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APOSTILA 01 – TEOLOGIA SISTEMÁTICA: 
 

AULA 11 – DONS ESPIRITUAIS: 
 
10) CONSIDERAÇÕES PESSOAIS: 

O Espírito Santo estará conosco para sempre (Jo.4:14). 
Ele é o começo da nossa salvação completa, como: 
a) garantia e penhor da herança(Ef.1:14;2Co.5:5);  
b) Primícia da vida futura (gloriosa colheita vindoura em oferta de primícia de Deus (Rm.8:23);  
c) Pequena porção de graça e enriquecimento espiritual (Hb.6:5 e Ap.7:17). 
 
Pecados contra o Espírito Santo: 
a) pelos crentes:(entristecer–(Ef.4:30);habitação interna; mentir – (At.5:3); e extinguir seu poder-

(1Ts.5:19)-  derramamento para servir.  
b) pelos incrédulos: Blasfemar-(At.7:51) e resistir ao seu poder-(Mt.12:31-32)-contra sua obra 

regeneradora.  
O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, pois Ele é o mediador entre nós e Cristo.  
Quem teme esse pecado, “não o cometerá”. 
 

11) DIFERENÇA IMPORTANTE: DOM DO ESPIRITO E DONS DO ESPIRITO: 
DOM: 1) Capacidade ou talento que o Espírito Santo concede aos servos de Deus para uso em 

favor dos outros (Hb 2.4, RC; 1Pe 4.10). No NT há duas listas de dons: Rm 12.6-8 e 1Co 12.4-10. 2) 
Presente (Ef 2.8). 3) Oferta (Hb 5.1). 

 
Conceitos: 
DOM DO ESPIRITO- Concessão do Espírito aos crentes, conforme ministrado por Cristo 

glorificado (At.2: 33);  
DONS DO ESPIRITO - Capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito para ministérios 

especiais. Paulo tala dos dons espirituais em três aspectos:  
charismata-variedade de dons pelo mesmo espírito (1Co.12:4,7);  
diakonai - variedade de serviços prestados na causa do mesmo Senhor; 
energimata - variedade de poder do mesmo Deus que opera tudo em todos.  
 
B) Propósito Principal dos dons-São capacidades espirituais concedidas com o propósito de 

edificar a Igreja de Deus, instruindo os crentes e ganhando novos convertidos. (Ef.4:7-1 3).  
 
C) Maneira de Recepção:  
a)perseverar unânime em oração e súplicas.(At.1:14);  
b)Iigada às orações de obreiros cristãos.(imposição de mãos)-(AL.8:1 5,17);  
c) orações em comum na igreja. (At.4:31 )“Moveu-se o lugar”=algo espiritual e sobrenatural foi sinal 

naquele lugar, no dia de Pentecostes.  
d)Derramamento espontâneo em corações purificados pela fé (At.10:44;15:9);  
e) Como esse batismo é um dom (At. 10:45) O crente pode requerer diante do trono da graça o 

cumprimento da promessa de Jesus (Lc.11:13).Como pecadores,aceitamos a Jesus para salvação e 
como crentes, o Espírito Santo para poder e consagração.  

f) Oração individual. Saulo orou e jejuou 3 dias para receber (at.9:9-17);  
g)Obediência:O Espírito Santo é a pessoa que Deus dá aqueles que lhe obedecem (At.5:32). 
 

12) CLASSIFICAÇÃO DOS DONS DO ESPÍRITO SANTO: 
(1 Co.12:8-10) - Nove (9) Dons,divididos em 3 grupos: 
 
*Aqueles que concedem poder para saber sobrenaturalmente:  
Palavra de Sabedoria, Palavra de Ciência e de discernimento;  
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*Aqueles que concedem poder para agir sobrenaturalmente:  
fé (diferente da fé natural), milagres e curas (divinas).  
 
* Aqueles que concedem poder para falar sobrenaturalmente:  
profecia, línguas estranhas e interpretação dessas línguas. 
 
A)Classe de Dons para poder para saber sobrenaturalmente: 
 
*PALAVRA DE SABEDORIA: 3547684:9

 logos ;
4=<?>A@

 sophia Habilidade/capacidade sobrenatural para expressar conhecimento.  
(Características:)  
a) Aplicada na arte de interpretar sonhos e dar conselhos sábios. (At. 7: 10); 
b) Inteligência para esclarecer o significado de algum número ou visão misterioso (Ap.13:18;17:9); 
c) Prudência em tratar de assuntos:(At.6:3); 
d) Habilidade santa no trato de pessoas fora da Igreja (Cl. 4:5); 
e) Jeito e discrição em comunicar verdades cristãs (Cl.1:28);  
f) Conhecimento e prática para uma vida piedosa e reta (Tg.1:5; 3:13,17). 
g) Conhecimento e habilidades necessários para uma defesa eficiente da causa de Cristo 

(Lc.21:15);  
h)Conhecimento prático de coisas divinas e de deveres humanos, unindo a aplicação bíblica. 

(Mt.13:54; Mc.6:2;At.6:10)  
i) Sabedoria com que João Batista e Jesus ensinavam aos homens o plano da salvação (Mt.11:19). 
OBS:São Pessoas sensíveis, com discernimento, práticas, sábias, justas, com experiência, com 

bom senso; 
Cuidados: Podem falhar; não devem ser o centro da dependência alheia; precisam ser 

longânimas com os que não tem o dom. Versículos: (Jr.9:23-24; 1Co.2:3-16; 1Co.12:8; Tg.3:13-18). 
 
*PALAVRA DA CIENCIA:  3547684:9

 logos
6CBED

;
>-9

 gnosis - Pronunciamento ou declaração de fatos inspirados de modo 
sobrenatural. 

(Características:) 
a)Conhecimento de Deus tal como é oferecido nos evangelhos (2 Co.2:4)-Ex. Paulo (2Co.10:5); 
b) Conhecimento das coisas que pertencem a Deus (Rm.11:13);  
c) Inteligência e entendimento (Ef. 3:19); 
d) Conhecimento da fé Cristã (Rm.15:14; 1Co.1:5);  
e) Conhecimento mais profundo, mais perfeito e mais amplo da vida cristã, mais avançada. 

(1Co.12:8; 13:2,8; 2Co.6:6; 8:7; 11:16);  
f)Conhecimento mais elevado das coisas divinas e cristãs das quais os falsos mestres se gabam. 

(1Tm.6:20);  
g) Sabedoria moral como se demonstra numa vida reta (2 Pe.1:5);  
h)Sabedoria moral nas relações com os demais (1Pe.3:7);  
i) Conhecimento concernente às coisas divinas e aos deveres e segredos dos seres humanos. 

(Rm.2:20; Cl.2:3);  
Diferença:Sabedoria x Ciência: Ciência é o conhecimento profundo em si e sabedoria é o 

conhecimento prático (habilidade/ação).  
OBS: São pessoas curiosas, sensíveis, observadoras, com discernimento, reflexivas, estudiosas e 

verdadeiras.  
Cuidados: Para não se ensoberbecer, lembrar-se que a mensagem é de Deus e ter 

responsabilidade com o conhecimento adquirido. (Mc.2:6-8: Jo.1:45-50; 1Co.12:8). 
 
*DISCERNIMENTO DE ESPIRITOS:  F7>A@HGJI'>

;
>-9

 diakrisis K
BCL�M=NO@

 pneuma - Habilidade/capacidade sobrenatural para diferenciar a 
inspiração verdadeira do Espírito Santo,da falsa,oriunda do homem da carnes ou de espíritos malignos 
enganadores (demônios) 

(características:)  
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a) Capacita o possuidor determinar se o profeta está falando ou não pelo Espírito de Deus.  
b) Faz o possuidor “enxergar” todas as aparências exteriores e conhecer a verdadeira natureza de 

uma inspiração.  
c) Operação do dom de discernimento pode ser examinada de duas formas: doutrinária (1Jo.4:1-6) 

e a prática (Mt.7:15-23). 
d) Dom capacita alguém a discernir o caráter espiritual de uma pessoa. 
OBS:Diferente da percepção humana e da critica pessoal humana.  
e) Operação do dom ilustrada em: Jo:1:47-50; 2:25; 3:1-3; 2Rs.5:20-26; At. 5:3; 8:23; 16:16-18). 
São Pessoas Perceptivas, com discernimento, sensíveis, intuitivas, decisivas, desafiantes e 

verdadeiras.  
Cuidados: Podem ter dificuldade em saber como expressar suas percepções e sentimentos; 

podem ser duras ao confrontar pessoas em vez de falar de amor; Precisam confirmar suas percepções 
antes de comunicá-las. (Mt.16:21-23; At.5:1-4; 1Co.12:10). 

  
B)Classe de Dons para poder para agir sobrenaturalmente: 

*FE:(ESPECIAL, diferente da Fé Salvadora e da confiança em Deus)-(Hb.11:6)  
K
>
;OP
>A9

 pistis –  
(Características:)  
Em Ef.2:8, a fé salvadora é dada como dom, no sentido de favor imerecido (Graça), diferenciando 

de obras, diferente de dotação especial do Espírito Santo (1Co.12:9).Conforme Mc.11:22 e Mt.17:20, é 
qualidade de fé miraculosa e sobrenatural.  

Exemplo de aplicação deste dom: (1 Rs.18:33-35;At.3:4.)  
São pessoas com atitude de oração, otimistas, confiantes, crédulas, positivas, estimulantes dos 

outros e esperançosas.  
Cuidados: Precisam agir de acordo com a fé, precisam ouvir e considerar o conselhos e planos de 

outros crentes cheios do Espírito Santo. (Rm.4:18-21; 1Co.12:9; 13:2; Hb.11:1.). 
 
*OPERAÇÃO DE MlLAGRES:  L�B'L�I�6'Q?NO@

 energema 
F=M'B8@RN5>A9

 dunamis - ”Obras de Poder” (Jo.14:12; At.1:8).Milagres em Éfeso. 
(At.19:11,12; 5:12-15); 

(Características:) 
a) Falam a verdade de Deus autenticada por sinais;  
b) Expressam a confiança na fidelidade, capacidade da presença de Deus;  
c) Transmitem o ministério e mensagem de Jesus com poder;  
d) Reconhecem e glorificam Deus como fonte de milagre;  
e) Representam Cristo e induzem pessoas a terem relacionamento com Deus. 
OBS:São pessoas ousadas, corajosas, com autoridade divina, tementes a Deus, convincentes, em 

atitude de oração e sensíveis; 
Cuidados: Precisam saber que o milagre veio pela fé; não devem encarar dom como 

responsabilidade pessoal porque Deus determina o local e o tempo da manifestação de suas obras; 
Devem ter cuidado para não clamar pela manifestação poderosa de Deus por motivos puramente 
pessoais. (Lc.5:1-11; Jo.2:1-11; 1Co.12:10, 28,29).  

 
*DONS DE CURAR:  
S @TI'> ;

NO@
 charisma

>-@TNO@
 iama - (Plural-variedade de curas: emocional, relacional, espiritual, física, 

etc.) Restaurar instantaneamente- 
(Características):  
a)usado por Deus para, de maneira sobrenatural, dar saúde a enfermos por meio da oração.”dom-

sinal”, de valor especial ao evangelista para atrair o povo ao evangelho (At.8:6,7; 28:8-10); 
b) deve-se dar lugar à soberania de Deus e à atitude e condição espiritual do enfermo, não se 

supondo que todos serão curados, pois pode haver incredulidade. (Mt.13:58) 
Todos podermos orar por enfermos (Mc.16:18;Tg.5:14).  
São pessoas com compaixão, confiança em Deus, atitude de Oração, cheios de fé, humildes, 

sensíveis e obedientes. (Mc.2:6-8; Jo.1:45-50;1Co.12:8). 
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3)Classe de Dons para poder para falar sobrenaturalmente:  
* PROFECIA:  
K
I84=<?Q

P
L�>U@

 propheteia - Expressão vocal inspirada por Deus (Falar Antes).(Características:)  
a) podem ser mediante revelação, sonho, visão ou Palavra de Deus, inspirando no momento, para 

exaltar e adorar a Cristo, admoestar exortativamente, confortar e encorajar o s crentes.  
b) Se distingue da pregação comum porque é resultado da inspiração espiritual espontânea. 
c)a Pessoa que tem esse dom é constituído como profeta (At.15:32; 21:9; 1Co.14:3);  
d) O propósito do dom é edificar, exortar e consolar os crentes (1Co.14:3).  
e)A profecia não está no mesmo nível das escrituras. Devemos provar e julgar as mensagens 

proféticas (1Co.14:29)-Pode ser sua mensagem de autoria meramente humana(Jr.23:16; Ez.13:2,3). 
f) Em 1 Ts.5:19-20, trata-se da operação do dom de profecia. Provemos a mensagem, retenhamos 

o bem e deixemos o mal.  
g) Notemos que Deus vivifica a profecia (1Co.14:14), podendo ser usada na 1a. e 3a. pessoa do 

singular (Lc.1 :67-79).  
São pessoas com discernimento, constrangedoras, não comprometedoras da verdade, falam 

abertamente, com autoridade, convicção e confrontam as pessoas (No Espírito).  
Cuidados: Devem transmitir mensagem com amor e compaixão, sabendo que poderão ser 

rejeitadas; precisam evitar orgulho e ter discernimento e apoiar no Evangelho as mensagens proféticas. 
(Rm.12:6; 1Co.12:10, 28; 13:2; 2 Pe.1:19-21). Profeta no A.T. era ministério e no N.T. é dom de 
profecia.)  

 
* LINGUAS ESTRANHAS(IDIOMAS)-  6'L�B84:9

 genos 
6'3=D

;H;
@

 glossa - Variedade de Línguas-Poder de falar sobrenatural uma língua nunca 
aprendida por quem fala. 

(Características): 
Duas classes:Louvor em êxtase dirigido a Deus somente (1Co.14:2); Mensagem definida para a Igreja (1 
Co.14:5).  
OBS: Línguas como sinal difere do dom de línguas:Sinal é para todos (At.2:4); Língua é para quem tem 
dom (1Co.12:30)-São pessoas sensíveis, em atitude de oração, confiantes, dedicadas, espontâneas e 
receptivas.  
Cuidados: Devem permanecer caladas na igreja ou falando baixo, se não houver interpretação; Não 
devem  esperar que outros manifestem este dom como autenticação do Espírito; Devem lembrar que 
todos os dons são para edificação da Igreja. (At.2:1-11; 1Co.12:10; 28-30; 13:1; 14:1-39; Mc.16:17). 

 
OBS:1 Co.13:8-O amor(fruto) nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo 

línguas, cessarão;havendo ciência, desaparecerá. 
Porque,em parte, conhecemos e em parte profetizamos; Mas, quando vier o que é perfeito, então o 

que o é em parte será aniquilado”-refere-se à 2a. vinda de Jesus e não ao aparecimento das Escrituras.  
ESSE DOM NAO DEVE SER PROIBIDO NAS IGREJAS (Pelo menos nas que realmente crêem e 

entendem o que está escrito na Bíblia). 
 
* INTERPRETAÇAO DE LINGUAS ESTRANHAS:  L�I=N5Q=B'>A@

 hermeneia 
6'3=D

;H;
@

 glossa - (Tornar inteligível as expressões do êxtase inspirados pelo 
Espírito que se pronunciou em língua desconhecida para torná-la comum ao povo congregado. 

(Características): 
a)Operação puramente espiritual, não provendo do intelecto.  
b)A interpretação é inspirada, extática(êxtase consciente) e espontânea. 
OBS: Línguas com interpretação toma o valor da profecia (1Co.14:5)-Línguas são um sinal para os 

incrédulos (1Co.14:22). 
São pessoas obedientes, responsivas, dedicadas, sábias, com discernimento e espiritualidade 

sensível.  
Cuidados: Devem lembrar que a mensagem interpretada deve refletir somente a vontade de 

Deus, este dom deve promover a edificação da Igreja e deve acontecer de forma ordenada. (1Co.12:10; 
14:5; 14:26-28).  

O milagre de Deus ocorre pela mensagem apropriada às vidas presentes, que serão alcançadas. 
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* Outros (talentos/dádivas),não necessariamente ligados ao Batismo no Espírito Santo,agindo 

em qualquer crente:  
* Administração: Conduzir e fazer funcionar o ministério (Ex.18:13-26; At.6:1-7; 1Co.12:28);  
*Apostolado:Iniciar e supervisionar Igrejas-(At.13:2,3; Rm.1:5; 1Co.12:28,29; Ef.4:11,12);  
* Artesanato:Elaborar criativamente itens/adornos para serem usados.(Ex.31:3; 35:31-35; 2 

Rs.22:5,6; At.9:39).  
* Comunicação Criativa:Através da arte. (2Sm.6:14,15; SI.150:3-5); Mc.4:2,33. 
* Encorajamento:Fortalecer, consolar e estimular outros.(At.11:22-24; At.15:30-32; Rm.12:8);  
* Evangelismo:Levar as boas-novas eficazmente.(Lc.19:1-10; At.8:26-40; Ef.4:11); 
* Contribuição:Dar recursos para a obra do Senhor,com amor.(Ex.35:21;Lc.21:1-4 

Rm.12:8;2Co.6:8); 
* Serviço:Realizar tarefas práticas/necessárias(apóia e supre outros).(At.6:1-4;Rm.12:7; Rm.16:1-

2;1Co.12:28); 
* Hospitalidade: Cuidar, alimentar e acomodar pessoas,quando preciso. (Rm.12:13; Hb. 13:1-

2;1Pe.4:9-10); 
* Intercessão:Orar regularmente por pessoas,com resultados. (Jo.17:9-26; Rm.8:26-27; Cl.1:9-10; 

4:12; 1Tm.2:1-2); 
* Liderança:Motivar e direcionar povo com harmonia aos propósitos divinos. (Lc.22:35-36; Rm.12:8; 

Hb.13:17); 
* Misericórdia: Ajudar(alegre),na prática os que sofrem e necessitam. (Mt.5:7; Mc.10:46-52; 

Lc.10:25- 37; Rm.12:8); 
* Pastorado: Nutrir, cuidar e guiar o povo à maturidade espiritual. (Jo.10:1-18; Ef.4:1 1,12; 1 Pe. 

5:1-4); 
.* Ensino: Entender e explicar claramente a Palavra de Deus.Versículos:At.18:24-28; Rm. 12:7; 

1Co.12:28,29; 2 Tm. 2:2. 
 * Canto:Salmos e hinos espirituais(melodias inspiradas)e congregacionais aos corações. 

(Ef.5:18,19); 
  

13) REGULAMENTO DOS DONS:  
Devem ser regulados para edificar a Igreja: 
a)Valor proporcional-pela edificação na Igreja;  
b) Edificação- para encorajar e converter; 
c) Sabedoria - Com bom senso(sem meninices); 
d) Autodomínio-Controle e educação espiritual; e)Ordem: saber render-se ao Espírito(sentir o 

mover’); 
e)Suscetível de ensino-Humildade e mansidão para aprender uns com os outros. 
  
No primeiro século, o Espírito Santo era muito conhecido na Igreja, mas hoje, há grande descuido 

quanto à sua obra e manifestação.  
OBS 2:Manifestação é diferente de reação: Entendamos suas manifestações nas reuniões e as 

reações nas pessoas(natureza frágil).  
 


