
DONS ESPIRITUAIS 

Objetivo 

Identificar e usar de forma correta os dons espirituais. 
 

Introdução 

A maior oportunidade que a igreja tem para progredir é o uso adequado dos dons 
espirituais. 

Você tem progredido espiritualmente? Qual tem sido a sua contribuição pessoal para o 
progresso espiritual da igreja? A resposta a estas duas perguntas nos remete para o assunto 
dos dons espirituais. Eu só posso crescer e contribuir para o progresso da igreja se eu 
desenvolver o meu dom espiritual. 

 

1. O que é um dom espiritual  

 

a) O que não é um dom espiritual 
Primeiro, precisamos entender o que não é um dom espiritual. O dom não é um talento 

nato ou uma capacidade natural. O dom não é um cargo ou posição que o crente ocupa na 
igreja. O dom não são os deveres ou responsabilidades que cada cristão tem. O dom não é 
o fruto do Espírito Santo. O dom não é uma técnica ou habilidade obtida por meio de 
treinamento ou curso de capacitação. 

 
b) O que é um dom 
Dons (charismata) 1 Coríntios 12.4, indicando que os dons espirituais são presentes da 

graça, que o cristão recebe de forma imerecida – Romanos 12.6. 
O dom espiritual é um atributo especial dado pelo Espírito Santo a cada membro do 

corpo, de acordo com a graça de Deus, para uso no contexto do corpo. Para John Piper “um 
dom espiritual é uma capacidade dada pelo Espírito Santo para manifestar a nossa fé de 
forma eficaz (palavras e ações), para o fortalecimento da fé de alguém”. Entendemos que o 
dom espiritual é uma capacitação sobrenatural que cada cristão recebe, a fim de que os 
mesmos possam trabalhar na edificação do corpo de Cristo, a Igreja. 

 

2. As características dos Dons Espirituais 

Paulo destaca três características fundamentais dos dons espirituais.  
 
a) A origem dos dons 
A Trindade divina é a fonte dos dons espirituais. Em Romanos, os dons emanam do Pai 

(Rm 12.3); em Efésios, os dons são presentes de Jesus (Ef 4.8); em 1 Coríntios, os dons 
são presentes do Espírito Santo (1 Co 12.11). E Paulo resume: “Ora, os dons são diversos, 
mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. 
E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos” (1 Co 
12.4-6). 

É importante salientar que Deus concede os dons de forma soberana: “Mas um só e o 
mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, 
individualmente” (v. 11). Não é o cristão que escolhe o dom que quer possuir, mas é o 
Espírito que distribui os dons a cada crente, segundo o que lhe apraz.  

 
 
 



b) A diversidade dos Dons 
Os dons são diversos. Há quatro listas de dons no Novo Testamento: Rm 12.6-8; 1 Co 

12.8-10; 12.28-30; Ef 4.7-12 
 

Romanos 12.6-8 1 Coríntios 12.8-10 1 Coríntios 12.28-30 Efésios 4.7-12 

Profecia Sabedoria Apóstolos Apóstolos 

Ministério Conhecimento Profetas Profetas 

Ensino Fé Mestres Evangelistas 

Exortação Cura Milagres Pastor / Mestre 

Contribuição Milagres Curas  

Presidir Profecia Socorros 

Misericórdia Discernimento Governo 

 Línguas Línguas 

Interpretação de 
línguas 

 

 
Há uma diversidade de dons, pois a graça de Deus é multiforme e os dons espirituais 

não se limitam apenas a estas listas. Há uma diversidade de combinações, pois os dons se 
sobrepõem ou se completam. Há uma diversidade de categorias, pois há dons da 
comunicação e dons para o serviço. Há uma diversidade de poder, pois os dons são 
ordinários e extraordinários. Há uma diversidade de valor, pois os dons são diferentes em 
honra e força. 

 
c) A extensão dos dons 
Cada crente recebe pelo menos um dom espiritual. “A manifestação do Espírito é 

concedida a cada um visando a um fim proveitoso” (v. 7). É impossível alguém ser convertido 
e ficar sem receber um dom espiritual. Por outro lado, nenhum crente recebe todos os dons 
espirituais. “Porventura, são todos apóstolos? Ou, todos profetas? São todos mestres? Ou 
operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? 
Interpretam-nas todos?” (vv. 29,30). A extensão dos dons: nenhum crente sem dom e 
nenhum crente com todos os dons. 

 

3.  O Corpo de Cristo 

Após apresentar a diversidade dos dons espirituais, Paulo fala da unidade do corpo que 
é a Igreja. A figura do corpo ensina três verdades básicas sobre a igreja: 

 
a) O corpo fala na unidade da igreja (1 Coríntios 12.12-13) 
“Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo 

muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só 
Espírito, todos nós fomos batizado em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, 
quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito” (vv. 12,13). Jesus é a cabeça 
deste corpo. A igreja, assim como o corpo humano, é uma unidade com diversidade. A 
unidade é criada e nutrida pelo Espírito e deve ser preservada por cada membro (Ef 4.1-6). 
A igreja é a comunhão dos santos. 

 
b) O corpo fala da diversidade dos membros da igreja (1 Coríntios 12.14-17) 
Foi Deus quem criou a igreja. E ele dispôs cada membro para fazer parte do corpo. 

Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos (14). Mão, pé, ouvido e olho são 
diferentes em suas formas, lugares e funções. O fato de um cristão não ter um dom que 



outro recebeu, não o coloca fora do corpo. “Se disser o pé: Porque não sou mão, não sou 
do corpo; nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser: Porque não sou olho, não 
sou do corpo; nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? 
Se todo fosse ouvido, onde, o olfato?” (vv 15-17). 

 
c) O corpo fala da interdependência que existe na igreja (1 Coríntios 12.18-27) 
Deus fez a igreja como o corpo humano. “Mas Deus dispôs os membros, colocando cada 

um deles no corpo, como lhe aprouve” (v. 18). E a beleza e funcionalidade do corpo estão 
na sua unidade na diversidade (vv. 19,20). E um corpo só sobrevive por causa da sua 
interdependência, ou seja, cada membro precisa um do outro. “Não podem os olhos dizer à 
mão: Não precisamos de ti; nem ainda a cabeça, aos pés: Não preciso de vós” (v. 21). 
Nenhum membro é independente de outros membros. Todo membro é necessário ao corpo. 
O objetivo de Deus é combater a inveja, o orgulho e a competição dentro da igreja. Deus 
deseja que os membros honrem uns aos outros, cooperem uns com os outros, sejam 
solidários uns com os outros na tristeza e na alegria. Paulo então conclui: Ora, vós sois corpo 
de Cristo; e individualmente, membros desse corpo (v. 27).  

Ao concluir este capítulo, Paulo apresenta uma escala de valores dos dons e faz um 
pedido e uma apresentação. “Entretanto, procurai, com zelo, os melhores dons” (1 Co 
12.31). Quais são estes melhores dons? Os dons mais valiosos são aqueles mais úteis aos 
outros ou aqueles que podem beneficiar o maior número de pessoas. Paulo, então, 
apresenta o caminho ou o dom sobremodo excelente: “E eu passo a mostrar-vos ainda um 
caminho sobremodo excelente”. Este caminho é o amor. 

 

Conclusão 

Que maravilha! Que ideia fantástica! Eu, você, cada um de nós uma obra única na mão 
do Grande Artesão, que, como todo artesão, não se repete. Cada peça é única (Isaías 64.8; 
Efésios 2.10). 

Exercer seus dons espirituais, estando Cristo no centro de sua vida, é experimentar a 
“boa, agradável e perfeita vontade de Deus” (Romanos 12.2), específica e individual para 
você.  

Esta perfeita vontade de Deus para cada um resulta na união dos membros do Corpo 
entre si, coordenados por Deus para seu serviço, e na realização do fim principal do homem: 
“glorificar a Deus” (1 Coríntios 10.31). 

Que libertação feliz é descobrir seu lugar no Corpo de Cristo, se alegrar e gostar desta 
perfeita vontade de Deus para você! 

Que bênção para sua igreja quando todos reconhecerem os dons espirituais um dos 
outros, alegrando-se e apreciando essa vontade particular e perfeita de Deus para cada 
irmão! 

 
Estudo bíblico ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 17/11/2019, na Primeira 

Igreja Presbiteriana de Indaiatuba 


