Dia 1

SÉRIE:
DONS ESPIRITUAIS
ROMANOS 12:3-8
Porque, pela graça que me é
dada, digo a cada um dentre
vós que não saiba mais do
que convém saber, mas que
saiba com temperança,
conforme a medida da fé que
Deus repartiu a cada
um. 4 Porque assim como em
um corpo temos muitos
membros, e nem todos os
membros têm a mesma
operação, 5 assim nós, que
somos muitos, somos um só
corpo em Cristo, mas
individualmente somos
membros uns dos outros. 6 De
modo que, tendo diferentes
dons, segundo a graça que
nos é dada: se é profecia, seja
ela segundo a medida da
fé; 7 se é ministério, seja em
ministrar; se é ensinar,
haja dedicação ao
ensino; 8 ou o que exorta, use
esse dom em exortar; o que
reparte, faça-o com
liberalidade; o que preside,
com cuidado; o que exercita
misericórdia, com alegria.

DONS ESPIRITUAIS!
Qual é o seu Dom?
O USO DOS DONS É REQUERIDO.
VOCÊ CONHECE O SEU OU OS SEUS DONS?

O QUE VOCÊ SABE SOBRE DONS?
• Os dons espirituais são um prêmio que
Deus concede aos fiéis?
• Um dom espiritual recebido vale para a
vida toda?
• Nem todos os cristãos têm dons
espirituais?
• Todo cristão pode receber qualquer
dom, basta pedir?
• Há mais cristãos sem um determinado
dom, do que os que tem este dom?
• Todos os cristãos têm os mesmos dons,
apenas os expressam de formas
diferentes?
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Efésios 4:11,12
E ele mesmo deu uns para
apóstolos, e outros para
profetas, e outros para
evangelistas, e outros para
pastores e doutores, querendo
o aperfeiçoamento dos santos,
para a obra do ministério, para
edificação do corpo de
Cristo,

I Coríntios 12:7-11
7 Mas

a manifestação do
Espírito é dada a cada um
para o que for útil. 8 Porque a
um, pelo Espírito, é dada a
palavra da sabedoria; e a
outro, pelo mesmo Espírito, a
palavra da ciência; 9 e a outro,
pelo mesmo Espírito, a fé; e a
outro, pelo mesmo Espírito, os
dons de curar; 10 e a outro, a
operação de maravilhas; e a
outro, a profecia; e a outro,
o dom de discernir os espíritos;
e a outro, a variedade de
línguas; e a outro, a
interpretação das
línguas. 11 Mas um só e o
mesmo Espírito opera todas
essas coisas, repartindo
particularmente a cada um
como quer.

VOCÊ É UM “POEMA” DE DEUS
• Efésios 2:10 – “Pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para boas
obras, as quais Deus de antemão
preparou para que andássemos nelas.”
• Salmo 139:13-16 - “Pois tu formaste o
meu interior, tu me teceste no seio de
minha mãe.
Graças te dou, visto que por modo
assombrosamente maravilhoso me
formaste; as tuas obras são admiráveis,
e a minha alma o sabe muito bem; os
meus ossos não te foram encobertos,
quando no oculto fui formado e
entretecido como nas profundezas da
terra.
Os teus olhos me viram a substância
ainda informe, e no teu livro foram
escritos todos os meus dias, cada um
deles escrito e determinado, quando
nem um deles havia ainda.”
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HABILIDADES, TALENTOS E DONS
• Êxodo 31:2-5 - “Eis que chamei pelo
nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Hur,
da tribo de Judá, e o enchi do Espírito
de Deus, de habilidade, de inteligência
e de conhecimento, em todo artifício,
para elaborar desenhos e trabalhar em
ouro, em prata, em bronze, para
lapidação de pedras de engaste, para
entalho de madeira, para toda sorte de
lavores.”

• Gênesis 4:20-22 - “Ada deu à luz a
Jabal; este foi o pai dos que habitam
em tendas e possuem gado. O nome
de seu irmão era Jubal; este foi o pai de
todos os que tocam harpa e flauta. Zilá,
por sua vez, deu à luz a Tubalcaim,
artífice de todo instrumento cortante,
de bronze e de ferro;”

• Mateus 25:14-19 - “Pois será como um
homem que, ausentando-se do país,
chamou os seus servos e lhes confiou os
seus bens. A um deu cinco talentos, a
outro, dois e a outro, um, a cada um
segundo a sua própria capacidade; e,
então, partiu. Depois de muito tempo,
voltou o senhor daqueles servos e
ajustou contas com eles.”

3

OS DONS E A IGREJA
• 1 Coríntios 12:12-14, 18. 20. 24-26 “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 batizados em um corpo, quer
judeus, quer gregos, quer escravos, quer
livres. E a todos nós foi dado beber de
um só Espírito.
Porque também o corpo não é um só
membro, mas muitos. Mas Deus dispôs
os membros, colocando cada um deles
no corpo, como lhe aprouve. O certo é
que há muitos membros, mas um só
corpo. Contudo, Deus coordenou o
corpo, concedendo muito mais honra
àquilo que menos tinha, para que não
haja divisão no corpo; pelo contrário,
cooperem os membros, com igual
cuidado, em favor uns dos outros. De
maneira que, se um membro sofre,
todos sofrem com ele; e, se um deles é
honrado, com ele todos se regozijam.”
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• Efésios 4:7, 11-16 – “E a graça foi
concedida a cada um de nós segundo
a proporção do dom de Cristo. E ele
mesmo concedeu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para
evangelistas e outros para pastores e
mestres, com vistas ao
aperfeiçoamento dos santos para o
desempenho do seu serviço, para a
edificação do corpo de Cristo, até que
todos cheguemos à unidade da fé e do
pleno conhecimento do Filho de Deus,
à perfeita varonilidade, à medida da
estatura da plenitude de Cristo, para
que não mais sejamos como meninos,
agitados de um lado para outro e
levados ao redor por todo vento de
doutrina, pela artimanha dos homens,
pela astúcia com que induzem ao erro.
Mas, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a
cabeça, Cristo, de quem todo o corpo,
bem-ajustado e consolidado pelo
auxílio de toda junta, segundo a justa
cooperação de cada parte, efetua o
seu próprio aumento para a edificação
de si mesmo em amor.”
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QUAL É O SEU DOM?
1 Coríntios 12:31 a 13:1-3 – “Entretanto,
procurai, com zelo, os melhores dons. E
eu passo a mostrar-vos ainda um
caminho sobremodo excelente.
Ainda que eu fale as línguas dos
homens e dos anjos, se não tiver amor,
serei como o bronze que soa ou como
o címbalo que retine.
Ainda que eu tenha o dom de
profetizar e conheça todos os mistérios
e toda a ciência; ainda que eu tenha
tamanha fé, a ponto de transportar
montes, se não tiver amor, nada serei.
E ainda que eu distribua todos os meus
bens entre os pobres e ainda que
entregue o meu próprio corpo para ser
queimado, se não tiver amor, nada
disso me aproveitará.”
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ANOTAÇÕES:
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