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SÉRIE: O ESPÍRITO SANTO
1 Coríntios 12.4

INTRODUÇÃO

Seguindo em nosso estudo sobre as formas de atuação do Espírito Santo na Igreja, vamos abordar hoje
sobre os Dons Espirituais. Já aprendemos na última lição que “a manifestação do Espírito é dada a cada
um, para o que for útil” 1Co 12:7. Portanto, esses dons tratam de uma ação divina dada pelo Espírito Santo
ao crente, para este poder servir aos desígnios de Deus em nossas igrejas e na sociedade em que vivemos. O
objetivo é salvar, libertar e conduzir as pessoas nos caminhos de Deus.

Dons do Espírito Santo

O apóstolo Paulo, em (1Co 12:8-10) nos traz uma lista de dons concedidos pelo Espírito Santo, quais sejam,
a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé, os dons de curar, a operação de maravilhas, a profecia, o
dom de  discernir  os  espíritos,  a  variedade de  línguas  e  a  interpretação das  línguas.  Dividiremos para
melhor compreensão da seguinte forma: 

a) Dons de Revelação – temos como dons de revelação a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e
o dom de discernir espíritos. São conhecidos como dons de revelação pois nesta atuação o servo do
Senhor recebe um entendimento que ultrapassa a razão humana e vai de encontro à necessidade da
circunstância.  Sobre  este  dom  Jesus  falou:  “E,  quando  vos  conduzirem  às  sinagogas,  aos
magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do
que haveis de dizer. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha
falar” (Lc 12.11-12). 

b) Dons  de  Poder -  temos  como  dons  de  poder  o  Dom  da  Fé,  Dons  de  Curar  e  Operação  de
Maravilhas. São dons que enfatizam de forma explicita o poder de Deus sobre todas as coisas, são
dons que capacitam os membros do Corpo de Cristo a agir sobrenaturalmente. Este dom especifica
do fé é diferente da fé natural do crente, pois, com este Dom o servo do Senhor  tem a mente aberta
para entender o impossível de Deus com firmeza.  Com os dons de curar mostra o poder de Deus
sobre toda sorte dos males humanos, a fim de realizar a restauração da saúde, corpo e alma. E a
Operação de Maravilhas demonstra o poder de Deus sobre todas as coisas, como p.ex a abertura do
mar vermelho.(Ex 15.25)

c) Dons  de  Elocução –  temos  como  dons  de  elocução  a  profecia,  a  variedade  de  línguas  e  a
interpretação  das  línguas.  Esses  dons  capacitam  o  membro  do  Corpo  de  Cristo  a  falar
sobrenaturalmente.  A  Profecia  nos  permite  ouvir  a  voz  do  Espírito  Santo  e  sermos  edificados,
exortados  ou  consolados  por  ela,  e  se  consolida  pelo  cumprimento  fiel  e  pelos  resultados.  A
Variedade de Línguas se revela através de uma expressão falada de maneira divina, nunca aprendida
pela pessoa que fala. E por fim o dom de Interpretação de Línguas é a revelação divina do Espírito
Santo para declarar a Igreja o significado das palavras pronunciadas pelo profeta em outras línguas.

COMPARTILHAMENTO

Você já viu a manifestação de dons espirituais? Você ora buscando os Dons Espirituais, a fim de contribuir
à Igreja para a manifestação do poder de Deus? 

CONCLUSÃO

O apóstolo Paulo foi o Autor das escrituras que mais nos ensinou sobre a importância da busca pelos Dons
do Espírito. Mas procuremos com zelo abundar nos dons espirituais para edificação da igreja e a glória de
Deus. “Contudo, buscai com zelo os melhores dons”. 1 Co 12:31
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