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Plantar &Crescer 
DONS DO ESPÍRITO 

Aula 01: "Introdução aos dons do Espírito". 

Traduzido por Juliany Chaves. 

 

 

NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

PONTOS PRINCIPAIS: 

 1 Coríntios 12-14 fornece um quadro completo dos dons 

do Espírito. 

 Deus é a fonte dos dons, então todos os que são cheios 

com o Espírito Santo podem operar qualquer um dos 

dons. 

 Os dons são destinados a exaltar o Senhor Jesus e 

edificar a Igreja (Corpo) através da adição de novos 

crentes e encorajamento entre os irmãos. 

 Os dons não indicam maturidade espiritual, não 

substitua a palavra escrita de Deus e também não 

substitua a liderança espiritual na Igreja. 

 Os dons devem ser operados em amor 

 

 

NOTAS PARA O PROFESSOR: 

 Não é necessário ler cada versículo referenciado 

nesta lição. A maioria deles estão listados no 

esboço para o estudo futuro do aluno/referência 

do aluno. 

 Esta lição fornece uma breve explicação dos nove 

dons listados em 1 Coríntios 12. Uma explicação 

de como eles são usados "na prática" é dada na 

lição 10.107.03: "Reis e Sacerdotes: As duas 

divisões". 

 

Introdução  

Ao estudar os dons do Espírito, é bom ler os capítulos  

12, 13 e 14 de 1 Coríntios juntos, como se fosse somente uma 

passagem da bíblia. 

Ler 1 Coríntios 12:4-11. 

"A respeito dos dons espirituais, não quero,  irmãos, que 

tenhais desconhecimento" (1 Coríntios 12:1, KJA). 

 

 "Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o 

mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é 
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o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo 

Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é 

conhecida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que 

todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra 

da sabedoria; a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé; a 

outro, pelo único Espírito, dons de curar; a outro, poder para 

operar milagres; a outro, profecia; a outro, discernimento de 

espíritos; a outro, variedade de línguas; e ainda a outro, 

interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo Espírito  realiza 

todas essas ações, e Ele as distribui individualmente, a cada 

pessoa, conforme deseja." (1 Coríntios 12:4-11, KJA). 

Alguns pontos de informação bíblica sobre os dons 

 A origem dos dons é Deus (Gênesis 1:1-2; João 4:24; 1 

Coríntios 12:4-7). 

o Os dons são utilizados em diferentes formas e têm 

diferentes funções, mas o verdadeiro Deus é o autor de 

todos eles. Deus é aquele que dá, e é Deus quem realiza 

o trabalho. 

 Os dons em 1 Coríntios 12 têm um perfil sobrenatural 

(Hebreus 2:3-4). Por exemplo, 1 Coríntios 14 torna claro 

que o dom de línguas não é um dom da aprendizagem das 

línguas, mas é um dom de milagrosamente falar em línguas 

desconhecidas para quem está falando. 

 Para que eles são designados: 

o Exaltar o Senhor Jesus (João 14-16). 

o Edificar ou edificar a Igreja (Corpo). Este processo de 

edificação ocorre tanto pelo planejamento quanto pela 

adição de novos membros e fortalecimento e 

encorajamento do membros já existentes (João 14:26; 

15:26; 16:8, 13-24; 1 Cor. 12:7, 12, 21-22, 24-25; 

14:3, 22-25; Atos 3:11; 4:4, 33; 5:1-16). 

 Para quê eles não são designados: 

o O objectivo não é o de ensinar doutrina ou substituir a 

palavra escrita de Deus (2 Timóteo 3:15-17; Gálatas 

1:8). 

o Eles não substituem a liderança espiritual da Igreja (1 

Coríntios 14:29, 33). 

o Cada cristão deve aprender a andar pela fé para crescer 

em sabedoria e em conhecimento espiritual, e para 

desenvolver uma compreensão da vontade de Deus (1 

Coríntios 1:9-14; 1 Coríntios 4:12; Atos 13:2). 

o Dons sobrenaturais não são um sinal de maturidade 

espiritual (Atos 3:12; Mateus 7:21-27). O sinal de 

maturidade espiritual é o fruto do Espírito, o Amor 

(Gálatas 5:22-23), detalhado em 1 Coríntios 13. 

 Disponibilidade dos dons do Espírito 
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o Deus os deu para a Igreja. Os dons são destinados para 

todas as igrejas locais até o retorno do Senhor Jesus 

Cristo (1 Coríntios 1:2, 5-7). 

o Todo aquele que está cheio com o Espírito Santo pode 

potencialmente operar qualquer um dos dons, porque 

vêm do Espírito (1 Coríntios 12:11; 14:31). 

 Uma outra maneira de olhar para isto é: O Espírito 

Santo é capaz de operar todos estes dons? Sim! Este 

mesmo Espírito Santo está em você (se você já 

recebeu o Espírito Santo) e Ele é a fonte dos dons. 

Cada indivíduo deve estar aberto a todas as 

manifestações dos dons que Deus escolher. 

 Desejando os dons do Espírito 

o Ler 1 Coríntios 12:31 e 14:1. 

 

"Contudo, buscai com zelo os melhores dons. O 

amor que vem de Deus/ e eu vos mostrarei um caminho 

mais excelente" (1 Coríntios 12:31, KJA e NVI). 

 

"Segui o caminho do amor e exercei com zelo os 

dons espirituais; contudo, especialmente o dom da 

profecia" (1 Coríntios 14:1, KJA). 

 

o Note que depois de 1 Coríntios 12:31 Paulo desvia um 

pouco de seu pensamento e discorre sobre o  "amor" no 

capítulo 13, e como os dons devem ser operados em 

amor. Em seguida, ele continua seu pensamento no 

verso 14:1 e explica o que ele quer dizer sobre desejar 

os dons no capítulo 14. 

o Os cristãos devem desejar ser sensíveis à liderança do 

Espírito de Deus, de modo que eles estejam disponíveis 

para qualquer manifestação Deus escolher. 

o A única indicação de que um dom específico é melhor 

do que a outro é encontrada em 1 Coríntios 14, que 

descreve a profecia como superior a de línguas em 

reuniões públicas, a não ser que haja uma interpretação 

para que fiquem pareados. Ao mesmo tempo, 1 

Coríntios 14 valoriza as línguas estranhas para a 

edificação própria e para ajudar os incrédulos para 

acreditarem. Isso indica que o "melhor" dom pode variar, 

dependendo das circunstâncias. 

 Os dons devem ser operados em amor 

o "Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos 

anjos, se não tiver amor, serei como o prato que 

retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e 

conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda 

tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver 

amor, nada serei" (1 Coríntios 13:1-2, KJA). 



Plantar & Crescer  Global  Página 4 

Aula 10.107.01: Introdução aos dons do Espírito 

 

NOTAS: 
o "Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons 

espirituais" (1 Coríntios 14:1, KJA). 

Dons silenciosos 

 Palavra de Sabedoria  

o "Sabedoria" significa "a compreensão do que é 

verdadeiro, certo, ou duradouro; introspecção; bom 

senso; juízo."  

o O conhecimento é a compreensão dos fatos, mas a 

sabedoria é a compreensão de como usar os fatos para 

tomar boas decisões. Sabedoria envolve introspecção, 

bom senso e orientação. 

o A Palavra de Sabedoria é o dom sobrenatural do 

discernimento divino, julgamento ou orientação para 

uma determinada necessidade (Atos 27:9-10; Atos 

16:6-10).  

o Pela Palavra de Sabedoria, Deus concede a orientação 

divina e a direção no tempo certo. 

 Palavra de Conhecimento  

o A palavra grega para "conhecimento", utilizado na 

presente escritura é  gnose. "Conhecimento" significa, 

"familiaridade, consciência ou compreensão adquirida 

através da experiência ou estudo; ----- a soma ou 

intervalo do que foi percebido, descoberto, ou 

aprendido."  

o A palavra de conhecimento é o dom sobrenatural de 

uma parcela de informação divina para uma 

necessidade em particular.  

o Deus milagrosamente revelou a Pedro informações 

secretas sobre Ananias e Safira (Atos 5:1-10).  

 Discernimento de espíritos  

o Discernimento de espíritos é o dom sobrenatural de 

perceber as motivações espirituais para uma ação, ou 

que tipo de espírito está agindo (Atos 16:16-18; Atos 

13:9-11).   

Dons de comunicação 

 Profecia 

o Um dom sobrenatural de expressão vindo diretamente 

de Deus na linguagem de quem fala e dos ouvintes. Este 

é o equivalente de línguas, seguido de interpretação. 

o Exemplos bíblicos  

 Ágabo - Atos 11:27-28; Atos 21:10-11; 

 As quatro filhas de Filipe - Atos 21:9-11. 

 Diferentes tipos de línguas  
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o A palavra grega para "língua" em I Coríntios 12-14 é 

glossa . Assim como em português, refere-se ao órgão 

do corpo e também para uma língua falada.  

o O dom de línguas é o dom sobrenatural de uma 

elocução em um ou mais idiomas desconhecidos para a 

pessoa que está falando. 

 Interpretação de Línguas  

o A interpretação das línguas é o dom de uma habilidade 

sobrenatural para traduzir ou explicar o significado de 

uma expressão pública em línguas. 

 O uso correto dos dons de comunicação 

o É importante que estes dons não sejam usados 

abusadamente. No entanto, a solução para o abuso não 

é abster-se de utilizar os dons, mas é usá-los 

corretamente (I Coríntios 1:6-7; 12:31; 14:1; 14:5; 

14:12; 14:18; 14:26; 14:39). 

o Profecia e línguas no culto público (I Coríntios 14:1-14). 

 Alguém que fala em línguas fala a Deus, 

enquanto alguém que profetiza fala aos demais 

(versículos 2-5). 

o Conclusões sobre os dons de comunicação no culto 

público (I Coríntios 14:15-25). 

 As línguas são especiais para o crescimento 

pessoal.  

 Profecia proporciona benefícios principalmente 

aos crentes.  

o Orientações para a ordem em culto público (I Coríntios 

14:26-40). 

 Em uma reunião, permita que dois ou no máximo 

três pessoas façam declarações públicas em 

línguas (versículo 27).  

 Depois de um pronunciamento público em 

línguas, aguardar uma interpretação (versículo 

27). 

 Se nenhuma interpretação se manifestar, a 

pessoa que falou em línguas deve ficar em 

silêncio (versículo 28).  

 Em uma reunião, permita que duas ou no 

máximo três pessoas façam declarações públicas 

em línguas (versículo 29). 

 Apesar de Deus ser infalível, nenhum ser 

humano é.  

 Os ouvintes devem avaliar todas as elocuções 

proféticas (versículo 30). 

 Se houver mais de uma profecia, os falantes 

devem fazer em turnos (versículos 30-31). 

o O dom está sujeito está sujeito a ser usado 

corretamente ou não pela pessoa, é nossa a 
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responsabilidade de usá-lo corretamente. Em reuniões 

de nossos objetivos devem ser principalmente para 

adorar a Deus, ouvir de Deus e para ministrar uns aos 

outros. 

Dons de milagres 

 Fé 

o Fé significa confiança,  aceitação de algo sem uma 

prova tangível, fiabilidade e compromisso (Hebreus 

11:1). 

o O dom da fé é a habilidade sobrenatural de confiar em 

Deus, ou para inspirar/transmitir confiança em Deus, 

para uma determinada necessidade ou circunstância 

(Atos 27). 

o Ela muitas vezes vem em resposta a um julgamento ou 

uma crise que oprime alguma pessoa que Deus concede 

uma fé especial para vencer apesar das circunstâncias. 

 Operação de milagres 

o Um milagre é um evento que não pode ser explicado 

pelas leis da natureza e é considerado sobrenatural ou 

ato fortuito. 

o A operação de milagres é a intervenção sobrenatural de 

Deus em uma situação e que opera através ou por meio 

de um vaso humano (Atos 19:11-12). 

o Os milagres na Igreja primitiva não apenas satisfaziam 

as necessidades, mas eram eficazes na difusão do 

Evangelho (Atos 9:42). 

 Dons de Cura 

o A cura é o cumprimento de uma profecia (Isaías 53:4-5; 

Lucas 4:18; 1 Pedro 2:24; Mateus 8:16-17; Atos 1:1-2). 

1. O que Jesus fez para a igreja primitiva é o que Ele 

fará para a igreja de hoje (Hebreus 13:8). 

o A cura é eficaz para destruir as obras de Satanás (Atos 

10:37-38; 1 Coríntios 15:54-57; Tiago 5:15). Isto é 

explicado em mais detalhes na lição 10,107.102 por 

P&C. "Por que sinais e maravilhas?" 

Em I Coríntios 12, a cura é o única dos vários dons do 

Espírito que é expressado como uma pluralidade. Não é o 

dom de curar, mas sim os dons de cura. Talvez uma das 

razões para isso é que a cura divina pode ocorrer em 

diferentes formas. Vejamos três maneiras.  

o Natureza - As leis de cura são escritas no universo. O 

corpo humano foi projetado e criado por Deus  com a 

capacidade de reparar a si mesmo. 

Quando temos uma pequeno corte, dentro de 

alguns dias a ferida se cicatriza. Quando nossas funções 

corporais naturais nos fazem reparos e melhoram a 
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saúde, podemos expressar a nossa gratidão ao desígnio 

divino do curador. Isso não é cura sobrenatural, mas é 

divino! 

o Recuperação- Muitas vezes, a recuperação de uma 

enfermidade, doença  ou condição que se deixados de 

lado podem resultar em morte. A intervenção divina é 

essencial nesse caso. Deus, através dos dons do Seu 

Espírito, fez provisão para remover qualquer obstáculo 

que esteja no caminho da recuperação natural. Uma vez 

removido o corpo, então o corpo tem o poder de 

recompor-se sozinho. Nós chamamos isso de cura 

sobrenatural progressiva.  

O princípio apostólico de amarrar e liberar 

(Mateus 16:19) deve ser utilizado para esse tipo de cura 

divina. Quando oramos pelos doentes , muitas vezes 

dizemos algo como: "Em nome de Jesus, eu amarro a 

aflição neste corpo!" Isso é bom, mas é incompleto. Não 

só temos que amarrar a aflição, mas temos também que 

liberar o poder da cura naquele corpo. Fazendo assim, 

nós amarramos os obstáculos que impedem a saúde e 

liberamos as funções naturais que foram divinamente 

desenhadas e colocadas naquele corpo. A recuperação 

então é possível por causa da intervenção divina. Este 

princípio é explicado melhor na lição 10,107.06 do P&C: 

" Os Quatro passos para preparar alguém para ser 

curado". 

Algumas curas bíblicas foram graduais (Lucas 

17:12-14).  

 Alguém pode receber a cura parcial e precisa de 

fé e paciência para obter a cura completa (Marcos 8:22-

25; I Timóteo 5:23). 

o Milagres -Em outras ocasiões Deus não só intervém, 

mas Ele acelera o processo de recuperação também. 

Quando isso acontece, nós a chamamos de cura 

sobrenatural instantânea.  É um milagre! O que levaria 

seis meses para realizar naturalmente, ele faz em 6 

segundos! Por outro lado, há casos em que, por 

natureza, nunca vão sumir, nem se recuperar. O que nós 

precisamos nesses casos é um milagre criativo . Pela fé 

entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram 

criados (Hebreus 11:3), e também que podem criar e re-

criar a vida e órgãos no corpo humano! Como é grande o 

nosso Deus! 
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NOTAS: 
GABARITO:   D, A, D, A, C  
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NOTAS: RESUMO DO ALUNO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

I. Introdução 

A. 1 Coríntios 12:1,4-11. 

B. A origem dos dons é Deus (Gênesis 1:1-2; João 4:24; 1 

Coríntios 12:4-7). 

II. Para que os dons são designados. 

A. Exaltar o Senhor Jesus (João 14-16). 

B. Edificar ou edificar a Igreja (Corpo). Este processo de 

edificação ocorre tanto pelo planejamento quanto pela 

adição de novos membros e fortalecimento e 

encorajamento do membros já existentes (João 14:26; 

15:26; 16:8, 13-24; 1 Cor. 12:7, 12, 21-22, 24-25; 

14:3, 22-25; Atos 3:11; 4:4, 33; 5:1-16). 

III. Para que os dons não são designados. 

A. O objetivo não é o de ensinar doutrina ou substituir a 

palavra escrita de Deus (2 Timóteo 3:15-17; Gálatas 

1:8). 

B. Não servem para substituir a liderança espiritual da 

Igreja (1 Coríntios 14:29, 33). 

C. Cada cristão deve aprender a andar pela fé para crescer 

em sabedoria e em conhecimento espiritual, e para 

desenvolver uma compreensão da vontade de Deus (1 

Coríntios 1:9-14; 1 Coríntios 4:12; Atos 13:2). 

D. Dons sobrenaturais não são um sinal de maturidade 

espiritual (Atos 3:12; Mateus 7:21-27). O sinal de 

maturidade espiritual é o fruto do Espírito, o Amor 

(Gálatas 5:22-23), detalhado em 1 Coríntios 13. 

IV. Disponibilidade dos Dons Espirituais. 

A. Deus os deu para a Igreja. Os dons são destinados para 

todas as igrejas até o retorno do Senhor Jesus Cristo (1 

Coríntios 1:2, 5-7). 

B. Todos aquele que está cheio com o Espírito Santo pode 

potencialmente operar qualquer dos dons, porque vêm 

do Espírito (1 Coríntios 12:11; 14:31). Cada indivíduo 
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deve estar aberto a todas as manifestações dos dons 

que Deus escolher. 

V. Desejando os Dons Espirituais. 

A. 1 Coríntios 12:31; 14:1. 

B. A única indicação de que um dom específico é melhor 

do que a outro é encontrada em 1 Coríntios 14, que 

descreve a profecia como superior a de línguas em 

reuniões públicas, a não ser que haja uma interpretação 

para que fiquem pareados. Ao mesmo tempo, 1 

Coríntios 14 valoriza as línguas estranhas para a 

edificação própria e para ajudar os incrédulos a crerem. 

Isso indica que o "melhor" dom pode variar, dependendo 

das circunstâncias. 

VI. Os dons devem ser operados em Amor. 

A. 1 Coríntios 13:1-2; 1 Coríntios 14:1a. 

VII. Dons silenciosos. 

A. Palavra de Sabedoria. 

1. Pensamento divino, julgamento ou  orientação para 

uma necessidade em particular (Atos 27:9-10; Atos 

16:6-10). 

B. Palavra de Conhecimento. 

1. Informação divina para uma necessidade em 

particular (Atos 5:1-10).  

C. Discernimento de espíritos. 

1. Dom sobrenatural de perceber as motivações 

espirituais para uma ação, ou que tipo de espírito 

está agindo (Atos 16:16-18; Atos 13:9-11). 

VIII. Dons de comunicação. 

A. Profecia. 

1. Comunicação sobrenatural direta de Deus na 

linguagem de quem fala e dos ouvintes. Este é o 

equivalente a línguas seguida de interpretação. 

2. Ágabo - Atos 11:27-28; Atos 21:10-11. 

3. As filhas de Filipe - Atos 21:9-11. 
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B. Línguas. 

1. Expressão sobrenatural em uma ou mais línguas 

desconhecidas para o falante. 

C. Interpretação de Línguas. 

1. Habilidade sobrenatural para traduzir ou explicar o 

significado de uma expressão pública em línguas. 

D. Utilização adequada. 

1. Profecia e línguas no culto público (I Coríntios 14:1-

14). 

2. Orientações para a ordem em culto público (I 

Coríntios 14:26-40). 

IX. Dons de milagres. 

A. Fé (como um presente). 

1. A habilidade sobrenatural de confiar em Deus, ou 

para inspirar confiança em Deus (transmissão da fé 

aos outros), para uma determinada necessidade ou 

circunstância (Atos 27). 

B. Operação de milagres. 

1. Deus transcende as leis da natureza em uma 

situação e opera através ou por meio de uma pessoa 

(Atos 19:11-12). 

C. Dons de Cura. 

1. Cumprimento da profecia. 

2. Destruição de obras de Satanás. 

3. Apresenta-se de maneiras diferentes. 

a. Natureza - o modelo divino. 

b. Recuperação. 

i. Mateus 16:19; Lucas 17:12-14; Marcos 8:22-

25; I Timóteo 5:23. 

c. Milagres.  
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NOTAS: QUESTIONÁRIO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

1. Qual das seguintes não é uma finalidade dos dons do 

Espírito? 

a. Exaltar o Senhor Jesus. 

b. Ajudar o incrédulo a acreditar. 

c. Encorajar os crentes. 

d. Substituir a liderança espiritual da Igreja. 

 

2. Para quem os dons do Espírito está disponível? 

a. Para todos os que estão cheios do Espírito Santo. 

b. Apenas para aqueles que ministram no campo 

missionário. 

c. Apenas para os ministros licenciados. 

d. Somente para  aqueles que são espiritualmente 

maduros. 

 

3. Que dom 1 Coríntios 14 indica ser o melhor? 

a. Fé. 

b. Amor. 

c. Milagres. 

d. Varia dependendo das circunstâncias. 

 

4. Com que freqüência devem ser usados os dons de 

comunicação em um culto público? 

a. Duas ou três vezes no máximo. 

b. Nunca, são para a devoção pessoal ou ministrado 

em particular. 

c. Cinco vezes ou menos. 

d. Até que  todos que tenham o dom sejam usados. 

 

5. O que é o "caminho mais excelente" que  Paulo menciona 

em 1 Coríntios 12:31? 

a. Fé. 

b. Profecia. 

c. Amor. 

d. Milagres. 
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NOTAS: AVALIAÇÃO DO ALUNO 
 

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: 

 

 


