Dia 2

SÉRIE:
DONS ESPIRITUAIS
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.

TODOS TEM, NEM TODOS CONHECEM
• Num grupo de 1200 cristãos
pesquisados 80% NÃO conheciam o
seu, ou os seus dons
• “Um dom é uma capacidade especial
que Deus – de acordo com Sua graça –
dá a cada membro do corpo de Cristo
e que deve ser usado para a
edificação da Igreja”.

AS LISTAS DE DONS NA BÍBLIA
• Romanos 12:4-8
1. Profecia
2. Serviço
3. Ensino
4. Exortação
5. Contribuição
6. Liderança
7. Misericórdia
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• Efésios 4:11,12
Efésios 4:11,12

1. Apóstolos

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,

2. Profetas

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.

3. Evangelistas
4. Pastores
5. Mestres

• I Coríntios 12:7-11 (Manifestações do
Espírito)
1. Palavra da sabedoria
2. Palavra da ciência
3. Fé
4. Dons de curar
5. Operação de maravilhas
6. Profecia
7. Discernir os espíritos
8. Variedade de línguas
9. Interpretação das línguas.
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OS DONS USADOS NA IGREJA
1. Contribuição
2. Evangelistas
3. Pastores
4. Exortação
5. Misericórdia
6. Serviço
7. Ensino
8. Profecia
9. Liderança

O PROPÓSITO DOS DONS
• “Visando o aperfeiçoamento dos
santos, para a obra do Serviço, para
edificação do corpo de Cristo;”
Efésios 4:12
• “Mas a manifestação do Espírito é dada
a cada um, para o que for útil.”
I Coríntios 12:7
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• “Mas um só e o mesmo Espírito opera
todas estas coisas, repartindo
particularmente a cada um como
quer.”
I Corintios 12:11
• “Cada um conforme o dom que
recebeu, como bons despenseiros da
multiforme graça de Deus.”
I Pedro 4:9
• “Para que, em todas as coisas, seja
Deus glorificado, por meio de Jesus
Cristo, a quem pertence a glória e o
domínio pelos séculos dos séculos.
Amém!”
I Pedro 4:10

DONS E O CHAMADO
• “Deus não te chama para algo que
não te capacitou”
• Seus gostos, afinidades, habilidades, sua
forma de ver o mundo, revelam os dons
que Deus te deu.
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ANOTAÇÕES:
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