:10).

b.  Quando surgiram problemas na igreja (Atos 15.)
c.  Quando surgiu a perseguição. Atos 5:26-33. Preste especial 

atenção ao versículo 29. “... Mais importa obedecer a Deus 
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do que aos homens” (Atos 5:29). Que poderosa palavra de 
sabedoria. Leia também Lucas 12:12 e 21:15.

d.  Quando as pessoas tinham problemas pessoais (Atos 
5:1-11).

Que valioso e útil dom é a palavra de sabedoria. 
Naturalmente deve ser um dos mais elevados dons. Devíamos 
todos desejar tê-la para podermos ser úteis na igreja. Se o 
Espírito Santo permitir que ela se manifeste através de nós, 
não devemos pensar: “Agora, já a possuo”. Devemos antes 
lembrar que Ele nos usa como os Seus canais para dar os dons 
ao Seu corpo, a igreja, e por isso, devemos louvá-Lo com 
humildade.

4 De que modo os crentes dão a palavra de sabedoria?
a) Repetindo o que leram.
b) Tentando pensar em algo que Deus quer que digam.
c) O Espírito Santo dá-lhes uma palavra para dizer.

5 Escreva V no espaço que antecede as frases se as considerar 
VERDADEIRAS e F se as Considerar FALSAS. 
___a) A palavra de sabedoria é dada quando quer que haja 

necessidade dela.
___b) A palavra de sabedoria é usada só para a pregação do 

Evangelho.
___c) A palavra de sabedoria nunca deve ser dita 

pessoalmente a uma pessoa.
___d) Quando as pessoas são mal tratadas, podem receber 

uma palavra de sabedoria.
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Propósito da Palavra de Sabedoria

Ao estudar o propósito dos dons do Espírito, devemo-nos 
lembrar de uma regra simples: “... Faça-se tudo para 
edificação” (1 Coríntios 14:26). Edificar significa “construir”. 
Podemos, portanto, dizer que o propósito da palavra de 
sabedoria é construir (edificar) o corpo de Cristo. Isto pode 
acontecer se a palavra de sabedoria for dita a um membro, a 
um pequeno grupo ou a uma multidão.

     Este dom nunca é dado pelo Espírito Santo para que 
alguém se possa sentir melhor ou mais espiritual que os outros 
crentes. É um privilégio especial ser-se usado pelo Espírito 
Santo.

6 Quando numa igreja os problemas são resolvidos através da 
palavra de sabedoria, podemos dizer que a igreja foi  
_____________________________________________

palavra de ConheCimento

Objetivo 2.  Descrever a função e o propósito da palavra de 
conhecimento.

Objetivo 3.  Dizer como pode saber que recebemos a palavra de 
conhecimento.

Definição da Palavra de Conhecimento

“... e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência” (1 
Coríntios 12:8). Outras versões dizem: “O mesmo Espírito 
dá uma mensagem cheia de conhecimento.”
Conhecimento deriva de “conhecer”. Como vimos no 

estudo da palavra de sabedoria, o termo palavra deriva do 
grego logos. Logos significa “expressão” ou “elocução”. Então, 
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a palavra de conhecimento é “uma expressão ou elocução de 
conhecimento”. Mas expressão de qual conhecimento?

Recordemos de novo que todos os dons do Espírito são 
referidos quer como sendo do Espírito quer como sendo pelo 
Espírito. A palavra de conhecimento é dada pelo mesmo 
Espírito que deu a palavra de sabedoria, o Espírito Santo.

 Como o Espírito Santo é a terceira pessoa da Divindade, 
tem acesso a todos os vastos tesouros do conhecimento de 
Deus. Há uma palavra grega que descreve quanto 
conhecimento Deus tem. É a palavra omnisciente. 
Omnisciente é formado por duas palavras: Omni que significa 
“todo” (ou “tudo”) e ciente que significa “conhecimento”. 
Juntando-as as duas temos então “conhecedor de tudo”. Por 
isso, dizemos que Deus é conhecedor de tudo. Deus conhece 
todas as coisas.

Através da palavra de conhecimento, o Espírito Santo 
capacita o crente a falar um pouco do ilimitado conhecimento 
de Deus. Por outras palavras, Deus leva o crente a dizer coisas 
que ele, pela sua capacidade natural, não teria possibilidade 
nem capacidade de dizer. Essa palavra torna-se conhecida 
como o dom de conhecimento para um crente ou para o 
corpo. É um dom para o corpo porque é para o interesse do 
corpo, mesmo quando dita a um não crente.

7 A palavra de conhecimento é:
a) o mesmo dom que a palavra de sabedoria.
b)  o conhecimento proveniente do estudo.
c)  um pouco do conhecimento de Deus dado através do 

homem.
d)  conhecimento que o orador não possuía antes.
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Explicação e Ilustração da Palavra de Conhecimento

O batismo no Espírito Santo aumenta o poder de Deus na 
vida do crente. “Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, 
que há de vir sobre vós...” (Atos 1:8). Esse poder manifesta-se 
através dos dons do Espírito. Cada dom do Espírito mostra o 
poder de Deus. No dia de Pentecostes, a primitiva igreja 
recebeu o poder de Deus. A partir de então, através do livro de 
Atos, manifestou-se esse poder.

Agora, queremos ver como se manifestou o poder de Deus 
na palavra de conhecimento.

Homens Cheios do Espírito e a Palavra de Conhecimento

Através do livro de Atos, vemos manifestações da palavra 
de conhecimento. Em cada caso, o crente que falou a palavra 
de conhecimento, falou de algo que, se não fosse pelo Espírito, 
não teria qualquer possibilidade de conhecer.

1.  Atos 5:1-10. Pedro sabia que Ananias e Safira tinham 
mentido ao Espírito Santo. Ele também sabia que eles 
tinham combinado mentir.

2.  Atos 8:23. Pedro sabia que Simão tinha amarga inveja e 
pecado no seu coração.

3.  Atos 9:1-18. Ananias (não o Ananias de Atos 5) 
 sabia diversas coisas sobre Saulo, através do Espírito: 

onde estava (v. 11), 
 sabia que ele estava a orar (v. 11), 
 sabia que tivera uma visão (v. 12), 
 sabia que era um vaso escolhido (v. 15), 
 sabia que iria sofrer pelo Senhor (v. 16).
4.  Atos 10:19. Pedro sabia que três homens tinham ido 

vê-lo da parte de Cornélio.
5. Atos 27:13-44. Paulo sabia que os marinheiros daquele 

barco batido pelas vagas só se poderiam salvar se 
ficassem no barco.
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8 João 4:7-19. Em quais versículos Jesus teve uma palavra de 
conhecimento.
_____________________________________________ 

Homens Ímpios e a Palavra de Conhecimento

Por vezes, homens ímpios, como feiticeiros, parecem ter o 
poder de conhecer coisas de um modo estranho. Será que eles 
possuem a palavra de conhecimento? Não! No entanto, é 
verdade que eles obtêm conhecimento de um modo incomum. 
Mas como?

Temos de lembrar que enquanto há um Espírito Santo, há 
também espíritos ímpios. O Espírito Santo é o Espírito de 
Deus. Os espíritos ímpios provêm do Inimigo – Satanás. 

Satanás conhece algumas coisas que os homens ímpios não 
conhecem pelo seu próprio poder. Contudo, Satanás não é 
como Deus. Ele não conhece tudo. Só conhece algumas coisas.

Por exemplo, havia um homem em Gerasa que tinha 
muitos demónios (maus espíritos) a possuí-lo. Quando Jesus 
se aproximou dele, ele gritou: “... Que tenho eu contigo, Jesus, 
Filho do deus altíssimo? Peço-te que não me atormentes” 
(Lucas 8:28).

Como é que o homem sabia quem era Jesus? Como 
conhecia ele o poder de Jesus para o castigar? Ele sabia estas 
coisas por causa dos demónios que havia nele. Este 
conhecimento não proveio de Deus.

Como podemos saber que a palavra de conhecimento que 
estamos a ter provém do Espírito Santo? Devemos recear que 
estamos a falar pelo poder de um mau espírito?

Não, o crente não necessita de ter tais receios. Quando 
somos cheios do Espírito de Deus, não há lugar para os maus 
espíritos. Eles não têm parte em nós. “... porque maior é o que 
está em vós do que o que está no mundo” (1 João 4:4).
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9 Escreva V no espaço que antecede as frases se as considerar 
VERDADEIRAS e F se as Considerar FALSAS. 
___a) Os feiticeiros podem ter a palavra de conhecimento 

do Espírito.
___b) Satanás é omnisciente.
___c) Os crentes devem ter muita cautela pois podem falar 

por um mau espírito.
___d) Os maus espíritos são mais fortes que o Espírito 

Santo.
___e) O Espírito de Deus não deixa lugar para os maus 

espíritos.
    

O Espírito Humano e a Palavra de Conhecimento

A palavra de conhecimento é mais do que os pensamentos 
de um homem. Por vezes, as pessoas não compreendem a 
diferença. Imaginam qualquer coisa na sua mente e creem que 
isso é a palavra de conhecimento. A nossa mente pode 
enganar-nos.

Recordo-me de um incidente que ilustra este aspeto. Uma 
noite, num culto de oração doméstico, os crentes começaram a 
sentir a necessidade de terem um instrumento musical para 
acompanhar o canto. Aconteceu haver o instrumento preciso 
em casa. Um dos homens do grupo crendo que tinha uma 
palavra de conhecimento da parte do Senhor, prontamente 
disse à dona de casa que desse esse instrumento ao grupo.

Quando a mulher ouviu isso, mal podia acreditar e 
compreender. Ela explicou ao homem que o instrumento não 
lhe pertencia, que lhe tinha sido emprestado. O homem 
apresentara os seus próprios pensamentos e não uma palavra 
de conhecimento.

Como podemos saber que temos uma palavra de 
conhecimento? Eis alguns testes muito simples que podemos 
aplicar a cada situação.
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1. São os meus desejos egoístas que me levam a falar?
2.  Tenho a certeza de ter uma palavra de conhecimento da 

parte do Espírito Santo?
3.  Sinto a paz de Deus no coração?
4.  Estou pessoalmente inquieto e insatisfeito com alguém 

ou com alguma situação?

Se tivermos dificuldades com a resposta de alguma destas 
perguntas é melhor procurar o Senhor antes de falarmos. 
Devemos falar só quando estivermos satisfeitos com a resposta 
a cada uma das perguntas em cima referidas. Devemos 
também saber que o crente que dá uma palavra de 
conhecimento tem um forte sentimento interior de algo que 
deve ser dito. A experiência ajudar-nos-á a reconhecer o 
movimento do Espírito Santo.

10 Podemos saber que uma palavra de conhecimento vem do 
Espírito Santo quando:
a)  somos bons professores.
b)  temos consciência da paz do Senhor no coração.
c)  estamos zangados com alguém.
d)  não temos nenhum sentimento egoísta relativamente ao 

assunto.

Propósito da Palavra de Conhecimento

 O propósito tanto da palavra de sabedoria como da 
palavra de conhecimento é o mesmo. É edificar o corpo de 
Cristo.

Frequentemente, estes dois dons cooperam em conjunto 
mas a palavra de conhecimento pode aparecer antes da palavra 
de sabedoria. Pela palavra de conhecimento, Jesus disse à 
samaritana o seu passado. Depois, pela palavra de sabedoria 
apresentou-lhe a solução do seu problema.
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11 Leia de novo o propósito da palavra de sabedoria. Qual é a 
palavra na Versão Ferreira de Almeida que descreve o 
propósito de todos os dons? 

 _____________________________________________
 _____________________________________________

Fé

Objetivo 4. Explicar a função e o propósito do dom da fé.

Objetivo 5. Dizer como pode saber que temos o dom da fé.

Definição de Fé

“E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé…” (1 Coríntios 
12:9). Genericamente falando, a fé é a “capacidade para 
crer”. 
Se uma pessoa tem fé, dizemos que ela crê. Mas o dom da 

fé é algo que transcende a fé normal, comum, que todos os 
crentes possuem. É uma fé especial. É a fé dada pelo Espírito 
Santo para satisfazer uma necessidade especial. Podemos dizer 
que é uma pequena parte da perfeita fé de Deus dada pelo 
Espírito Santo a alguém.

deUS

Fé

deUS

dom da Fé

Para necessidades 
especiais

Para crer

O dom da fé não é propriedade do crente, através de quem 
o Espírito Santo o dá. O dom é derramado no coração de um 
crente numa ocasião especial para uma necessidade especial. O 
dom é dado. A necessidade é fornecida. O dom cumpriu o seu 
propósito.
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12 Escreva V no espaço que antecede as frases se as considerar 
VERDADEIRAS e F se as Considerar FALSAS. 
___a) Todo o crente pode receber o dom da fé.
___b) Através do dom da fé, o crente recebe um tipo 

especial de fé.
___c) Como o crente cheio do Espírito tem o Espírito 

Santo, é-lhe possível receber o dom da fé.

Explicação e Ilustração da Fé

A fé é sempre baseada no conhecimento. Isso explica por 
que razão a nossa fé pode ser pequena. Como temos pouco 
conhecimento, temos pouca fé.

Deus pode dar o dom da fé porque ele tem a fé perfeita. 
Isto porque ele conhece tudo. Ele tem o perfeito 
conhecimento. Através do dom da fé, é dado um pouco da 
perfeita fé de Deus para satisfazer alguma necessidade especial.

Geralmente ocorrem três coisas quando se manifesta o dom 
da fé:

1. Existe uma situação ou condição impossível.
2. É dado o dom da fé.
3. Vê-se uma solução.

A história de Pedro e João indo ao templo para orar pode 
ajudar-nos a ver como atua o dom da fé. Leia Atos 3:1-11 e 
veja por si próprio. Nesta história, as três coisas atrás 
mencionadas ocorreram.

1. Um paralítico sem esperança estava sentado à Porta 
Formosa do templo. Era paralítico desde o nascimento e tinha 
cerca de quarenta anos. Tudo o que ele podia fazer era 
mendigar para viver. Era impossível que os homens o 
curassem.
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2. De repente, Pedro descobriu fé especial no seu coração. 
Por causa dessa fé, que era realmente fé de Deus, disse ao 
homem: “... Em nome de Jesus Cristo, o nazareno, levanta-te e 
anda” (Atos 3:6).

3. Sabemos que Pedro tinha realmente o dom de fé por 
causa do que aconteceu ao paralítico! “...e logo os seus pés e 
artelhos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé, e andou...” 
(Atos 3:7-8). O seu problema ficou resolvido.

O Espírito Santo deseja atuar assim nos dias de hoje. 
Deseja dar aos crentes a fé especial de Deus para as grandes 
necessidades e para os problemas difíceis. Indubitavelmente, 
Ele necessita de crentes como Pedro que ousam agir quando 
Ele derrama fé nos corações. Em geral, os crentes receiam agir 
e por isso a fé não pode atuar.

Como podemos saber que possuímos o dom da fé? 
Podemos sabê-lo no nosso interior – no nosso espírito. A 
palavra fé, em certo sentido, significa “persuasão”. Quando o 
Espírito Santo nos dá um pouco da perfeita fé de Deus, 
estabelece-se em nós uma profunda persuasão de que Deus 
fará uma certa coisa. O crente que a recebe não só espera que 
Deus fará algo, mas também sabe que Deis agirá.

13 Complete as seguintes frases 
a)  A base da fé é ________________________________
b)  O perfeito conhecimento é necessário à perfeita _____
 __________________________________________
c)  Os crentes podem fazer o mesmo que Pedro fez na Porta 

Formosa se eles tiverem o________________________
 ___________________________________________
d) Através do dom da fé, sabemos que Deus vai ________
 __________________________________________ 
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Propósito do Dom da Fé

Para o dom da palavra de sabedoria e a palavra de 
conhecimento, podemos ver um propósito semelhante. Ambas 
servem para edificar o corpo de Cristo. Vimos como os dois 
dons podem operar em conjunto para edificar o corpo. O 
propósito é o mesmo para o dom da fé.

Paulo, antes de mencionar os nove dons que estamos agora 
a estudar, declarou o propósito de uma outra forma. “Mas, a 
manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for 
útil” (1 Coríntios 12:7).     Através do dom da fé, todo o 
corpo é ajudado e edificado. Mesmo que só um membro fosse 
beneficiado com a manifestação do dom da fé, todo o corpo 
seria ajudado. Quando um membro é ajudado, todos os 
membros são ajudados. “De maneira que, se um membro 
padece, todos os membros padecem com ele; e se um membro 
é honrado, todos os membros se regozijam com ele”                          
(1 Coríntios 12:26).

14 O propósito do dom da fé é:
a) algo como o propósito da palavra de sabedoria.
b) diferente do propósito da palavra de sabedoria.
c) igual ao propósito da palavra de sabedoria.
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Autoavaliação

Escreva V no espaço que antecede as frases se as considerar 
VERDADEIRAS e F se as Considerar FALSAS. 

___1 Os dons do Espirito residem no crente
___2 A Palavra de Conhecimento estava em operação em 

Atos 8:23
___3 Afirmar que Deus é omnisciente  significa que Ele 

está em todo o lugar.
___4 O crente é usado como canal para a dádiva de dons 

da parte de Deus para a igreja
___5 Os dons estudados nesta lição são principalmente 

para os líderes da igreja, ao invés para os crentes.
–––6 Palavra de Sabedoria  significa “uma pequena parte” 

da sabedoria humana proferida no devido tempo.
___7 O propósito da Palavra de Sabedoria, a Palavra 

Conhecimento, e o Dom da Fé é edificar a igreja
___8 Onde quer que um crente profira uma Palavra de 

Sabedoria, fala algo que não tinha condições de 
conhecer a não ser através do Espírito Snato.

–––9 O propósito do dom da Fé é o mesmo dos outros 
dons, mas a sua função é diferente. 
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Respostas às Perguntas de Estudo

1 a) um pouco da sabedoria de Deus dita no momento certo.

8 Vs. 17 e 18. “Disse-lhe Jesus: Disseste bem – não tenho 
marido – porque tiveste cinco maridos e o que agora tens 
não é teu marido.”

2 a) F
     b) V
     c) V
     d) F

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

3 “Escolhei pois, irmãos, dentre vós, sete varões de boa 
reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos 
quais constituamos sobre este importante negócio” (v. 3).

10 b) temos consciência da paz do Senhor no coração.
 d) não temos nenhum sentimento egoísta relativamente ao 

assunto.

4 c) O Espírito Santo dá-lhes uma palavra para dizer.

11 edificar

5 a) F
     b) F
     c) F
     d) V
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12 a) V
 b) V
 c) V

6 edificada

13 a) conhecimento.
 b) fé.
 c) dom da fé.
 d) agir, operar.

7 c) um pouco do conhecimento de Deus dado através do 
homem.

     d) conhecimento que o orador não possuía antes.

14 c) igual ao propósito da palavra de sabedoria.




