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PONTOS PRINCIPAIS: 

 Os dons espirituais  são ativados segundo o querer de 

Deus. 

 Deus nos dá indicações/dicas através de Seu Espírito 

sobre o que Ele quer fazer. 

 Devemos aprender a trabalhar junto com Deus. 

 

O Reverendo Mark Shutes compartilha sua experiência e 

perspectiva em Reis e Sacerdotes: As duas divisões: 

O que eu estou a mostrar a vocês é da mais suma 

importância e entendimento dos Dons do Espírito. Como você 

verá nos próximos parágrafos, existe um equilíbrio estrutural 

(Espírito e Verdade) que Deus deu a Moisés, o qual é uma 

réplica da estrutura celestial. Abaixo de Aarão e Josué, você 

verá que cada divisão representa uma ordem para certos dons 

a serem ativados. 

Todos os dons são ativados de acordo com o querer de Deus 

(Hebreus 2:4), entretanto, nós precisamos saber que Ele é 

quem está operando, de modo que possamos segui-Lo.  

Anteriormente, neste curso, nós vimos os princípios da Mão 

Esquerda e Mão Direita (aula 10.102.01 do P&C), o equilíbrio 

entre o Espírito e a Verdade. Agora, eu gostaria de te recordar 

desta tabela (ver ilustração abaixo) para dar mais claridade  
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acerca dos Dons do Espírito, e como eles operam com Deus 

nestes dons. Estas duas divisões são maravilhosas, elas vão te 

ajudar a compreender como preparar uma atmosfera para 

certos dons serem ativados, ou estarem disponíveis. 

Leia 1 Coríntios 12:1-11 

Para melhor esclarecer, vamos dividir estes dons em duas 

categorias seguintes: 

 Dons de poder: Dom da fé, dons de curar, dom de 

milagres. 

 Dons de comunicação: Dom da profecia, dom de 

variedade de línguas e dom de interpretação de línguas.  

 Dons de inspiração: Palavra de sabedoria, palavra de 

conhecimento e discernimento de espíritos. 

Precisamos de fé para ser usados nestes dons, senão 

ficaremos com medo de deixar o Senhor fluir em nós.  

Também é necessário entender a fé. A fé não é mística, 

você pode entender ela. Vamos ver o significados da palavra 

em hebreu antigo.  

A raiz hebraica aman significa firme, algo que é sustentado 

ou seguro. Esta palavra é usada em Isaías 22:23 para um 

prego preso a um lugar seguro. Uma palavra derivada desta 

raiz é emun, que significa artesão. Um artesão é alguém que 

está firme e seguro com seu talento.  

Outra palavra derivada de aman é a palavra emunah, que 

significa firmeza, algo ou alguém que está firme em suas 

ações. Quando a palavra em hebraico emunah é traduzida 

como fé, alguns equívocos podem ocorrer. Fé, em geral, é 

percebida como um saber, já em hebraico, emunah é 

percebida como uma ação firme. Ter fé em Deus não é saber 

que Deus existe, ou saber que Ele irá agir. O melhor é saber 

que com a emunah se agirá com firmeza em prol da vontade de 

Deus. (Significados das palavras em hebreu antigo ~ Emunah 

de Jeff A. Benner). 

Para que tenhamos firmeza e confiança na vontade de 

Deus, é importante primeiro saber a Sua vontade, ou o que Ele 

deseja. Dessa maneira, quero mostrar como Deus fala. Se 

acharmos que Deus se comunica conosco somente por 

palavras, estaremos perdendo em saber como, de fato, Ele 

trabalha conosco. Vamos analisar de um ponto de vista 

humano, pois é assim que fomos criados, a Sua imagem e 

semelhança. 

De uma perspectiva humana, aqui listei algumas maneiras 

que nós usamos para se comunicar uns com os outros. 

 Palavras /voz; 
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NOTAS:  Um bilhete escrito; 

 Através dos outros; 

 Linguagem corporal; 

 Impressões/emoções. 

Vamos tentar analisar: 

 Palavras /voz: nós entendemos porque isso acontece 

diariamente. Esta é a maneira mais óbvia quando 

pensamos em comunicação.  

 Um bilhete escrito: nos leva a outro nível de confiança 

na pessoa que escreveu o bilhete para nós.  

 A comunicação através de outra pessoa é também 

conhecer, através da intimidade ou respeito.  

 Se comunicar com alguém através da linguagem 

corporal exige estudo e tempo. Você precisa estar perto 

de alguém para aprender. Naturalmente, há sinais 

corporais óbvios que significam alguma coisa para a 

maioria das pessoas.  

 Se comunicar com alguém através das expressões é de 

outro nível, mas todos nós fazemos isso. Exemplo: Como 

você sabe que alguém está bravo com você sem te falar 

nada, especialmente um cônjuge, irmão ou alguém 

próximo a você? Você começa a se sentir desconfortável 

e começa a perguntar para a pessoa o que ela está 

sentindo. Perguntas do tipo: "Você está bravo/a 

comigo?" "Eu fiz algo de errado?"  

 Existe também outras expressões ou emoções óbvias, 

tais como alegria, paz, etc. Todos nós nos comunicamos 

usando elas. 

Deus se comunica conosco em grande parte da mesma forma. 

 Ele se comunica conosco através de Seu espírito e nós 

recebemos palavras em nossas mentes. 

 Ele se comunica conosco através da Sua Palavra. Nós 

lemos a Sua Palavra e as vezes um versículo parece 

estar muito claro para nós, ou traz um impacto imediato 

para nossas vidas. 

 Ele se comunica conosco através das pregações da 

Palavra, ou através das pessoas que Ele envia para nós. 

 Ele se comunica conosco com visões ou em sonhos. 

 Ele se comunica conosco com expressões, sentimos Sua 

alegria, paz, amor. 

Nesta lição nós chamamos estas comunicações de Dicas 

dos Dons do Espírito, pois Deus nem sempre se comunica 

conosco da maneira com que esperamos. As vezes Ele dá dicas 
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ou impressões e deseja que nós sejamos capazes de entender 

o que Ele está fazendo para que estejamos no mesmo fluxo 

Dele. É necessário se achegar e ter uma boa intimidade com 

Deus para que você conheça melhor os dons do Espírito. É 

muito importante que você ore fervorosamente todos os dias.  

Recapitulação das duas divisões (Rei/Militante e 

Sacerdote/Lei). 

 Espírito e Verdade - Espírito é militante e Verdade (Lei) é 

sacerdote. 

 Palavra e Poder - Palavra é Sacerdote e Poder é 

militante. 

 Louvor e Adoração - Louvor é militante (Poder) e 

Adoração é Sacerdote (Intimidade). 

Para  esta visão ficar clara, olhe a figura que está no início 

desta lição. 

Vamos ver os significados básicos das palavras adoração e 

louvor. Eu vou utilizar algumas palavras antigas do hebraico de 

Jeff A. Benner. 

Adoração em hebraico antigo é shehhah. 

 A palvra shehhah é uma palavra hebraica comum que 

significa prostrar-se  ante outro com respeito. Vemos 

Moisés prostrando-se ante seu sogro em Êxodo 18:7. 

Quando os tradutores decifram a palavra shehhah, eles 

usam a palavra adorar quando o ato de prostrar-se é 

perante Deus, no sentido de reverência, ou outra 

palavra equivalente, quando direcionada a outra 

pessoa. Sob a perspectiva hebraica, adoração, shehhah 

é o ato de ajoelhar-se com a face voltada ao chão com 

respeito frente a alguém digno. 

 Em russo, a palavra adoração é поклонение, ou 

ajoelhar-se em reverência. 

Uma das palavras para Louvor em hebraico antigo é  halel. 

 A palavra louvor é uma palavra abstrata que não tem 

ligação concreta com a forma de pensar no hebraico 

antigo. Enquanto a palavra halel é traduzida como 

louvor, ela também é traduzida como brilhar em Jó 29:3. 

“Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a 

minha cabeça..." O significado original de halel é a 

Estrela Polar. Esta estrela, diferente de todas as outras, 

mantém-se imóvel, brilha constantemente no céu do 

norte e é usada como um ponto de referência para 

viagens. Na consciência do hebraico antigo nós 

louvamos a Deus quando olhamos para Ele como se 

fosse a nossa estrela guia para nos mostrar o caminho. 
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A primeira letra desta palavra em hebraico (da direita 

para a esquerda) é uma figura de um homem com seus 

braços levantados apontando para algo grandioso. A  

duas segundas letras são figuras de uma vara de pastor, 

o qual é usada para pastorear e conduzir seu rebanho 

para uma direção. Quando vemos estas duas letras 

combinadas, a ideia de olhar para algo é formada. 

 A palavra halel, também pode significar celebrar. 

Estes dois significados dão uma imagem básica em sua 

cabeça de seus significados e qual a ação que elas envolvem.  

Muitos anos atrás, quando você encontrava a um rei, você 

se ajoelhava com seu rosto em chão, mostrando que você se 

submete a sua soberania como legislador do território. Esta é a 

imagem de adoração. É claro que conhecemos das escrituras 

outras formas de adoração, tais como levantar as mãos ao 

Senhor, etc. 

Louvor tem o significado de celebrar. Nós vemos isso 

quando as pessoas estão em um jogo e um jogador marca um 

ponto. A reação das pessoas é demonstrar com aplausos, 

gritos, sorrisos e risadas. Nós também fazemos isto quando 

nós celebramos o aniversário de alguém. Ninguém cai de 

joelhos e adora o aniversariante, mas eles se alegram , batem 

palmas e cantam. 

Estes dois princípios que encontramos em louvor e 

adoração preparam um atmosfera para Deus manifestar os 

dons do Espírito entre nós. Na verdade, a estrutura celestial de 

Deus consiste em mão direita e mão esquerda, quando nós 

fluímos com Deus, dois anjos diferentes são liberados para 

ministrar. Veremos este assunto mais a fundo adiante. 

Dicas dos dons do Espírito 

 Variedade de línguas é antecipada por um  Silêncio Santo. 

Isso acontece em uma atmosfera de adoração. Enquanto as 

pessoas estão adorando, há um sentimento de  temor em Sua 

presença, as vezes, nós sentimos que devemos ficar quietos e 

as pessoas ficam em silêncio. Isto é Deus se comunicando 

conosco e tentando nos dizer que Ele quer falar. Assim, 

esperando em Sua presença podemos sentir o Dom de 

variedade de línguas no ar. Quando alguém fala para Deus que 

quer ser usado, Seu espírito desce sobre a pessoas e ele/ela 

começa a dar uma mensagem em línguas. É importante 

transmitir essa Palavra com humildade e confiança pois isto 

mostra uma ação firme em relação a vontade de Deus. Este 

dom opera no lado do sacerdote/Lei. É onde há uma intimidade 

com Deus através da adoração.  
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NOTAS: 
 Interpretação de línguas também é antecipado por um  

Silêncio Santo. Depois que um pessoa entregar a mensagem 

em línguas, a igreja precisa adorar a Deus e esperar pela 

interpretação das línguas. Se isso não acontecer, então ore 

para que Deus te use. Quando a interpretação vem, ela se 

apresenta com poucas palavras (porque você é um intérprete 

de Deus). Ele não vai dar a idéia completa, mas poucas 

palavras ou uma frase de cada vez. Enquanto você fala, Ele te 

dará mais palavras até o momento em que Ele fique em 

silêncio. Depois da interpretação, as pessoas precisam 

agradecer a Deus pela Palavra.  

 A adoração tende a fluir através do ministério de 

ensino da Palavra. Aqui é quando a revelação acontece, em 

uma atmosfera de adoração.  

 A profecia opera no louvor, na exuberância, etc. Qualquer 

expressão da parte de Deus é considerada dom de profecia, já 

que é a Palavra vinda do Senhor.  

 Há muitas categorias de profecias, tal quando um pregador 

está proclamando a Palavra e a unção do Senhor desce sobre 

ele.  Deus está falando através dele ou ele está profetizando 

em Espírito. Profetizar  é anunciar eventos futuros, é dizer o 

que Deus tem feito, ou falar dos poderosos atos de Deus sob a 

unção do Senhor.   

 Quando houver um Espírito de Louvor, as vezes 

você sentirá vontade de declarar os poderosos atos de Deus, 

ou você sentirá um grito em seu espírito pedindo um 

avivamento para que muitas almas venham ao Reino. Não há 

necessidade de línguas e interpretação, mas você 

simplesmente diz o que o Espírito está te mostrando. As vezes 

a mensagem vem em forma de visão. Mais um vez, você 

precisa falar em Espírito o que o Senhor mostrou a você. Fale 

com humildade e confiança.  

 Você precisa preparar a atmosfera através do 

louvor e Deus tornará este dom disponível. Você pode sentir 

isso acontecendo, especialmente antes de um culto de 

derramamento do Espírito Santo ou de um culto evangelístico. 

Este é o dom de profecia. Deus quer contar o que Ele quer 

fazer! Permita isso acontecer!  

 O dom da fé é antecipado por Autoridade. Este dom 

trabalha junto com o dom de milagres, o qual opera em uma 

atmosfera de louvor. Quando você estiver ministrando ou 

orando, você começará a sentir autoridade, como se qualquer 

coisa pudesse acontecer. Deus quer que você responda a Ele 

ordenando coisas a acontecerem. Se você obedecer, será 

guiado, de fato ao domínio dos milagres. Discutiremos mais 

sobre isso quando tratarmos sobre a Operação de Milagres.   
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NOTAS: 
 Os dons de curar são antecipados por compaixão. “Quando 

Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão; sentiu-se movido 

de grande compaixão pelo povo, e curou os seus doentes". 

(Mateus 14:14 KJA). 

Através desta passagem você vê que a compaixão precede a 

cura. Você já viu alguém com alguma doença ou machucado de 

alguma maneira e o Espírito do Senhor começou a se mover 

dentro de você e logo ficou com vontade de chorar? Esta é a 

dica do Espírito que Deus quer curar aquela pessoa. Eu não 

estou falando de cura milagrosa, mas dos Dons de Curar, do 

qual é um processo (“…sobre os enfermos imporão as mãos e 

serão curados” Marcos 16:18 KJA). Quando isso acontecer, dê 

um passo adiante com confiança e proclame o que Deus quer 

fazer e comece a orar por aquela pessoa.  

Você pode sentir este dom  a medida que começa a orar 

intercedendo pelas pessoas e também a orar para que Deus 

restaure a vida das pessoas, etc. Você pode sentir este gemido 

no Espírito. Isto é Deus dizendo a você que Ele deseja operar 

através de você, curar esta pessoa e restaurá-la. Quantas vezes 

nós sentimos esta impressão do Espírito e não soubemos o que 

fazer, e por acaso Deus não seria capaz de nos usar porque 

nós não sabíamos o que Ele estava fazendo? 

O dom é operado no lado esquerdo ou no lado da 

adoração. Você pode sentir este dom muitas vezes com o 

sentimento de grande compaixão. Ele também pode ser 

operado no lado direito, no lado do louvor, mas você não 

precisa sentir compaixão porque o dom está unido ao dom de 

milagres.  

 A operação de Milagres é antecipada pela Vitória. “Tu, 

contudo, és o Santo, és Rei, és o louvor de Israel” (Salmos 

22:3, KJA). Assim que começamos a louvar ao Senhor, Ele 

desce e habita no louvor. Aqui é onde Ele estabelece o Seu 

Reino, bem no meio. Aqui é onde a operação de milagres pode 

acontecer.  

 Por exemplo, um dos eventos mais milagrosos que pode 

acontecer é quando alguém recebe o dom do Espírito Santo. O 

que eles estão fazendo quando eles recebem o Espírito Santo? 

Eles estão louvando a Deus! Quando você ora com a pessoa 

para ela receber o Espírito Santo, de repente você começa a 

sentir vitória, você sente vontade de gritar e louvar a Deus. Esta 

é a dica que o Espírito Santo dá para a operação de Milagres. 

Deus está mostrando que isso está disponível para você.  

 As vezes, quando orar sozinho, você pode sentir esta 

vitória e você começa a reagir dançando e gritando. Você pode 

pensar o que está acontecendo. Deus está mostrando a você 

que Ele vai fazer um milagre hoje, e se você for sensível, Ele irá 

fluir através de você e fazer isso.  
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NOTAS: 
 Você já esteve em um culto onde nada parecia estar 

acontecendo e de repente alguém começa a dançar e a gritar 

louvando a Deus? Nestas situações, você pode ver que as 

pessoas começam a se afastar dela com medo que isso pegue 

nelas também. O que está acontecendo? Na maior parte do 

tempo, isto acontece quando Deus está tentando chamar a 

atenção porque Ele quer fazer milagres, então Ele permite que 

seu poder desça sobre uma pessoa para nos chamar a atenção 

a fim de  que nós também entremos entremos em sintonia com 

Ele.  

 A medida que você entra na atmosfera de louvor, 

Deus deixa este dom disponível para nós.  

 Discernimento de Espíritos funciona como um sonar. Este 

dom pode fluir no lado Direito e no lado Esquerdo. Nós 

discernimos o Espírito de Deus em adoração  e  em louvor.  

 Este dom é muito importante, você pode discernir o 

que Deus está fazendo, você pode discernir a verdadeira 

intenção das pessoas e você fica disponível para discernir o 

inimigo.  

Aqui estão alguns exemplos:  

 Discernindo o inimigo: Você já esteve em uma área de 

uma cidade em que você começou a sentir luxúria? Você 

começa a se sentir confuso e sabe que isso não é do seu 

caráter e de repente você sente luxurioso e envergonhado. Isto 

é um espírito que é muito poderoso no território em que você 

está.  

 Você já participou de uma saída evangelística e voltou 

para casa com um sentimento de medo sobre você que te dava 

vontade de se esconder ou fugir? Este é um espírito demoníaco 

militante que está vindo contra você porque você invadiu o 

território dele. Os espíritos transmitem estes sentimentos a 

você para que você se sinta culpado. Se você recebeu isso, 

então você entrou no domínio deles. É assim que o 

discernimento de espíritos funciona.  

 Dentro de você está a possibilidade de operar em 

todos os nove dons do Espírito, pois Deus está em você. Você 

simplesmente tem que saber fluir em Deus e entender como 

Ele trabalha.  

 Discernimento do espírito em outros: Você já falou 

com uma pessoa e de repente se sentiu desconfortável? 

Pensamentos diferentes estão vindo na sua mente e você só 

quer sair de perto desta pessoa. Você está discernindo o 

espírito da pessoa com quem você está falando. Você se torna 

mais sensível através da oração e do jejum. Este dom é um 

bom jeito de saber o que está vindo contra você, ou saber para 

quem você precisa ministrar.  
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NOTAS: 
 Aqui há outro exemplo: Durante um apelo, você pode 

olhar a multidão e, de repente, no meio de muitas pessoas, 

uma pessoa se destaca para você. Isto é Deus te mostrando a 

quem você deve ministrar. Você está discernindo as pessoas e 

suas necessidades.  

 Discernindo o Espírito de Deus: Você deveria estar 

praticando isso todos os dias. Se Deus não está se agradando 

com algo, então você sente isso. Você precisa perguntar a Deus 

para descobrir o que tem de errado e como você pode arrumar 

isso.  

 Você já falou com alguém sobre o Senhor e ficou 

frustrado porque você deixou a pessoa agitada e acabou 

ficando com o sentimento de culpa? Isto é um erro. Lembre-se 

que você está trabalhando para o Senhor e, portanto, você está 

sentindo a agitação do Espírito. Ele está incomodado porque 

essa pessoa está rejeitando Ele. Se você está na presença do 

Senhor, e de repente você quer dar risada, você está 

discernindo o Espírito do Senhor. O Senhor diz que Ele ri de 

Seus inimigos. Deus quer que você ria com Ele e se regozija, 

pois Ele tem feito grandes coisas em nosso meio. Seja sensível 

ao Espírito de Deus em você, e você começará a entender mais 

sobre Ele. Este é um dom muito poderoso, mas você pode ser 

enganado também. Portanto, fique com a Palavra de Deus, e 

tenha alguém de confiança para que você possa contar a ela o 

que Deus está fazendo. Tenha um irmão parceiro com quem 

você possa trabalhar. 

 A Palavra de Sabedoria se manifesta durante períodos 

silenciosos. Este dom se manifesta no lado esquerdo ou em 

uma atmosfera de adoração. Se você precisa de uma direção 

de Deus, então passe algum tempo com Ele. Passe um tempo 

em adoração e faça suas perguntas a Ele. Tenha um bloco de 

anotações e caneta porque você precisará escrever o que Deus 

der a você. 

 Elias era um profeta de Deus que estava adaptado a 

ser usado no lado direito, com milagres. Deus realizou milagres 

através de Elias, todo Israel prostrou-se em arrependimento 

quando o fogo desceu do céu. Depois disso, Jezabel enviou 

uma mensagem para Elias dizendo que ela iria matá-lo. Elias 

fugiu para salvar-se e disse para Deus que já tinha acabado 

seu ministério e que já estava na hora de Deus levá-lo.  

 Deus então mostrou a Elias algo muito importante 

sobre ele mesmo. Então veio um vento fortíssimo, mas o 

Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto, mas 

o Senhor não estava no terremoto. Depois houve um fogo, mas 

o Senhor não estava no fogo. E então houve o murmúrio de 

uma brisa suave,e Deus falou com ele. Deus estava mostrando 

a Elias que a direção Dele não vem em grandes 
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demonstrações, mas que é preciso estar quieto com Deus, e 

então Ele vai falar com você e te dar direção. 

 Josué foi um guerreiro e tomou uma má decisão em 

tempo de guerra. As pessoas de Gibeão vieram enganar e 

mentir a Josué e aos anciãos de Israel para que eles não 

fossem destruídos nas terras de Canaã. Ao invés de perguntar 

a Deus, eles fizeram um acordo de paz com eles, depois 

descobriram que eles foram enganados. No lado direito você é 

confiante. O poder Deus está com você e todas as coisas se 

tornam possíveis. Aqui é quando você pode cometer grandes 

erros. Sempre pergunte ao Senhor e descubra o que Ele quer 

fazer. Pois por causa deste único erro, eles não puderam 

conquistar toda a terra prometida por Deus, e depois, as 

consequências disso foram mortes de muitas pessoas.  

 Esteja em adoração, faça suas perguntas para Deus e 

espere que Ele te dê a direção ou sabedoria em sua situação.  

 Palavra de Conhecimento se manifesta durante 

períodos silenciosos. Este dom também se manifesta durante a 

adoração. Se você precisa ter conhecimento sobre algo, não só 

pergunte a Deus sobre isso, mas prepare o ambiente onde você 

está com adoração e então  pergunte a Ele. Tenha papel e 

caneta em mãos para que você escreva a resposta. 

 Quando um pregador ou professor estiver orando 

antes do culto, uma equipe estará junto dele para ministrar a 

congregação, muitas vezes eles acharão um lugar de oração e 

perguntarão a Deus à respeito do culto que eles estarão 

ministrando. Neste momento, eles estão realmente pedindo a 

Deus uma Palavra de Conhecimento. Depois de receber a 

mensagem, eles também vão perguntar a Deus pela Palavra de 

Sabedoria para ver o que Deus quer fazer como resultado da 

mensagem entrege à igreja. Se você já tiver o conhecimento da 

situação, você simplesmente precisa pedir a Deus a direção ou 

uma Palavra de Sabedoria.  

 Este dom leva a intimidade com Deus. Você precisa 

separar um tempo pra fica na presença Dele. Muitas pessoas 

não querem ter esse tempo, ao invés disso eles pedem para 

alguém que ora para pedir a Deus e ficam esperando pela 

resposta. Isto pode funcionar, mas eu quero encorajar você a 

praticar este dom e passar algum tempo com Deus. Deus quer 

falar com você. Ele deseja seu companheirismo. Os dons do 

Espírito não servem para mostrar o quão espiritual você é, é 

Deus se comunicando com você e através de você.  

Os dons do Epspírito geralmente operam nos seguintes 

modos de oração: 

Adoração 

 Palavra de Sabedoria 
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 Dons de Cura. 

 Discernimento de espíritos. 

 Variedade de línguas 

 Interpretação de Línguas. 

Louvor 

 Dom de fé 

 Dons de Cura, em conjunto com Operação de Milagres 

 Operação de Milagres 

 Dom de Profecia 

 Discernimento de espíritos. 

O exército de anjos de Deus quer se envolver e ajudar. 

Leia Daniel capítulo 10. 

Esta é uma passagem muito interessante. Daniel estava 

jejuando e orando por entendimento (lado esquerdo ou 

adoração). 

No primeiro dia que ele começou a orar e pedir ao 

Senhor, Deus enviou um anjo para entregar a resposta. Este 

anjo era um anjo mensageiro, e por isso levou tanto tempo 

para chegar até Daniel.  

Por 21 dias este anjo lutou contra o Príncipe da Pérsia 

(um demônio governante), até que Miguel, a cabeça dos anjos 

de guerra, veio e lutou contra este poder demoníaco. Aí é 

quando o anjo mensageiro de Daniel chegou até ele para 

entregar o entendimento que ele estava buscando.   

A maneira com que você ora é muito importante. 

Quando você entra na presença de Deus, você tem que fazer 

com ação de graças e louvor. A presença de Deus então se 

manifesta no lugar onde vocês estão reunidos e Ele estabelece 

o Seu trono. Neste momento, anjos guerreiros começam a 

empurrar para longe os poderes demoníacos. Nós precisamos 

trabalhar com Deus se quisermos uma resposta mais rápida, 

etc. Uma vez que você esteja na presença de Deus, então você 

começa a adorá-lo e receber as respostas.  

Quando você adora a Deus e acontece um silêncio 

santo, alguns dos dons do Espírito são ativados. Tais como o 

dom de cura, de variedade de línguas, de interpretação de 

línguas, da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento 

e de discernimento de espíritos, etc. podem ser todos 

manifestos ao mesmo tempo. Aqui é onde os anjos 

ministradores caminham em volta e ministram aos santos.  
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Quando nós começamos a louvá-lo, fortalezas caem e 

Deus concede os dons da fé, de milagres, de cura, de 

discernimento de espírito e o de profecia. Os anjos guerreiros 

caminham entre os santos conquistando e derrubando 

fortalezas.  

Conclusão 

Efésios 1:17-23 (KJA), para que o Deus de nosso Senhor 

Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de 

revelação no pleno conhecimento dele. Oro, ainda para que os 

olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais 

qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez, quais são 

as riquezas da glória da sua herança nos santos e a 

incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que 

cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Esse 

mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e 

entronizando-o à sua direita, nas regiões celestiais, muito 

acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de 

todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, 

mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo 

o que existe debaixo dos seus pés e os designou cabeça sobre 

absolutamente tudo o que há, e o concedeu à Igreja,  que é o 

seu Corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, 

em toda e qualquer circunstância. 

 

 

 

GABARITO:   C, D, C, A, D   



Plantar & Crescer  Global  Página 13 

Aula 10.107.03: Reis e Sacerdotes: As duas divisões 

NOTAS: RESUMO DO ALUNO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

I. Introdução: As duas divisões. 

A. Deus deu a Moisés uma estrutura equilibrada, uma 

réplica da estrutura divina. 

1. A Divisão de Arão. 

2. A Divisão de Josué. 

B. Todos os dons são ativados se de acordo com a vontade 

de Deus (Hebreus 2:4). 

C. Entendendo os princípios da mão direita e esquerda/ o 

equilíbrio do Espírito e Verdade. 

1. Como trabalhar junto com Deus. 

2. Como preparar o ambiente. 

       

II. Os frutos do Espírito (1 Coríntios 12:1-11). 

A. Três categorias. 

1. Dons de milagres. 

2. Dons de comunicação. 

3. Dons silenciosos. 

III. A importância da fé quando se opera nos dons do Espírito.  
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NOTAS: 
A. O que é fé? A raiz hebraica é aman (Isaías 22:23). 

B. Para ter fé, nós precisamos primeiramente saber a Sua 

vontade, ou o que Ele deseja que façamos. 

1. Como Deus fala? 

2. A importância da intimidade com Deus. 

IV. Entendendo as s duas divisões. 

A. Os princípios de louvor e adoração. 

1. Qual é o significado de adoração? 

2. Qual é o significado de louvor?  

B. Estes princípios preparam o ambiente para: 

1. Os dons do Espírito se manifestarem; 

2. Envio de anjos ministradores. 

V. Dicas dos dons do Espírito. 

A. Variedade de línguas. 

1. Atmosfera de adoração. 

2. Entregue a Palavra com humildade e confiança. 

B. Interpretação de Línguas. 

1. Intérprete para o Senhor. 

2. A revelação acontece em uma atmosfera de 

adoração. 

C. A profecia. 

1. Diferentes categorias de profecia. 

2. Prepare o ambiente através do louvor. 

D. O dom da fé. 

1. O que precede, geralmente, este dom?   

2. Trabalha em conjunto com o dom de milagres. 

E. Os dons de curar (Mateus 14:14). 
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NOTAS: 
1. A diferença entre o milagre de cura e dons de cura. 

2. Quando se está trabalhando no lado do louvor, qual 

outro dom do Espírito está ligado com  o dom de 

cura? 

F. A operação de milagres (salmo 22:3).  

1. Antecipado pela vitória 

2. O grande milagre: O dom do Espírito Santo. 

G. Discernimento de espíritos. 

1.  Discernindo o inimigo. 

2.  Discernimento o espírito de outros. 

3.  Discernindo o Espírito de Deus. 

H. Palavra de Sabedoria. 

1. Passar tempo com Deus para receber uma direção 

da parte Dele. 

2. Exemplos de Elias e Josué. 

I. Palavra de Conhecimento. 

1. Preparar o ambiente quando for pedir algo de que 

precisa saber de Deus. 

2. Em uma ministração, a Palavra de Sabedoria deve 

vir depois da Palavra de Conhecimento. Esta 

maneira revela o que Deus quer fazer como 

resultado da mensagem. 

VI. Modos de oração em que os dons geralmente operam. 

A. Adoração. 

1. Palavra de Sabedoria. 

2. Palavra de Conhecimento. 

3. Dons de Cura. 

4. Discernimento de espíritos. 

5. Variedade de línguas. 



Plantar & Crescer  Global  Página 16 

Aula 10.107.03: Reis e Sacerdotes: As duas divisões 

NOTAS: 
6. Interpretação de Línguas. 

B. Louvor. 

1. Dom de fé. 

2. Dons de Cura, em conjunto com Operação de 

Milagres. 

3. Operação de Milagres. 

4. Dom de Profecia. 

5. Discernimento de espíritos. 

VII.  O exército de anjos de Deus quer se envolver e ajudar.   

A. A importância da maneira em que oramos (Daniel 10). 

B. Diferença entre Anjos ministradores e Anjos guerreiros. 

VIII. Conclusão.  

A. Efésios 1:17-23 
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Nome: ______________ Data: _________________ 

 

1. Em  Hebreus 2:4 nós vemos que todos os Dons do Espírito 

são ativados de acordo com a... 

a. fé do ministro. 

b. o poder dentro de você. 

c. desejo de Deus. 

d. desejo do ministro. 

 

2. Quais dos seguintes Dons do Espírito se manifestam com a 

adoração e louvor? 

a. Operação de Milagres. 

b. Interpretação de Línguas. 

c. Palavra de Conhecimento. 

d. Discernimento de espíritos. 

 

3. A operação de Milagres é antecipada pelo(a)... 

a. sinais e maravilhas. 

b. pregação da Palavra. 

c. vitória. 

d. poder. 

 

4. Quais dos seguintes Dons do Espírito se manifestam 

através da adoração? 

a. Variedade de línguas. 

b. Dom da fé. 

c. Dom de Profecia. 

d. Operação de Milagres. 

 

5. Quais dos seguintes Dons do Espírito se manifestam 

através do louvor? 

a. Palavra de Conhecimento. 

b. Interpretação de Línguas. 

c. Variedade de línguas. 

d. Operação de Milagres. 
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NOTAS: QUESTÖES DISCURSIVAS 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

Quais são os três pontos que se destacaram para você? 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Em qual ponto você vai se esforçar para aplicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, compartilhe qualquer outra reflexão ou testemunhos: 

 

 


