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Os Dons do Espírito Santo

Voltando ao início...

Algumas perguntas:

➢ Por que é importante estudar sobre o que a bíblia nos revela a 
respeito do Espírito Santo?

➢ É uma doutrina simples e sem controvérsias?

➢Como lidar com as controvérsias?

➢Como reagir diante as pessoas que pensam diferentes de nós?



Os Dons do Espírito Santo

Uma boa indicação...

Quem é o Espírito Santo? - Série Questões Cruciais (n° 12)
A terceira pessoa da trindade
Existência e Subsistência, Natureza pessoal, Atributos e obras de Deus, 
O doador da Vida
Da morte para a vida espiritual, Seguindo um curso e um príncipe, Uma 
obra de recriação.
Advogado
“Outro ajudador”, “Mais que vencedores”
O santificador
Justificando o nosso pecado, Hostilidade à doutrina, O avo de 
conhecermos a Deus
Aquele que unge
Assistentes para Moisés, Profecia e oração cumpridas
O iluminador
Como o Espírito usa a Palavra, Perscrutando “as profundezas de Deus”,



Os Dons do Espírito Santo

O que estes texto têm em comum?
Juízes 3:10 – “Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel; saiu à 
peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, 
contra o qual ele prevaleceu.”

Juízes 11:29 – “Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté; e, atravessando este 
por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade e de Mispa de Gileade 
passou contra os filhos de Amom.”

1 Samuel 11:6 – “E o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu estas 
palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira.”

1 Samuel 16:13 – “Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus 
irmãos; e, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi.”



Os Dons do Espírito Santo

O que estes nos mostram?
Números 11:29 – “Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo 
do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito!”

Joel 2:28 – “E acontecerá, depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a 
carne; vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos 
jovens terão visões;”

1 João 14:16-17 – “16E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de 
que esteja para sempre convosco, 17o Espírito da verdade, que o mundo não pode 
receber, porque não o vê, nem o conhece; vós o conheceis, porque ele habita 
convosco e estará em vós.”



Os Dons do Espírito Santo

O que estes nos mostram?
Atos 1:4-5 – “4E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de 
Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim 
ouvistes. 5Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados 
com o Espírito Santo, não muito depois destes dias.”

Atos 1:8 – “mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis 
minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até 
aos confins da terra”

João 14:26 – “mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu 
nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos 
tenho dito.”



Os Dons do Espírito Santo

A natureza dos dons espirituais
• Doado pelo Espírito Santo;

• Diferente de aptidões naturais;

• Com um objetivo específico;

“Poderes extraordinários, distinguindo certos cristãos e capacitando-os 
para servir à Igreja de Cristo; a recepção dos mesmos se deve ao poder 
da graça divina operando em suas almas pelo Espírito Santo.” (Lloyd-Jones)



Os Dons do Espírito Santo

A natureza dos dons espirituais

Texto clássico para se pensar sobre os dons espirituais:

Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12

“1A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes.”

“3... ninguém pode dizer: Senhor Jesus!, senão pelo Espírito Santo”

“4Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 5E também há diversidade
nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. 6E há diversidade nas realizações, mas o
mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 7A manifestação do Espírito é concedida
a cada um visando a um fim proveitoso.”



Os Dons do Espírito Santo

A relação entre dons espirituais e talentos naturais

São a mesma coisa?

Resposta: Não

Podem estar ligados a mesma ação?

Resposta: Sim

O que difere uma coisa da outra?

Resposta: A origem imediata da capacitação e o propósito da ação



Os Dons do Espírito Santo

Os dons são dados aos crentes com que finalidade?

1 Coríntios 12:7 – “A manifestação do Espírito é concedida a cada um 
visando a um fim proveitoso.” (“ao bem comum”, na NVI)

1 Pedro 4:10 – “Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, 
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus.”

• Recebemos dons dados por Deus para servir uns aos outros

• Servimos conforme o dom que recebermos

• O dom do Espírito Santo não é um privilégio de um grupo seleto



Os Dons do Espírito Santo

Os dons são dados aos crentes com que finalidade?
Romanos 12:4-6 – “4Porque assim como num só corpo temos muitos 
membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, 5assim 
também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e 
membros uns dos outros, 6tendo, porém, diferentes dons segundo a 

graça que nos foi dada[...]”

Quais são os melhores dons?

Resposta: Os que mais edificam!

1 Coríntios 12:8 - Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento...

Romanos 12:6-7 – Profecia, ensino...



Os Dons do Espírito Santo

A temporalidade dos dons

Todos os dons que podemos ver nas páginas do Novo Testamento ainda 
são distribuídos entre os crentes de hoje?

Resposta: Não!

Duas considerações para sustentar esta resposta

1. A igreja é sustentada pelo fundamento apostólico

2. A falta de alguns dons após a era apostólica não tem a ver com a 
baixa espiritualidade da igreja



Os Dons do Espírito Santo

A temporalidade dos dons

1. A igreja é sustentada pelo fundamento apostólico

A igreja é sustentada pelo fundamento apostólico
Efésios 2:19-20 - "[...]sois da família de Deus, 20edificados sobre o 
fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a 
pedra angular“

Certos dons deixaram de ser distribuídos depois que os fundamentos já 
estavam lançados.

[Apostolado, profecia, discernimento de espíritos]



Os Dons do Espírito Santo

A temporalidade dos dons

1. A igreja é sustentada pelo fundamento apostólico
Hebreus 2:3-4 - “3como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande 
salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos 
depois confirmada pelos que a ouviram; 4dando Deus testemunho 
juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por 
distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade."



Os Dons do Espírito Santo

A temporalidade dos dons

2. A falta de alguns dons após a era apostólica não tem a ver com a 
baixa espiritualidade da igreja

• É o próprio Espírito Santo quem produz o avivamento na igreja.

O avivamento é uma ação soberana de Deus, não é uma 
produção humana.

Ao longo da história da igreja vemos que os avivamentos 
aconteceram quando a espiritualidade estava num viés de baixa
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