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Como Descobrir seu 
Ministério na Igreja 

 
 
 

Quanto tempo falta ainda para que 
nossos desejos se cruzem com o 
desejo de Deus? Orígenes Telles 
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1. Como Descobrir seu Ministério na Igreja 

Este livro usou como base de pesquisa, principalmente os seguintes materiais: 
- Como Descobrir seu Ministério no Corpo de Cristo - Bugbee e Bispo - Editora Vida 

- O Teste dos Dons - Christian A. Schwarz - Editora Evangélica Esperança 
- e da Bíblia Sagrada - temas sobre Dons Espirituais: 1 Co 12, Rm 12, Ef 4, 1 Pe 4 

  
 

1.1. Rede Ministerial 
 

De repente e já de início, um livro sobre Dons do Espírito Santo transformou-
se e principia com Ministério e Rede Ministerial. Por quê? 

 
Muitas são as respostas e argumentos para esta pergunta.  
Comecemos com: a participação em um ministério deve ser a fonte de 

realização espiritual para o cristão.  
 
Vamos ainda mais para o início. Se uma pessoa aceitou Jesus como seu 

único e suficiente Salvador, ela já tem o Espírito Santo, como já vimos. 
Se ela tem o Espírito Santo, esta pessoa tem pelo menos 1 dom. 
Se tem um dom, esta pessoa tem um ministério. 
 
Isto porque ministério é dom. 

Ministério equivale a dom. O dom é 
dado a você para ajudar sua igreja e a 
sua pregação do evangelho 
(evangelização), seja na sua 
vizinhança, em casa, na igreja ou até 
os confins da Terra (Atos 1:8). 

Dom então é para serviço. E 
Ministério então é para serviço. 

Ministério vem de ministro, e se 
você segue a Cristo é Seu ministro. 
Deus criou você, uma nova pessoa em Cristo, para satisfazer algumas 
necessidades ministeriais específicas, devido a seus dons específicos. 

 
Estes parágrafos acima são de uma importância enorme. Aqui acima tem 

muita informação relevante e crucial para toda a sua vida neste planeta, como 
filho de Deus e cristão. 

Você precisa entender isto, acredita nisto e praticar isto. 
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O que é ser Ministro? 
Muitas pessoas não sabem ao certo o que é ser ministro, porque definiram 

ministro pelos modelos tradicionais que conhecem. 
 
O que você pensa ser um ministro? 
Alguém de paletó que prega no púlpito de uma igreja? 
Alguém que visita as pessoas nas casas, 

idosos e doentes em hospitais? 
Você descreveria um ministro como alguém 

que é pago para dirigir uma igreja ou 
congregação? 

 
Se você pensa assim você pensa como a 

maioria, isto é, pensa pelos métodos 
tradicionais. Mas não é isto.  

 
Por séculos a fio, o pastor era o profissional 

instruído e pago que atuava como ministro 
diante do povo de Deus. Era responsável pelo ministério, enquanto a 
congregação o ajudava nesse ministério e o sustentava financeiramente. 
Seminários treinavam pastores para pregar e ensinar, realizar casamentos e 
funerais. 

 
Hoje Deus está mudando a maneira de trabalhar na igreja. Não está, 

entretanto, introduzindo uma nova maneira. Está-nos levando mais próximo do 
modelo da igreja primitiva – da maneira que Ele originalmente pretendia que sua 
igreja funcionasse. Que é pela utilização de ministros da Palavra, ministros do 
Evangelho. 

 

O que é Rede Ministerial? 
O objetivo da Rede Ministerial é o serviço. 
 
A Rede Ministerial é um sistema de gerenciamento do fluxo de pessoas para 

a igreja. 
 

Pessoas Certas... Nos Lugares Certos... 
Pelas Razões Certas! 

 
Está na hora de você descobrir os seus dons, capacitar-se nos seus 

ministérios oriundos destes dons e se engajar / trabalhar nestes ministérios para 
que o Reino de Deus aqui na Terra cresça. 
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1.2. Mudança de Paradigma: trabalhar com 
ministérios 

Nós nos aprofundaremos nesse assunto no livro 37: Igreja Quântica.  Todavia 
precisamos citar que não podemos mais trabalhar como as empresas antigas e 
familiares, que colocam pessoas erradas em departamentos arcaicos, e com 
estruturas ultrapassadas. 

As igrejas precisam extinguir seus departamentos e trocar por ministérios. 
Em vez do departamento de educação cristã, o Ministério de Educação Cristã. 

Em vez do departamento de música, o ministério de louvor e adoração. 
O que muda com isto? O nome? Não. Decididamente não. 
Veja o organograma do modelo antigo de igreja. 
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Primeiro descobrir a Missão 
Neste novo paradigma, em primeiro lugar a igreja precisa conhecer sua 

Missão. 
É incorreto e superficial considerar o evangelismo como a única missão da 

igreja. 
Uma igreja só pode ter uma declaração de missão que a identifique, que é 

diferente das igrejas vizinhas. Não confunda visão com missão. 
Segundo George Barna, a declaração de missão é uma definição dos 

objetivos do ministério-chave da igreja. A declaração de visão é um 
esclarecimento da orientação, e as atividades de todos os ministérios daquela 
igreja, devem culminar com a execução desta Missão. 

 
A missão de uma igreja é uma declaração geral de intenções, que é 

diferente para cada igreja, de uma mesma denominação, ainda mais de 
denominações diferentes. Cada igreja tem portanto uma única missão. 

 

Quanto aos departamentos 
As pessoas são eleitas para cargos em departamentos, que 

normalmente não funcionam. E são eleitas muita vezes por uso capião, ou seja, 
por tempo que já está na igreja.  

- Ah. Fulano de Tal já está a 3 anos aqui, vou colocá-lo como professor 
da Escola Bíblica.  

Não! Não é assim que faz. 
O padrão bíblico que está sendo redescoberto é o exercício dos dons, 

por meio de ministérios. 
Descobre-se os dons das pessoas e remaneja estas pessoas dentro de 

seus ministérios específicos. 
Se tem o Dom de Ensino, vai para o Ministério de Educação Cristã. 
Está começando a entender? 
 
A estrutura da igreja deveria ser dividida em ministérios gerais e 

ministérios específicos. 
Os ministérios gerais seriam as grandes áreas de atuação. 
E os ministérios específicos, áreas de atuação agrupadas a um ministério 

geral. 
 
Não é apenas uma mudança de nomenclatura, mas de conceito. 
 
Os ministros seriam associados do pastor, e não apenas auxiliares. Eles 

poderiam ser remunerados ou não, conforme a área de atuação e a 
disponibilidade de caixa da igreja. 

 
Todos os ministérios funcionariam por tempo indeterminado, a critério do 

pastor e da igreja. A carga do ministério pastoral (do pastor titular) seria dividida. 
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Os cargos principais não teriam mais eleição e se tornariam funções exercidas 
por períodos de tempo (dois anos por exemplo), sendo renovados conforme 
Deus confirmar isso no coração da pessoa e da liderança da igreja. Somente a 
diretoria estatuária teria eleição por tempo determinado. A igreja elegeria apenas 
sua diretoria estatuária e reconheceria os ministros associados.  

As principais funções seriam definidas mediante a identificação dos 
dons espirituais pelos grupos setoriais e ministros.  

Esta é a principal mudança... 
Veja abaixo o modelo novo da Igreja Quântica, a igreja por Ministérios: 
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1.3. Estruturas Fracas, Ministérios Fortes 
A igreja deveria viver de acordo com os planos divinos, e não em função 

de sua estrutura. A estrutura é necessária e deve funcionar como apoio. 
Hoje se gasta uma fortuna em dinheiro e uma quantidade de tempo 

enorme (estimamos em 80% do tempo), somente para manter a estrutura 
eclesiástica funcionando. São muitas reuniões, congressos, encontros, grupos 
missionários, grupos eclesiásticos...  

Análise quanto:  
- do tempo do pastor e de seus liderados, quanto é gasto para trazer as 

almas para Cristo?  
- do valor total arrecadado, quanto é realmente gasto para trazer novas 

almas para Cristo? 
Deste total, em média, nós acreditamos que não passe de 20%. 
A maior parte 80% é para manter a estrutura eclesiástica funcionando: 
- Aluguel, luz, água, telefone, consertos, novos móveis, novos utensílios, 

material de limpeza, material de escritório, impostos, taxas...  
- Muitas horas para resolver brigas de obreiros (quase sempre por 

cargos), muitas horas para a criação de cargos e estruturas, muitas horas para 
aconselhar rebeldes, muitas horas para aconselhar fracos e débeis na fé 
(aqueles que precisam ser mimados a todo momento)... 

E por aí vai. 
 

“A vida é maior do que nossos cargos, e a igreja é maior do que a sua 
estrutura”. 

Uma igreja de futuro se constrói com pessoas, visão, poder de Deus e 
planos. 

Toda igreja também tem valores. Eles podem não estar escritos num 
documento, mas, quando as situações corriqueiras surgem, são os valores que 
levam a igreja a tomar certas posturas. 

Só devem existir ministérios na estrutura, em áreas que a igreja entende 
que são prioritárias. Normalmente a estrutura baseada em organograma tem um 
quadradinho encabeçando tudo e muitos quadradinhos abaixo dele. O objetivo 
maior passa a ser a hierarquia e não a missão da igreja. 

O organograma da nova igreja por ministérios, que chamaremos no livro 
37 de Igreja Quântica, deixou de ter níveis hierárquicos. A Igreja por Ministérios 
está toda num mesmo nível, numa mesma ação, numa mesma direção, para 
completar com dignidade e qualidade sua Missão (o alvo). 

 As igrejas de organogramas têm 3, 4, 5 e até 6 níveis. A ordem dada em 
cima chega toda furada e perdida embaixo. 
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 Se não tem alguém com Aquele Dom, não crie o 
Ministério 

Isto mesmo. Se não existe 
alguém com o dom de Maestro, não crie 
o Coral. Isto quer dizer que ninguém 
está obrigado a tapar os buracos da 
estrutura eclesiástica. 

Ao contrário, a estrutura 
eclesiástica é que se torna flexível para 
abrigar as pessoas que o Espírito Santo 
tem capacitado com pelo menos um 
dom, uma paixão e o seu “jeitão”, ou 
seja, seu estilo pessoal. Pessoas nos 
lugares certos são automotivadas, ou melhor, “Espírito-motivadas” 

 

Em outras palavras devemos criar as estruturas da igreja, pelos ministérios e 
dons dos membros da igreja e não o contrário. 

 

Deixarei mais claro. Se não tem ninguém, com o dom para “isto”, não faça 
“isto”. 

Se não há ninguém com o dom de Repartir / Contribuir, não crie o Ministério 
de Ação Social. 

 

Isto aqui é somente um gostinho do que veremos no Livro 37 - Igreja 
Quântica, mas que precisa ser apresentado aqui desta forma resumida. 

 

Os crentes Comuns 
São os que ainda não se sentem realizados, 

alegres e motivados. Eles se sentam no banco da 
igreja, ouvem a mensagem, oferecem dízimos e 
ofertas e ainda assim não são capazes de 
descobrir como podem dar sua contribuição mais 
significativa. Sabem que devem servir – querem 
realmente servir. Mas não sabem ao certo como 
fazê-lo da melhor forma, porque na maior parte das 
vezes seus esforços não resultam em experiências 
agradáveis e frutíferas. 

Estas pessoas precisam conhecer seus dons e 
seus ministérios. 

Pois cada indivíduo é singular, com diferentes 
paixões, dons espirituais e estilos pessoais. Se você agir dentro da sua área de 
paixão, servirá com maior entusiasmo. Ao usar seus dons espirituais, servirá com 
mais competência. E, ao trabalhar de forma coerente com seu estilo pessoal, 
servirá com maior liberdade. 



A Bíblia do Reino       15 

 

A Igreja Precisa de Você 
Não porque há vagas ou cargos a 

preencher, mas porque em seu ministério e 
através dele a graça de Deus é liberada a 
outros e os Seus propósitos (os de Deus) 
são cumpridos. 

Interesses pessoais já destruíram boa 
parte da unidade e eficácia da Igreja no 
mundo. Poder e posição substituíram oração 
e submissão. 

Pense em ministérios diferentes como 
partes diferentes da videira, e a videira como 
a Igreja de Cristo. 

Nós precisamos da raiz, do caule, do 
tronco, dos galhos, das folhas, das gavinhas, 
das flores, do cacho e dos frutos. Cada parte 
representa um ministério específico. A soma 
de todos os ministérios dentro de uma igreja 
é a Igreja. A soma de todas as partes da 
videira representa a videira, a Igreja. 

  
Ao descobrir seu papel dentro da igreja, juntos podemos criar ministérios que 

farão com que o mundo cético e incrédulo pare e diga: “Deve haver um Deus; 
veja como essas pessoas se amam!”. Isso deve começar com você, dentro do 
seu coração. Ore para que a obra de Deus seja realizada primeiro em você, para 
que então possa ser realizada por seu intermédio. 
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1.4. Para Quem são os Ministérios? 
* Sinto que sou capaz de realizar mais do que estou fazendo no 

momento. 
* Tenho a impressão de que Deus quer usar-me de um modo expressivo, 

mas não sei bem como. 
* A frustração e a confusão por não saber exatamente o que fazer me 

deixam menos confiante e competente. 
* Desejo ser mais frutífero e realizado fazendo algo importante durante 

esta vida. 
* Sinto que deve haver algo errado comigo, porque ainda não fui capaz 

de descobrir o que devo fazer. 
* Gostaria de saber a vontade de Deus para minha vida. 
* Sou sempre solicitado a fazer coisas em que não tenho interesse. 

 
Se você chegou lendo todo este livro até aqui, e se você assinalou uma ou 

todas as afirmativas acima, então este curso decididamente é para você! E você 
precisa saber mais sobre dons e ministérios. 
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Porque precisamos 
conhecer os Dons Espirituais 

 
 
 

É preciso que a luz de Cristo ofusque o 
coração conformado com o engano. 

Orígenes Telles 
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2. Porque Precisamos Conhecer Os Dons 
Espirituais 

O que está em 1 Coríntios 12:1 equivale, na verdade, a uma ordem bíblica:  
“Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais 

ignorantes”. 
Ignorância não é desculpa. Paulo, o autor, está dizendo: “Prestem atenção! 

Tomem nota!”  
 
“Não desprezes o Dom que há em ti” (1 Tm 4:14).  
Ele faria tal afirmação se a negligência não fosse uma possibilidade? 
  
O Novo Testamento descreve a igreja como um corpo. Uma perna que não é 

exercitada, ao longo do tempo, atrofia-se e assume uma aparência deformada. O 
resto do corpo tem então de compensar e carregar o “peso morto”. 

 
Da mesma forma, alguns membros do corpo de Cristo não estão exercitando 

seus dons espirituais. Isso significa que o restante do corpo precisa trabalhar 
muito mais para compensar a ausência dessa contribuição. Homens e mulheres 
com excesso de obrigações acabam estressados, sobrecarregados e exaustos. 
E se todo cristão estivesse usando seus dons espirituais? Haveria maior alegria, 
comprometimento e um serviço mais vigoroso. O corpo de Cristo funcionaria de 
forma correta e seria um local saudável de adoração e ministério, atingindo a 
parcela pervertida do mundo. 

 
Nossas dádivas divinas, ou dons espirituais, não nos são dadas para que as 

retenhamos conosco. São nossas para que as usemos no sentido de promover o 
Reino de Deus no mundo presente. 
 

2.1. Os Dons Espirituais 
A partir deste momento veremos os dons 

espirituais descritos na Bíblia. 
 
Uma pesquisa realizada pelos técnicos 

do Instituto para o desenvolvimento Natural 
da Igreja descobriu que 80% dos 
entrevistados não conheciam os seus dons 
espirituais. Só 20% afirmaram que 
conheciam e estavam usando os seus dons. 

Os dons espirituais ou dons do Espírito 
ou carismas não são dados apenas para a 
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edificação de cada membro individualmente, mas para o bem de todos (veja 1Co 
14.2-5,26; Ef 4.12). Quem se afasta da comunhão cristã não pode pôr em prática 
os dons da forma como Deus o planejou. Por isto que precisamos alertar como 
identificar os dons, descobrir seus próprios dons e como usá-los. 

 

O que é Dom Espiritual 
Segundo o livro Teste dos Dons de Christian A. Schwarz: 
Um dom espiritual é uma habilidade especial que o Espírito Santo dá a 
cada membro do Corpo de Cristo – de acordo com a graça de Deus – 
para ser usada na edificação da Igreja. 
 
E diz também que: 
Se você é cristão e não conhece os seus dons, não é porque Deus não 
lhe deu dons; é simplesmente porque você ainda não os descobriu. 
 

Os Dons e o que São 
Retirado do Livro de Schwarz, Christian A. Teste de Dons da Editora 

Evangélica Esperança, Curitiba. 
 

Cód Nome: Ref. Bíblicas: Descrição: 

1 Aconselhamento/ 
Exortação 

I Ts 5:14; Jo 4:1-42; At 
14:21-22; Rm 12:6-8; 2 Co 
1:3-7; I Ts 2:11; I Tm 5:1 

Capacidade de servir outros membros do 
corpo de Cristo por meio do consolo, 
exortação e encorajamento, para que estes 
experimentem ajuda e cura.

2 Ajuda Lc 10:38-42; Ex 18:21-22; 
Nm 11:16-17; Rm 16:1-2; I 
Co 12:28

Capacidade de colocar as suas habilidades 
a serviço de outros cristãos para que os 
dons destes se tornem eficientes.

3 Apóstolo/Líder Jo 13:12-17; Mt 10:2-15; At 
8:14-25; At 14:14; At 15:1-
6; Rm 16:71; I Co 12:28-29; 
II Co 12:12; Gl 1:1; Ef 4:11 

Capacidade, com base na sua autoridade 
espiritual, de serem reconhecidos de forma 
voluntária por diversas igrejas, como líderes 
espirituais. Pessoas com esse dom se 
destacam por possuir grande sabedoria. 

4 Celibato I Co 7:32-35; Mt 19:10-12; I 
Co 7:7-8; I Tm 4:1-5 

Capacidade de permanecer solteiros e 
felizes, sem terem tentações 
demasiadamente fortes na área sexual. 

5 Conhecimento Ef 3:14-19; Rm 15:14; I Co 
8:1-2; I Co 12:8; I Co 
13:2,8-10; II Co 3:14-19 

Capacidade de descobrir, coletar, analisar e 
formular informações e idéias que são 
importantes para o bem-estar e o 
crescimento da igreja.

6 Contribuição/ 
Repartir 

II Co 8:2-5; Lc 3:11; Lc 
21:1-4; Jo 12:3-8; At 4:32-
37; At 20:35; Rm 12:8

Capacidade de contribuir com seus bens 
materiais para o reino de Deus com alegria e 
generosidade.

7 Criatividade 
Artística/Artista 

Ex 31:1-11; II Sm 6:12-16; I 
Rs 7:14 

Capacidade de investir sua habilidade 
artística de forma tal que por meio disso a 
igreja é edificada.

8 Cura Tg 5:14-15; Mc 2:1-12; Mc 
8:22-26; Mc 16:17-18; Jo 
9:1-12; Jo 14:12-14; At 3:1-
8; At 28:8-9; I Co 12:9,28-

Capacidade de servir como instrumentos por 
meio dos quais Deus restaura a saúde de 
pessoas enfermas sem o uso de 
medicamentos.
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9 Discernimento de 
Espíritos 

At 16:16-22; Mt 16:22-23; 
At 5:1-10; At 8:18-24; At 
13:6-12; I Co 12:10; I Ts 
5:19-22; I Jo 4:1-5

Capacidade de discernir como segurança se 
um determinado comportamento, que 
supostamente vem de Deus, na verdade tem 
origem divina, humana ou diabólica.

10 Disposição para 
o Sofrimento/ 
Mártir 

At 7:54-60; Mt 5:10-12; At 
8:1-4; At 20:22-24; At 21:4-
14; I Co 13:1-3; II Co 1:8-
11; Fl 1:12-14; II Co 
11:21b-33; II Co 12:9-10; I 
Pe 2:20-25; I Pe 4:12-16

Capacidade de sofrer pela fé, e até encarar 
a morte, transmitindo, mesmo assim, uma 
atitude de vitória e de alegria, que honra a 
Deus. 

11 Ensino Tg 3:1; At 18:24-28; Rm 
12:6-7; I Co 12:28-29; Ef 
4:11-14 

Capacidade de transmitir informações que 
são importantes para o crescimento da 
igreja, de uma forma tal que outras pessoas 
são capazes de aprender.

12 Estilo de Vida 
Simples 

At 4:32-37; At 2:44-45; I Co 
13:3; II Co 6:10; Fp 4:11-13 

Capacidade de renunciar a bens materiais e 
ao luxo, para adotar um estilo de vida 
adequado dentro de uma determinada 
sociedade.

13 Evangelismo At 8:26-40; At 8:5-6; At 
14:13-21; Rm 10:14-15; Ef 
4:11 

Capacidade de expor o evangelho de tal 
forma aos não-cristãos, que esses aceitam a 
Cristo e se tornam membros responsáveis 
do Corpo de Cristo.

14 Expulsão de 
Demônios/ 
Exorcismo 

Lc 10:17-20; Mt 10:1; Mt 
12:28-29,43-45; At 8:5-8; 
Mc 5:1-20; At 16:16-18; Mc 
9:28-29; At 19:13-16; Mc 
16:17

Capacidade de libertar pessoas de 
possessões demoníacas por meio de ordens 
para que saiam. 

15 Fé Rm 4:18-21; Mt 8:5-13; Mt 
17:20b; Mt 21:18-22; I Co 
12:9; Tg 1:5-8

Capacidade de discernir com grande 
confiança a vontade de Deus para o 
desenvolvimento do trabalho futuro.

16 Habilidade 
Manual 

Ex 31:1-6; II Rs 12:11-13; II 
Cr 34:9-13; At 9:3; At 18:3 

Capacidade de empregar suas mãos em 
trabalhos práticos, de forma tal que a igreja é 
servida com isso.

17 Hospitalidade Gn 18:1-8; Mt 10:11-14,40; 
Mt 25:35; Lc 10:38-42; Rm 
12:9-13; Tt 1:7-8; I Pe 4:9-
10; III Jo 5-10; Hb 13:1-2

Capacidade de manter sua casa aberta e 
receber, de forma calorosa, pessoas que 
necessitam de hospedagem e alimentação. 

18 Interpretação de 
Línguas 

I Co 14:26-28; I Co 12:10; I 
Co 12:27-31; I Co 14:12-19; 
I Co 14:1-5

Capacidade de interpretar as mensagens 
que Ele dá a outros em línguas, de uma 
forma compreensível.

19 Liderança/ 
Governo 

I Tm 3:1-7; Ex 18:13-27; 
Rm 12:8; I Ts 5:12-13; I Tm 
5:17-22 

Capacidade de estabelecer objetivos 
sintonizados com os planos de Deus para o 
futuro da igreja, e transmitir esses objetivos 
aos outros de tal forma que trabalhem juntos 
em harmonia, para alcançar estes objetivos 
para a glória de Deus.

20 Línguas At 19: 1-7; Mc 16:17; At 
2:1-13; At 10:44-48; Rm 
8:26-27; I Co 12:10,28-
30,39; I Co 14:4-6,26-28 

Capacidade de falar com Deus em uma 
língua que não aprenderam, e/ou receber 
uma mensagem de Deus e transmitir essa 
mensagem para a igreja, por meio de uma 
expressão dada pelo Espírito, em uma 
língua que não aprenderam.

21 Milagres At 20:9-12; Ex 14:21-31; I 
Rs 18:21-40; Mt 14:28-33; 

Capacidade de servir como instrumentos 
humanos, por meio dos quais Deus faz 
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Mt 24:23-24; Lc 10:17-20; 
Jo 14:2-14; At 9:36-42; At 
19:11; Rm 15:18-19; I Co 
12:10,28; II Co 12:12

coisas poderosas que, de acordo com a 
percepção dos observadores, quebram as 
leis da natureza. 

22 Misericórdia/Diac
onia 

Lc 10:33-37; Mt 25:37-40; 
Rm 12:4-8; Mc 9:41; Tg 
1:27; Tg 2:14-17; At 9:36-
42 

Capacidade de sentir verdadeira empatia por 
pessoas com problemas físicos, emocionais 
ou psíquicos, e de expressar essa empatia 
por meio de atos concretos que espelham o 
amor de Cristo àqueles que sofrem.

23 Missionário I Co 9:19-23; At 9:13-17; At 
14:21-28; Gl 1:15-17; Gl 
2:7-14; Ef 3:6-8

Capacidade de colocar seus outros dons em 
prática num contexto cultural diferente. 

24 Música I Sm 16:14-23; Dt 31:14-23; 
I Cr 16:41-42; II Cr 5:12-14; 
Sl 150:1-6; I Co 14:26; Ef 
5:18-20; Cl 3:15-17

Capacidade de usar a voz para a glória de 
Deus e a edificação de outros, ou de tocar 
um instrumento musical para a glória de 
Deus e a edificação da igreja.

25 Oração/Intercess
ão 

Lc 11:1-13; Dn 6:11-12; Dn 
9:1-4; At 16:19-34; Cl 4:12-
13; I Tm 2:1-4; Tg 5:16-18 

Capacidade de orar regularmente por 
extensos períodos de tempo por 
determinados pedidos e experimentar 
respostas de orações específicas - e tudo 
isso em um grau muito maior do que se pode 
esperar da média dos cristãos.

26 Organização/ 
Administração 

Ex 18:13-27; I Co 12:28 Capacidade de entender os objetivos a curto 
e a longo prazo de uma determinada parte 
do trabalho da igreja e de elaborar planos 
eficientes para alcançar estes objetivos. 

27 Pastor Jo 10:1-15; At 20:28-31; Ef 
4:11; I Ts 5:12-13; I Tm 
4:11-16; I Pe 5:1-5; Hb 
13:7,17,20-21

Capacidade de assumir, a curto prazo, a 
responsabilidade pelo bem espiritual de um 
grupo de cristãos. 

28 Profecia/Palavra 
de Conhecimento 

I Jo 4:1-6; Dt 13:1-6; Dt 
18:18-22; I Sm 3:1-21; Mt 
7:15-20; Mt 24:11,23-24; At 
15:32; I Co 12:28-29; I Co 
14:3,22-40; II Pe 1:19-21; 
Ap 1:1-3

Capacidade de receber diretamente, por 
meio do Espírito Santo, uma mensagem de 
Deus para o seu povo e transmitir essa 
mensagem. 

29 Sabedoria I Rs 3:5-28; I Co 12:7-8; Tg 
3:13-18 

Capacidade de transmitir, para outras 
pessoas, como os conhecimentos adquiridos 
podem ser aplicados da melhor forma a 
determinadas situações que surgem no 
corpo de Cristo.

30 Serviço Lc 22:24-27; Lc 10:38-42; 
At 6:1-7; Rm 12:6-7; I Tm 
3:8-13 

Capacidade de reconhecer onde se engajar 
para que uma determinada tarefa possa ser 
realizada e como usar os meios disponíveis 
para atingir os alvos desejados.
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Os Dons e Suas Tarefas 
 
Cód Nome: Tarefas: 

1 Aconselhamento/ 
Exortação 

Encorajamento. Visita a doentes. Grupos Familiares. Trabalho com 
idosos. Ministério de bênção. Trabalho em presídios. 
Aconselhamento familiar. Equipe de aconselhamento. 
Aconselhamento sobre dons. Trabalho com marginalizados. 
Aconselhamento sobre drogas. Aconselhamento pelo telefone. 
Entrosamento de novos cristãos. Acompanhamento de doentes 
terminais.

2 Ajuda Portaria. Secretaria. Serviço de telefone. Ajuda em mudanças. 
Diminuir a carga/apoiar os líderes.

3 Apóstolo/Líder Fundação de igrejas. Tarefas além da igreja local. Missão 
Transcultural. Planejamento a longo prazo. Assessoria de igrejas.

4 Celibato Ajuda a exercer plenamente qualquer outro dom, principalmente 
fundação de igrejas e missão transcultural (onde a família sofre com 
as mudanças).

5 Conhecimento Escritor. Estudos Bíblicos. Trabalho de edição. Planejamento a longo 
prazo. Trabalho Teológico. Preparação de palestras. Formas criativas 
de evangelismo. Pesquisas sobre o desenvolvimento de igrejas.

6 Contribuição/ 
Repartir 

Tesoureiro. Ajuda em crises, Apoio de missionários. Coordenação do 
dízimo. Ajuda em catástrofes. Comissão de finanças. Apoio de 
projetos financeiros. Sustento de obreiros de tempo integral.

7 Criatividade 
Artística/Artista 

Mímica. Grupo de teatro. Elaborar panfletos. Mobiliar ambientes. 
Grupo de artesanato. Compor músicas e hinos. Layout para 
informativo da igreja.

8 Cura Abençoar. Interceder. Grupo de oração. Aconselhamento. Visita a 
enfermos.

9 Discernimento de 
Espíritos 

Conselho de igreja. Ministério de bênção. Planejamento a longo 
prazo. Trabalho com marginalizados. Comunicação/Trabalho de 
imprensa. Aconselhamento. Ministério da pregação. Ministério de 
libertação. Eventos de evangelismo.

10 Disposição para o 
Sofrimento/Mártir 

Intercessão. Trabalho pioneiro. Missão transcultural. 

11 Ensino Seminários. Estudos Bíblicos. Grupos Familiares. Curso para 
cooperadores. Curso de preparo para a profissão de fé. Treinamento 
para a edificação da igreja.

12 Estilo de Vida 
Simples 

Missão transcultural. Trabalho Comunitário. Refúgio para 
desabrigados. Trabalho com marginalizados.

13 Evangelismo Trabalho de rádio. Cultos evangelísticos. Visitas evangelísticas. 
Pregação. Música/Grupo Musical. Grupos de estudo abertos para 
não-cristãos. Aconselhamento. Fundação de igrejas. Missão de 
imigrantes. Preletor em cultos evangelísticos de diversas igrejas. 
Missão transcultural. Evangelismo de crianças. Trabalho com 
marginalizados.

14 Expulsão de 
Demônios/ 
Exorcismo 

Aconselhamento. Missão transcultural. Equipe de Ministração. 
Ministério de libertação. Eventos de evangelismo. Trabalho com 
marginalizados.

15 Fé Equipe de idéias. Conselho de igreja. Liderança de igreja. Presidente 
de igreja. Evangelismo. Líder de grupos de oração. Planejamento a 
longo prazo. Missão transcultural/Fundação de igrejas.

16 Habilidade Manual Ajuda aos vizinhos. Missão transcultural. Jardinagem/Construção. 
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Trabalho de manutenção. 

17 Hospitalidade Liderar retiros. Hospedar pessoas. Trabalho com jovens. Intercâmbio 
de igrejas. Colocar sua casa à disposição para hospedar pessoas. 
Receber as pessoas no culto. Dar abrigo aos desabrigados. Trabalho 
com marginalizados. Ceder a casa para estudos em grupos.

18 Interpretação de 
Línguas 

Grupo de Oração. Batalha Espiritual. 

19 Liderança/Governo Pastor/presidente de igreja. Planejamento a longo prazo. Liderar o 
culto. Supervisor de área ou região.

20 Línguas Batalha Espiritual. Ministério de abençoar. Grupo de oração. 

21 Milagres Batalha Espiritual. Missão transcultural. Ministério de oração. 

22 Misericórdia/ 
Diaconia 

Visita a enfermos. Missão transcultural. Oração intercessória. 
Trabalho com mães solteiras. Trabalho com dependentes de drogas. 
Trabalho com grupos de marginalizados.

23 Missionário Fundação de Igrejas. Trabalho com marginalizados. Missão 
transcultural. Missão com imigrantes.

24 Música Solista. Regente de Coral. Ministro de Louvor. Evangelismo de rua. 
Organização de culto. Animador. Evangelismo. Cantar no coral. Visita 
a enfermos. Grupo instrumental. Ministério de louvor.

25 Oração/ 
Intercessão 

Grupos de oração. Batalha Espiritual. Correntes de oração. Liderança 
de vigílias de oração. Ministério da oração em eventos. Intercessão 
por pedidos bem concretos. Intercessão.

26 Organização/ 
Administração 

Audioteca. Financeiro. Biblioteca para obreiros. Organização de 
retiros da igreja. Liderança de grupos de trabalho. Coordenação de 
grupos familiares. Organização do informativo da igreja. 
Planejamento de edificação de igrejas. Repartir tarefas. Organização 
de eventos, seminários, apresentações, evangelizações, festas de 
igreja etc.

27 Pastor Culto para crianças. Trabalho com jovens. Treinamento de 
cooperadores. Liderança de grupos familiares. Entrosamento de 
novos cristãos. Aconselhamento na área de dons.

28 Profecia/Palavra 
de Conhecimento 

Cultos. Grupos Familiares. Missão transcultural. Ministério de 
bênção. Eventos de evangelismo. Aconselhamento. Grupos de 
oração. Trabalho de imprensa. Planejamento a longo prazo. Trabalho 
com marginalizados.

29 Sabedoria Seminários. Trabalho de ensino. Ministério de bênção. 
Aconselhamento de vidas. Solução de conflitos. Aconselhamento na 
área de dons. Aconselhamento no âmbito da igreja.

30 Serviço Jardinagem. Trabalho braçal. Preparar refeições. Cuidar de crianças. 
Digitar manuscritos. Hospitalidade. Buscar pessoas ou coisas. Cuidar 
do local de reuniões. Ministério de fitas (áudio e vídeo).
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2.2. Perguntas e Respostas Sobre Dons 
1. Quantos são os dons descritos na Bíblias?  

Listamos aqui 30, mas pode ser mais. 
Listas mais importantes de dons do Novo Testamento são: Rm 12; 1Co 12; Ef 

4. Você irá notar que todas as listas destes versículos bíblicos dão nomes 
diferentes para os dons. Veja a tabela da Bíblia NVI: 

 

Romanos 12 I Coríntios 12 Efésios 4
Profecia Profecia Profecia
Serviço - Diaconia 
Ensino Ensino/Mestre
Aconselhamento 
Contribuição 
Líder/Apóstolo Lide/Apóstolo
Misericórdia 
 Sabedoria
 Conhecimento
 Fé
 Cura
 Milagres
 Discernimento de Espíritos 
 Línguas
 Interpretação de Línguas
 Evangelista
 Pastores

Em Romanos: 7 Em Coríntios: 9 Em Efésios: 5
TOTAL GERAL 17 Dons nestes 3 livros somente

 
 Tudo indica que nenhuma destas 3 listas pretende ser uma lista completa de 

todos os dons que Deus colocou à disposição da sua Igreja. Na igreja de Corinto 
evidentemente havia dons diferentes dos da Igreja de Roma, e na igreja de Éfeso 
os dons eram ainda outros. As listas de dons no Novo Testamento ilustram o fato 
de que Deus revestiu cada igreja com os dons específicos de que ela precisa 
para as tarefas que ele atribuiu a elas. 

Creio que devemos estar abertos para a possibilidade de que Deus pode hoje 
nos dar dons espirituais que a Bíblia não menciona. 

O Novo Testamento não cita, por exemplo, em lugar algum o dom da oração. 
Um outro exemplo: o Novo Testamento não faz menção alguma do dom da 

música. Estes dois, você há de concordar, existem mesmo!! 
 

2. Novos dons podem surgir, dons estes não explicitados na 
Bíblias? 
Sim. Porque isto depende completamente de Deus. Deus é soberano e se 

quiser iniciar e espalhar novos dons pelo planeta, Ele pode fazer. Ou você quer 
dizer o que Deus tem que fazer? Não é esta a base do agir do Espírito Santo 
quando dizemos que acreditamos na contemporaneidade deste Espírito Santo? 
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3. Onde os dons estão descritos?  
R.: Principalmente em Rm 12, I Co 12 e Ef 4. Na continuação veremos muitos 

destes versículos e outros relativos a outros dons. 
 

4. Eu tenho que ter todos estes dons? 
R.: Não. Pode ter somente 1. Se é salvo, pelo menos 1 dom você tem. Veja 1 

Co 12.7-11; 1 Pe 4.10. 
Então é errado dizer que a maioria dos cristãos tem dons espirituais. Isto 

porque todos dos cristão têm pelo menos 1 dom. 
 

5. Como descubro os meus dons?  
De muitas maneiras. Uma delas é via resposta a um questionários de dons. 

Um destes questionários passaremos no final deste livro. 
 

6. Eu posso perder algum dom?  
Raramente. Você só perderá com certeza se não for mais salvo (não crer 

mais em Cristo). 
 

7. Por quanto tempo temos um dom? 
Depois de ter descoberto um dom espiritual, você deve partir do 
pressuposto de que vai poder usar esse dom a vida toda. É claro que há 
exceções para essa regra, mas no meu entender, são raríssimas. Há 
cristãos que pensam que os dons são dados só para um determinado 
momento e que desaparecem logo que a tarefa foi realizada. É verdade 
que Deus pode chamar uma pessoa para uma tarefa específica e revestir 
essa pessoa com a plenitude necessária para aquele determinado 
momento. Mas isso não pode ser confundido com dom espiritual. Os 
dons espirituais são dados para os usarmos de forma contínua. 

Texto retirado do livro Teste de Dons de Schwartz. 
 
Então quando uma pessoa recebe um dom espiritual, pode se basear na 

premissa de que tem esse dom para a vida toda. No entanto ele pode atrofiar 
pelo não uso, como é o caso de andar de bicicleta. Nunca desaprendemos, 
mesmo depois de anos. Mas podemos fazer umas barbeiragens até pegar o jeito 
novamente.   

 

8. Posso fazer alguma coisa para melhorar meus dons. Isto 
é, posso exercitar (vitaminar) meus dons?  
Sim. Este livro mostrará como. 
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9. Deus recompensa os cristãos com dons espirituais 
quando eles são fiéis? 
 Não. Lembremos do livro 4 sobre Prosperidade onde afirmamos que não 

existe a lei da causa e efeito com Deus. O troca-troca: faça isto que Eu Deus 
faço aquilo. Se isto fosse verdade o livro de Jó precisaria ser arrancado da Bíblia. 
 

10. Todo cristão pode receber qualquer dom, basta querer? 
Não. Se você quer determinado dom, se esforce, ore, e peça a Deus para tê-

lo. Estude sobre o dom que deseja, e comece a buscar incessantemente. 
Ao falar com Deus sobre os dons espirituais, esteja aberto para o fato de que 

ele não quer apenas confirmar aquilo que você já sabe. Somente com essa 
atitude é possível fazer novas descobertas espirituais. 

 

11. Toda pessoa tem dons espirituais? 
Não. Só os cristãos salvos têm dons espirituais. 
 

12. A pessoa que exerce um determinado cargo ou 
ministério na igreja e descobre que não tem o dom espiritual para 
aquilo, deve deixar a sua função? 
Sim. O mais rápido possível. Deve avisar seu pastor desta situação, mas 

antes deve descobrir quais os seus dons e então avisar o pastor colocando-se à 
disposição da igreja para exercer na plenitude seu ministério baseado nos dons 
que têm. 

 

13. A única razão de Deus nos conceder dons é para que 
aprofundemos o nosso relacionamento com Ele? 
Não é verdade. Repetindo: os dons são para serviço da Igreja (1 Pe 4:10). Se 

não estamos dispostos a colocar o dom em 
prática, por que Deus deveria dá-lo a você? 
Use seus dons para ajudar a Igreja de 
Cristo e não para aprofundar um 
relacionamento com Deus.  

Para aprofundar um relacionamento 
com Deus existe o Fruto do Espírito para 
isto e suas qualidades que devem ser 
buscadas com muito interesse. 

 
Lembre-se: 
Dons são para SERVIR ao Corpo de 

Cristo. São para servir aos Outros. 
Dons não são dados para servir ao 

próprio indivíduo. 
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Algumas Características dos 
Dons Espirituais 

 
 
 

Pobres mortais ! Eles ainda não 
entenderam que enquanto tentarem 
alcançar Deus com as mãos, olhos e 

mentes nunca o encontrarão. Orígenes 
Telles 
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3. Algumas Características dos Dons Espirituais 

3.1. Dons Espirituais x Talentos Naturais 
 Não confunda dons espirituais com talentos naturais, aptidão ou 

vocação.  
 

Talentos naturais são concedidos no nascimento físico. 
Dons espirituais são concedidos no nascimento espiritual. 

 
Os talentos naturais são uma expressão da graça comum de Deus a todos os 

que têm vida. Os dons espirituais são uma graça específica dada por Deus aos 
que receberam uma nova vida. 

   
 Os talentos naturais podem ser transformados pelo Espírito Santo e ser 

elevados à condição de dons espirituais. 
 

Por exemplo:  
 

Talento Natural Dom Espiritual
Gerente Organização / Administração
Vendedor Evangelismo 
Cantor Música
Carpinteiro Habilidade Manual
Terapeuta Aconselhamento/Exortação
Empresário Apóstolo/Líder 
Cientista Conhecimento 
Médico Cura
Professor Ensino
Funcionário Público Liderança / Governo
Secretária Organização / Administração

 

3.2. O Perigo da Projeção de Dons 
Cada cristão tende a “projetar” os seus dons sobre outros cristãos. Pessoas 

que têm, por exemplo, o dom da hospitalidade, muitas vezes não podem 
entender porque os outros têm dificuldade nesta área. Dizem: “é tão simples”. 
Sem dúvida têm razão: ser hospitaleiro é simples - para elas. Não podem 
imaginar o sacrifício que isso pode significar para alguém que não recebeu esse 
dom de Deus! 

O fenômeno da projeção de dons é muito frequente quando se trata do dom 
do evangelismo. Muitos cristãos que têm esse dom negam categoricamente que 
isto seja um carisma especial que Deus só deu a poucos. Dizem:  “Deus não me 
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deu um dom especial, só faço o que cada cristão deveria fazer”.  Assim colocam 
um peso na consciência de pessoas que não têm esse dom. 

Não é verdade que cada cristão pode se envolver no evangelismo como elas. 
Elas o podem, porque têm o dom correspondente. Outros não o podem, porque 
Deus lhes deu outros dons. 

 

Veja os Dons que Normalmente são Projetados 
1. Disposição para o sofrimento 
2. Fé 
3. Hospitalidade 
4. Línguas 
5. Misericórdia 
6. Oração 
7. Serviço 

 

3.3. A Questão da Disponibilidade 
 Geralmente, “ter” tempo significa na verdade “criar” tempo. 
 “Paulo diz ...remindo o tempo...” (Ef 5:15-17) 
 
Se pedem algo para você na igreja, você diz: “- Estou atarefado.”  
Mas, se ligassem para você com alguns ingressos para um jogo de futebol ou 

para um churrasco, ficaríamos surpresos ao ver com que rapidez sua agenda 
ficaria livre.  

Muitos homens e mulheres dizem que gostariam de servir, mas de fato não 
tem muito tempo. A verdade é que falta entusiasmo. “Sinto muito, mas não tenho 
tempo” é uma resposta típica de alguém que não encontrou uma oportunidade 
ministerial que capte a essência de sua paixão. É dada por aqueles que nunca 
usaram seus dons espirituais ou não receberam nenhum incentivo quando os 
colocaram em prática. 

Uma pesquisa nacional de opinião pública sobre o trabalho voluntário nos 
Estados Unidos revelou que, em média, o voluntário serve cerca de quatro a 
cinco horas por semana. Incluem-se aqui todos os voluntários: cristãos e não-
cristãos, grupos de serviço comunitário e igrejas. Embora isso seja algo notável, 
tenha cuidado para não tomar a média como padrão. Se você só trabalhar 4 
horas por semana para sua igreja, não espere que ela vá muito longe. 

 

3.4. Arranque as Estacas 
De certo modo, os seres humanos são como os elefantes.  
Quando crianças, podemos ter ouvido que: 

- não somos muito inteligentes,  
- ou que somos desajeitados ou estúpidos. 

 
Ou talvez, na adolescência, alguém pode ter comentado que: 
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- Ele(a) não é muito bonito(a), ou 
- Eles não são muito bons como líderes, 

E zás! - nossa mente enterra no chão 
uma estaca de metal.  

Muitas vezes, ainda que adultos, 
continuamos reprimidos por alguma 
“sentença-estaca” inadequada que foi 
martelada em nossa mente quando éramos 
mais jovens. Essas estacas limitam a 
compreensão e a imagem que temos de nós 
mesmos. 

 

Mas: “Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres” (Jo 8:36). 
 

 Por meio de Jesus Cristo e do ministério que Ele designou para você, 
sua igreja pode transformar-se num local em que as estacas sejam arrancadas 
do chão e as pessoas se tornem livres, uma após a outra.  

Jesus não morreu para que nós nos tornássemos bons, mas sim para nos 
fazer livres (Gl 5:1; Rm 8:1-3). Alguns de nós tentam ser bons, mas não são 
livres e, portanto, vivem e crescem presos às estacas firmadas no chão. Embora 
tentemos fazer as coisas certas, faltam-nos alegria e força. Mas os que 
verdadeiramente são livres manifestam a bondade de Deus. 

 

3.5. Sua Garantia 
Deus lhe fez uma promessa. Ele não somente o idealizou e criou com um 

propósito, mas firmou o compromisso de estar com você ao longo do caminho. 
Deus não desiste. Se começou algo, você pode estar certo de que vai 

completá-lo. Deus começou em você uma obra e vai terminá-la, “pois ele 
mesmo disse: Não te deixarei, nem te desampararei” (Hb 13:5). Essa é a 
promessa Dele. Essa é a nossa garantia! 

Vamos parar por um momento e analisar o ponto de vista divino. Antes de 
toda a criação, Deus preparou oportunidades ministeriais para você: 

1- Deus o criou; 
2- Enviou Jesus Cristo para tornar possível o seu relacionamento; 
3- Ele o chama; 
4- Ele o salva; 
5- Ele lhe dá o Espírito Santo; 
6- Incute uma paixão em seu coração; 
7- Dá a você um dom espiritual; 
8- Confere poder para usar esse dom; 
9- Identifica as obras que quer que você faça e 
10- Promete que estará sempre ao seu lado. 
 

Há ainda algo mais que Deus pode fazer? O que você deve fazer? 
Simplesmente obedecer! 
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Ministérios e Suas  
Áreas de Atuação 

 
 
 

O silêncio é o princípio para quem quer 
aprender com Deus, mas a omissão não 

é silêncio e sim covardia. Orígenes 
Telles 
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4. Ministérios e suas Áreas de Atuação 

Este capítulo é especialmente dedicado a este quadro, onde colocamos os 
ministérios Gerais e o Ministérios Específicos com suas áreas de atuação e os 
dons necessários para atuar nestes ministérios. 

Este quadro deve ser utilizado pelos gestores da igreja, de posse do resultado 
dos questionários de dons respondidos. 

 
Ministério 

Geral 
Ministérios 
Específicos 

Áreas de Atuação Dons para integrar o 
ministério

 Aconselhamento Atendimento aos membros, orientação 
espiritual

Discernimento, sabedoria, 
pastor

 Visitação e 
assistência 

Apoio pastoral, encorajamento, consolo Encorajamento, socorro, 
pastor

Pastoral Proclamação Pregação, evangelização, doutrinamento, 
cultos

Profecia e ensino 

 Diaconia Serviço de apoio estratégico e funcional Socorro, misericórdia e 
sabedoria

 Apoio a 
vocacionados

Orientação ministerial, acompanhamento Ensino e encorajamento 

 Supervisão 
ministerial 

Coordenação dos ministérios da igreja  

 Expansão 
missionária 

Abertura e manutenção de campos 
missionários

Evangelismo, administração, 
fé, contribuição

 Missões locais Consolidação e abertura de frentes 
missionárias 

Evangelismo, apostolado, 
liderança 

Missões Sustento 
missionário 

Prover sustento financeiro para 
missionários

Evangelismo, fé, 
contribuição

 Projetos 
missionários

Realizar projetos missionários por meio da 
igreja

Evangelismo, administração 

 Promoção 
missionária 

Informações da obra missionária, 
conferências 

Evangelismo, comunicação, 
artesanato 

 Apoio missionário  Treinamento e apoio a missionários e 
vocacionados

Evangelismo, socorro, 
ensino

 Evangelização 
pessoal 

Treinar e equipar a igreja para 
evangelismo pessoal

Evangelismo, ensino, 
apostolado, fé

Evangelização 
& Ação Social 

Evangelização 
especial 

Literatura, projetos especiais Evangelismo, administração, 
apostolado 

 Social Saúde, ensino, assistência Evangelismo, socorro, fé, 
contribuição

 Ajuda humanitária Sopa, evangelização, literatura Evangelismo, socorro, fé 
 Pequenos grupos Grupos nos lares, células de 

evangelização
Evangelismo, ensino, 
apostolado

Integração Integração de 
novos cristãos

Visitação, discipulado, doutrinamento Socorro, ensino, sabedoria 

 Surdos Evangelização, ensino, integração, apoio Socorro, encorajamento, 
ensino 

 Música Cultos, eventos, programa musical Ensino, comunicação 
criativa, sabedoria, 
artesanato

Louvor & 
Adoração 

Escola de música Ensino musical, despertamento de 
talentos, treinamento

Ensino, comunicação criativa 

 Teatro Dramatização, evangelização, ensino Comunicação criativa, 
ensino, evangelismo

 Grupos musicais Orientação, repertório, apoio Comunicação criativa, 
ensino, liderança
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 Discipulado/Ensino 
bíblico 

Grupos de discipulado, Escola Bíblica, 
doutrinamento

Ensino, sabedoria, 
conhecimento, liderança 

 Treinamento de 
líderes 

Formação de líderes e professores Liderança, ensino, sabedoria 

Educação 
Cristã 

Infantil Assistência integral às crianças da igreja Ensino, socorro, 
encorajamento, 
comunicação criativa 

 Adolescentes & 
Jovens 

Apoio espiritual, eventos, projetos 
especiais

Ensino, encorajamento, 
sabedoria

 Rede ministerial Suporte aos ministérios, treinamento Ensino, liderança, sabedoria 
 Crescimento 

cristão 
Grupos pequenos e organizações 
missionárias

Liderança, administração 

 Ensino criativo Biblioteca, videoteca Administração, ensino, 
comunicação criativa 

Família Casais Aconselhamento, visitação, eventos Socorro, ensino, sabedoria, 
encorajamento

 Preparação para 
casamento

Aconselhamento, cursos, orientação Ensino, sabedoria, 
encorajamento

Oração Sala de oração Apoio espiritual, apoio aos ministérios Fé, intercessão, misericórdia 
 Intercessão Suporte espiritual aos ministérios Fé, intercessão, misericórdia 
 Patrimônio Construção, manutenção, ornamentação, 

reformas 
Administração, 
conhecimento 

 Apoio aos 
ministérios

Recepção, secretaria, serv. externos, 
informática

Administração, socorro 

Administração Apoio logístico Cozinha, cantina, estacionamento, 
veículos, zeladoria, plantão médico, 
guarda-volumes

Administração, socorro 

 Segurança Vigilância Administração, socorro 
 Boas vindas Introdução, recepção aos visitantes Hospitalidade, sabedoria 

Finanças e 
Mordomia 

Planejamento Orçamento, controle, apoio administrativo Administração, sabedoria, fé, 
contribuição 

 Mordomia Doutrinamento, ensino da mordomia Administração, ensino, fé, 
contribuição

 Relações públicas Imagem da igreja perante a sociedade Comunicação criativa, 
sabedoria

 História História, estatística, arquivos, acervo Administração, comunicação 
criativa 

Comunicação Comunicação 
criativa 

Audiovisual, quadros informativos, apoio 
ao ensino

Comunicação criativa, 
ensino

 Mídia Rádio, TV, publicações, boletim Comunicação criativa, 
ensino

 Som e imagem Som, filmagens, fotos, gravações, eventos Comunicação criativa, 
administração 

 Membresia Acompanhamento e recepção de 
membros, apoio espiritual 

Hospitalidade, 
encorajamento, sabedoria, 
pastor

Comunhão e 
Recreação 

Terceira idade Apoio espiritual, atividades Encorajamento, sabedoria, 
liderança

 Recreação Comunhão, atividades esportivas e sociais Comunicação criativa, 
liderança, ensino 

 
Este quadro está bem dentro da separação ministerial que fizemos no livro 37 

- Igreja Quântica e na criação do Regimento Interno da Igreja que atua com 
ministérios, que você terá ainda uma cópia, para implantar quando tiver a sua 
igreja. 

Quando você completar o livro 37, e receber o Regimento Interno, entenderá 
tudo o que falamos aqui de uma maneira definitiva. Temos que ir aos poucos. 
Estamos lhe passando doses pequenas, pois o mesmo remédio que cura, pode 
matar se administrado em doses exageradas. 
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Como Descobrir os Seus 
Dons 

 
 
 

Destrói esse homem, Deus, que insiste 
em viver em mim ! Orígenes Telles 
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5. Como Descobrir os Seus Dons 

5.1. Introdução  
Antes de passarmos o questionário de dons para ser respondido, você deve 

tomar algumas atitudes para sua vida: 
1. Coloque-se diante de Deus em oração, pedindo perdão de seus pecados e 

declare a Deus que quer servi-Lo. 
2. Esteja disposto a colocar os seus dons em prática, que Deus os mostrará. 
3. Comece a trabalhar. Quem na está em atividade não recebe. Não adianta girar 

o volante de um carro parado, que ele não vai a mudar sua direção. Não vai a 
lugar algum. 

3. Informe-se a respeito dos dons. 
4. Descubra o que lhe dá satisfação. Seus dons estarão próximos a isto. 
5. Experimente o máximo de tarefas dentro deste dom que puder. 
6. Analise a eficiência de suas atividades para o dom em teste. 
7. Procure a opinião de outras pessoas. 
8. Depois de descoberto, dons precisam ser desenvolvidos. 

 

Quando devo fazer o Teste de Dons 
Lembre-se que o teste dos dons deve ser feito em muitas fases de sua vida. 

Faça um teste agora. E daqui há alguns meses, antes do final do curso faça 
novamente. E daqui há alguns anos, faça novamente. Isto porque o teste de 
dons não vale para a vida toda. Você evolui, melhora, aprende, muda 
(esperamos que para melhor), e com isto muda também os dons que estão mais 
por cima, mais em evidência. 

Não significa que você perdeu o dom que tinha antes e era o seu principal. 
Significa sim que outro dom ganhou a prevalência. 
Por isto que temos dons manifestos e dons latentes. Dons manifestos é o que 

ganharam a prevalência atual. Dons latentes poderão ganhar a prevalência no 
futuro. 

 

5.2. Teste dos Dons 
Questionário usando como base o livro O Teste dos Dons - Christian A. 

Schwarz - Editora Evangélica Esperança. 
Adaptado para computador por Edson de Almeida e Franzen - Analista de 

Sistemas. 
 

Instruções 
1. Você poderá fazer seu teste de dons de duas maneiras: 
- puxando o programa, e instalando em sua máquina: 
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www.teologiapelainternet.com.br/livros/cursodeteologia/dons.exe 
- fazendo o teste de dons no próprio site www.teologiapelainternet.com.br 
2. Depois de instalar, execute o programa. A tela dirá o que você tem que 

fazer. Cadastre-se primeiro. 
3. Você responderá 180 perguntas sobre você mesmo. Ao atribuir os 

coeficientes no questionário, não se julgue melhor ou pior do que realmente é. 
4. Imprima o seu questionário e na tranquilidade de seu quarto, ou outro lugar 

que julgar necessário, separe uma hora para responder o questionário. 
5. Imprima duas cópias do questionário para outro responder (uma para cada 

amigo) com 30 perguntas cada. Dê uma para uma pessoa que te conhece bem, 
inclusive dentro da igreja, seu cônjuge ou outro parente membro da igreja 
também. E dê outro questionário para um membro da igreja que te conhece bem. 

6. De posse dos questionários respondidos, digite as respostas das 240 
questões no programa de computador que você puxou da internet. 

7. Gere os resultados para você e veja seus dons. 
8. Há dois tipos de dons. Um chamado de dons manifestos, que são aqueles 

dons que você tem agora. E dons latentes são aqueles dons que você está 
caminhando para ter. Isto é, são dons tendência. Seu crescimento espiritual 
está levando você para ter aqueles dons latentes. 

9. Se você fez o teste de dons pela internet, o resultado eu já tenho. Se fez 
pelo programa, precisará enviar para mim uma cópia desta tela de resultado. Dê 
um Print Screen da tela de resultado de dons, teclando a tecla Prt Sc. Vá até o 
Word, abra um documento e clique CTRL V. Pronto. Jogou a tela dos resultados 
no arquivo Word. Salve e me mande este arquivo para webmaster@nbz.com.br  

10. Eu verei então os seus dons, e te enviarei email dizendo em qual dos 6 
ministérios principais do curso você se encaixa e um breve comentário sobre o 
resultado.  

Nenhum curso de teologia do país faz este tipo de descoberta de seus dons. 
Sinta-se privilegiado!! 
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www.nbz.com.br/igrejavirtual e do curso de teologia 

www.teologiapelainternet.com.br.
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-� Ministra cursos teológicos, cursos agroecológicos, cursos 

administrativos e de Informática.

- Ministro do Evangelho desde março de 2000.

-� Proprietário da Net Brazil Soluções de Marketing Digital: 

www.aluznofimdotunel.com.br e do site de sistemas para 

as igrejas . www.easyslides.com.br

-� Especialista em Marketing Empresarial e Político.

-� Ex-professor da Faculdade de Plácido e Silva (matérias 

Microinformática e Administração de CPD), do Colégio SPEI 

(matérias Microinformática e Linguagens de Programação), 

de outros colégios e cursos livres, inclusive do SENAC e do 

curso de suplência de Informática no colégio OPET (matérias 

Banco de dados, Lógica, Fundamentos de BD).

- Escritor e editor alternativo de revistas, jornais e livros, onde 

já escreveu e/ou editou mais de 40 livros, dezenas de 

apostilas, 02 revistas e vários jornais em inúmeros 

municípios, veja alguns em: .   www.litoral.inf.br

-� Pastor Auxiliar em tempo integral desde 1995.
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