


White Chapel



O QUE SÃO DONS ESPIRITUAIS?

São habilidades sobrenaturais distintas, 
dadas pelo Espírito Santo, segundo a Sua 
graça e vontade, para a Glória de Deus e 
edificação do seu povo/Igreja



O QUE NÃO SÃO
DONS ESPIRITUAIS?

dom espiritual não é uma grande vontade de fazer algo 
para ajudar a igreja a crescer;
dom espiritual não é fazer algo bem feito e com muito 
entusiasmo; 
dom espiritual não é sentir-se bem a fazer algo para Deus;
dom espiritual não é cargo nem tarefa;



2 Timóteo 1.6-7 

“Por esta razão te lembro que despertes 
o dom de Deus, que há em ti pela 
imposição das minhas mãos. Porque 
Deus não nos deu o espírito de 
covardia, mas de poder, de amor e de 
moderação”.
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DOM DE ARTESANATO

Capacidade divina para criativamente desenhar e/ou construir itens 
para serem usados para o ministério;
Literalmente significa fazer trabalhos manuais, desenhar ou construir;

• Trabalha com madeira, tecido, pintura, metal, vidro e outras 
matérias primas;

• Constrói coisas que aumentam a efectividade de outros ministérios;
• Alegra-se em servir com habilidades manuais para suprir 

necessidades tangíveis;
• Planeia e constrói artigos e provê recursos para uso ministerial;
• Trabalha com diferentes tipos de ferramentas;
• Criativo, designer, habilidoso, engenhoso, prático, atrás dos 

bastidores e útil;



Êxodo 31:1-6

Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo:
Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, 
filho de Hur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de 
sabedoria, e de entendimento, e de ciência, em todo o lavor, 
para elaborar projetos, e trabalhar em ouro, em prata, e em 
cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de 
madeira, para trabalhar em todo o lavor.
E eis que eu tenho posto com ele a Aoliabe, o filho de 
Aisamaque, da tribo de Dã, e tenho dado sabedoria ao 
coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam 
tudo o que te tenho ordenado.



Êxodo 35:31-35

E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência 
e em todo o lavor, para criar invenções, para trabalhar em ouro, e 
em prata, e em cobre, E em lapidar de pedras para engastar, e em 
entalhar madeira, e para trabalhar em toda a obra esmerada.
Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros; a ele e a 
Aoliabe, o filho de Aisamaque, da tribo de Dã. 
Encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de 
mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador, em azul, e em 
púrpura, em carmesim, e em linho fino, e do tecelão; fazendo toda 
a obra, e criando invenções.



DOM DE MÚSICA

• Capacidade dada por Deus de dar uma contribuição significativa 
a uma experiência de adoração ao cantar ou tocar um 
instrumento musical;

•  Aqueles que possuem esse dom têm uma capacidade 
acentuada de dar glória e honra a Deus por meio de músicas e 
instrumentos e, muitas vezes, a habilidade de conduzir outros a 
uma experiência de adoração significativa;



DOM DE MÚSICA

1Samuel 16.23
E sucedia que, quando o espírito maligno, da parte de Deus, vinha sobre Saul, Davi 
tomava a harpa e a dedilhava; então, Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito 
maligno se retirava dele.

2Crónicas 5
12 e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asafe, Hemã, Jedutum e os filhos 
e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé, para o oriente do altar, com 
címbalos, alaúdes e harpas, e com eles até cento e vinte sacerdotes, que tocavam as 
trombetas;
13 e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se 
fazerem ouvir, para louvarem o SENHOR e render-lhe graças; e quando levantaram eles 
a voz com trombetas, címbalos e outros instrumentos músicos para louvarem o SENHOR, 
porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então, sucedeu que a 
casa, a saber, a Casa do SENHOR, se encheu de uma nuvem;



DOM DE APÓSTOLO (MISSIONÁRIO)
Efésios 4:11 “E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para 
profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres”
Apóstolo (α ̓πο ́στολος - apostolos) - enviado, embaixador, apóstolo;

na LXX a palavra é usada 2X em Isa 6.8 (forma verbal, traduzida por 
“enviar”;  A quem enviarei (…) envia-me a mim;

num sentido restrito, 
apóstolo refere-se aos que viram o Cristo ressurrecto e foram 
comissionados por ele (Mc 3.14; Lc 6.13; At 1.15—26);
Posteriormente, Paulo chamado para apóstolo (At 9.1-19)



Num sentido mais alargado há outros apóstolos:

Barnabé (At 14.1-4; 14)
Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo,… (v. 14)

Tiago, irmão de Jesus:
e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. (Gal 1.19)

Andrónico e Junia (mulher) (Rom. 16:7)
Saudai Andrónico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, os 
quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim.

DOM DE APÓSTOLO (MISSIONÁRIO)



Capacidade sobrenatural dada por Deus para serem pioneiros, 
iniciando igrejas locais, mesmo com barreiras culturais :

• língua desconhecida  (têm de aprender uma nova língua),

• costumes diferentes (forma de saudar, forma de vestir, comida)

• valores sociais diferentes (o lugar do homem e mulher)

• Diferente religião dominante

• e plantar ou revitalizar igrejas onde não há conhecimento do 
evangelho. 

DOM DE APÓSTOLO (MISSIONÁRIO)



DOM DE EVANGELISTA
• Capacidade divina de comunicar efetivamente com simplicidade, 

clareza e eficácia o evangelho aos descrentes, de maneira que 
eles respondem em fé e são movidos em direção ao discipulado;

• A palavra grega εὐάγγελος (euangelos), eu = bom, angelos = 
mensageiro. significa levar as “Boas Novas”. O dom de evangelista 
dá poder para compartilhar o evangelho do amor de Jesus com o 
perdido, de maneira que ele venha a conhecer Jesus como Senhor 
e Salvador.

• A pessoa com esse dom tem a sabedoria de perceber quem, 
quando e como chamar os rebeldes para dentro do reino de Deus.

• Evangelistas são os obstetras espirituais da igreja.



DOM DE EVANGELISTA

• Efésios 4:11 “E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para 
profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres”

• Filipe é chamado de evangelista. At 21.8 Atos  8.5-7,40

• Timóteo é exortado a fazer a  obra  de  evangelista  (2Tm  4,5).  

• A  descrição  mais  exata  do  ministério  do  evangelista encontra-
se  em  Atos  8.5-7.  Mais  adiante,  nesse  mesmo  capítulo,  lemos:  
“Quanto  a  Filipe, encontrou-se em Azoto, e, indo em frente, 
anunciava a boa nova em todas as cidades” (v. 40).



DOM DE PASTOR

Capacidade dada por Deus de: 
nutrir, 
cuidar e 
guiar pessoas na caminhada 
para atingir maturidade 
espiritual e tornar-se 
semelhantes a Cristo;

“E ele mesmo deu uns 
para apóstolos, e outros 
para profetas, e outros 
para evangelistas, e 
outros para pastores e 
doutores,” Ef. 4:11-14



1 Pedro 5:2-4

Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus 
cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas 
de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso 
por ganância, mas com o desejo de servir. Não 
ajam como dominadores dos que foram confiados 
a vocês, mas como exemplos para o rebanho. 
Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês 
receberão a imperecível coroa da glória. 



DOM DE LIDERANÇA
προισθηµι proistemi - estar à frente, colocar sobre, estar em pé, estar 
sobre, presidir, ser protetor ou guardião,  dar ajuda,  cuidar, dar atenção.
Capacidade dada por Deus para dar visão espiritual, motivar, comunicar e 
direcionar pessoas para harmoniosamente cumprir o propósito de Deus;

“O maior entre vós seja como o menor; e quem lidera como quem serve” 
Lucas 22:25-26 

“o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com 
liberalidade; o que lidera, com cuidado;” Rom. 12:8 

São aqueles que vão à frente e lideram pelo exemplo, de modo que outros 
são motivados a segui-los 
“Sede meus imitadores, como também eu de Cristo” 1 Co. 11:1



DOM DE ADMINISTRAÇÃO 

1 Coríntios. 12:28 “E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente 
apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, 
depois milagres, depois dons de curar, socorros, administrar, 
variedades de línguas.”

κυβερνεσις -kubernesis - governo, administração, pilotar
Administrar bens ou dinheiro (José no Egito e Daniel na Babilónia)



DOM DE ADMINISTRAÇÃO 

Pessoas com o dom de administração são conselheiros “bem 
relacionados” no Corpo de Cristo (a Septuaginta usa a mesma 
palavra em Provérbios 24:6 e 11:14);

“Com conselhos prudentes tu farás a guerra; e há vitória na 
multidão dos conselheiros.”

“Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão 
de conselhos há segurança.”



DOM DE SERVIÇO

“Quem tiver o dom de servir os outros, que sirva” Rom 12:7
διακονια - diakonia - serviço, ministério, esp. daqueles que 
executam os pedidos de outros, daqueles que pelo pedido de 
Deus proclamam e promovem religião entre os homens

Capacidade dada por Deus de:
-identificar necessidades não satisfeitas relativas a alguma 
tarefa relacionada ao trabalho do Senhor;
-fazer uso de recursos disponíveis para suprir tais necessidades 
e ajudar a atingir os resultados desejados;



DOM DE SOCORROS

“A uns estabeleceu Deus na igreja, […] socorros”1cor 12.28
αντιληψις antilepsis - aliviar, socorrer, prestar ajuda, participar 
e/ou apoiar, auxiliar

Capacidade sobrenatural dada por Deus onde sem egoísmo, suprem as 
necessidades dos outros e realizaram tarefas necessárias e práticas que 
libertam, suportam, encorajam e vão de encontro às necessidades de 
outras pessoas;
Eles se aproximam daqueles em necessidade espiritual com uma palavra 
amável, com uma compreensão e comportamento compassivo, e com a 
capacidade especial de falar a verdade bíblica de uma forma 
convincente e amorosa para os espiritualmente fracos e cansados. Estes 
cristãos prestativos podem aplacar a ansiedade no coração oprimido 
com palavras alegres e seguras de verdade e júbilo.



DOM DE MISERICÓRDIA

ελεεω - eleeo - ter misericórdia, mostrar compaixão, sentir 
simpatia de coração, ajudar alguém aflito ou que busca auxílio, 
ajudar o aflito, levar ajuda ao miserável, 

Capacidade dada por Deus para 
- ajudar os que sofrem ou em necessidade, proporcionando compaixão e 
cuidado que levam à ação;
- sentir e expressar compaixão e solidariedade incomum para com aqueles 
que estão em situações difíceis ou de crise e lhes proporcionar a ajuda e 
apoio necessários para atravessar tempos difíceis.

“Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.” Mat 5.7
“Certo samaritano, […] vendo-o, compadeceu-se dele.” Luc. 10:33 



DOM DE DAR

O verbo grego dar (µεταδι ́δωµι, metadidomi) significa dar 
compartilhar, contribuir, conceder.

“tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi 
dada: ... Se contribuir faça-o com liberalidade” Rom 12: 6-8

Capacidade sobrenatural dada por Deus de contribuir no 
momento e às pessoas certas, com dinheiro ou recursos para o 
trabalho do Senhor, com alegria e liberalidade.

“da sua pobreza deu tudo quanto possuía” Mc 12.44b



2 CORÍNTIOS 8 - 9

•  a graça de Deus concedida às 
igrejas da Macedônia;

•  a profunda pobreza deles 
superabundou em grande riqueza 
da sua generosidade;

•  na medida de suas posses e 
mesmo acima delas, se 
mostraram voluntários;

•  pedindo-nos, com muitos 
rogos, a graça de participarem 
da assistência aos santos

• aquele que semeia 
pouco, pouco também
ceifará; e o que semeia 
com fartura com 
abundância também
ceifará.



DOM DE HOSPITALIDADE

“Sendo hospitaleiros uns 
para os outros, sem 

murmurações, cada um 
administre aos outros o 
dom como o recebeu, 

como bons despenseiros 
da multiforme graça de 
Deus” (1 Pedro 4:9,10)

Φιλοξενι ́α – philoxenia
philos + xenia :amor + estranho, 

amar estrangeiros/forasteiro

Capacidade dada por Deus de 
receber de pessoas, 

proporcionando, comunhão,
alimento e/ou abrigo.



“entrai em minha casa e aí ficai. E nos
constrangeu a isso.” Atos 16.15

“Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja” 
Rom 16.23

“Não negligencieis a hospitalidade, pois 
alguns, praticando-a, sem o saber 
acolheram anjos.” Heb. 13:1-2



DOM DE FÉ

Porque a um pelo Espírito é
dada a palavra da 

sabedoria; e a outro, pelo
mesmo Espírito, a palavra da 

ciência; E a outro, pelo
mesmo Espírito, a fé; e a 

outro, pelo mesmo Espírito, os
dons de curar; 1Co 12.8-9

“Barnabé […] era homem 
bom, cheio do Espírito Santo 

e de fé” At 11.24

Ora, a fé é o firme 
fundamento das coisas 

que se esperam, e a prova 
das coisas que se não 

vêem. Heb 11:1

Capacidade dada por 
Deus de crer de forma 

sobrenatural (de acordo 
com as promessas de 

Deus) com confiança e
acreditar sem dúvidas na 
habilidade de Deus para 
cumprir Seus propósitos



DOM DE PROFECIA
“De modo que, tendo diferentes
dons, segundo a graça que nos é
dada, se é profecia, seja ela
segundo a medida da fé” Rom 12:6

“Judas e Silas, que eram também 
profetas, consolaram os irmãos 
com muitos conselhos e os 
fortaleceram.” Atos 15.32

Capacidade dada por Deus para:
"proclamar" ou declarar a vontade 
divina, interpretar os propósitos de Deus, 
ou se dar a conhecer de alguma forma 
a verdade de Deus.

προφητεια - propheteia – profecia, 
discurso que emana da inspiração 
divina e que declara os propósitos de 
Deus,  que significa “falar em nome de 
alguém, em favor de alguém”

profecia significa a declaração do que 
se não conhece por meios naturais (Mt
26.68)

O foco deste dom é comunicar o que 



DOM DE PROFECIA
“Tinha este quatro filhas donzelas, que 

profetizavam. Demorando-nos ali alguns 
dias, desceu da Judéia um profeta 
chamado Ágabo” Atos 21:9-10 

“Temos, assim, tanto mais confirmada a 
palavra profética, e fazeis bem em 
atendê-la, como a uma candeia que 
brilha em lugar tenebroso, até que o dia 
clareie e a estrela da alva nasça em 
vosso coração, sabendo, primeiramente, 
isto: que nenhuma profecia da Escritura 
provém de particular elucidação; porque 
nunca jamais qualquer profecia foi dada 
por vontade humana; entretanto, homens  
[santos] falaram da parte de Deus, 
movidos pelo Espírito Santo.” 2Pe. 1:19-21

O foco deste dom é comunicar o que 
Deus quer que seja dito com clareza, 
criatividade e poder. É também 
chamado o dom de pregação

João Batista - o mensageiro que 
preparou  o caminho diante de Jesus

Capacidade dada por Deus para 
revelar a verdade e proclamá-la de 
forma relevante e oportuna,  para 
compreensão, correção, 
arrependimento ou edificação.

cuidado com os falsos profetas



DOM DE PROFECIA

A profecia, no Novo Testamento é uma pregação comum, é uma 
manifestação sobrenatural, dada para edificação, exortação e 
consolação.

Uma pregação pode ter caráter profético, mas nem toda pregação é 
profecia.

Portanto, a profecia ela tem que ter fundamento doutrinário ou bíblico e 
não pode acrescentar nada à Bíblia.

dom de profecia tem três finalidades básicas, em proveito da igreja: “Mas 
o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação” 
1 Cor 14.3



DOM DE ENSINO “tendo, porém, diferentes dons 
segundo a graça que nos foi dada: se 
profecia, seja segundo a proporção da 
fé; se serviço, dediquemo-nos ao 
serviço; ou o que ensina esmere-se no 
fazê-lo.” Rom 12:6-7

“jamais deixando de vos anunciar 
coisa alguma proveitosa e de vo-la 
ensinar publicamente e também de 
casa em casa” Atos 20:20

“Apolo, homem eloquente e poderoso 
nas Escrituras.
Era ele instruído no caminho do Senhor; 
e, sendo fervoroso de espírito, falava e 
ensinava com precisão a respeito de 
Jesus” Atos 18:24-25

O dom de ensino dá a habilidade 
de partilhar conhecimento racional 
e de auxiliar no crescimento e 
desenvolvimento que irá servir na 
edificação dos membros em Cristo

διδασκω - didasko – ensinar, instruir, 
pronunciar discursos didáticos, ser 
professor.



DOM DE EXORTAÇÃO
“tendo, porém, diferentes dons 
segundo a graça que nos foi dada: 
.....o que exorta faça-o com 
dedicação” Rom 12:6-8

“Até à minha chegada, aplica-te à 
leitura, à exortação, ao ensino.” 
1Tim. 4:13

”Não deixemos de congregar-nos, 
como é costume de alguns; antes, 
façamos admoestações e tanto mais 
quanto vedes que o Dia se 
aproxima” Heb 10.25

παρακαλεω - parakaleo – chamar, apelar 
para, exortação, solicitação, admoestar, 
exortar, rogar, solicitar, aconselhar, 
encorajar e consolar.

Capacidade divina de apresentar a verdade 
de maneira a fortalecer, 
confortar ou estimular à ação os que estão 
desencorajados ou a vaguear na fé. É o dom 
de falar palavras de 
conforto, consolo, encorajamento, 
admoestação ou aconselhamento 
para membros do Corpo, de maneira que 
eles são fortalecidos e edificados.
Encorajamento é o dom de estimular outros 
através de conselhos sábios e oportunos. 



Esse dom constrói o Corpo 
de Cristo ajudando 
discípulos novos, jovens e 
adolescentes a deixar o 
pecado e a acreditar no 
poder do Espírito Santo; é 
também chamado o dom de 
aconselhamento

DOM DE EXORTAÇÃO
Paulo & Barnabé

“E, tendo anunciado o evangelho 
naquela cidade e feito muitos 
discípulos, voltaram para Listra, e 
Icônio, e Antioquia, fortalecendo 
a alma dos discípulos, exortando-
os a permanecer firmes na fé; e 
mostrando que, através de muitas 
tribulações, nos importa entrar no 
reino de Deus.” Atos 14:21-22



DOM DE SABEDORIA
“Porque a um pelo Espírito é dada a palavra 
da sabedoria” 1 Cor 12:8

“escolhei […] sete homens […], cheios do 
Espírito e de sabedoria” Atos 6.3

E, chegando à sua terra, ensinava-os na 
sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam 
e diziam: Donde lhe vêm esta sabedoria e 
estes poderes miraculosos? Mateus 13:54

“e tende por salvação a longanimidade de 
nosso Senhor, como igualmente o nosso 
amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a 
sabedoria que lhe foi dada,
ao falar acerca destes assuntos, como, de 
fato, costuma fazer em todas as suas 
epístolas, nas quais há certas coisas difíceis 
de entender, que os ignorantes e instáveis 
deturpam, como também deturpam as 
demais Escrituras, para a própria destruição 
deles.” 2Pe 3.15-16

σοφια -sophia -sabedoria, inteligência 
conhecimento sobre diversos assuntos, ato 
de interpretar sonhos e de dar sábios 
conselhos, ajuizar bem, interpretar sonhos. 
Inteligência evidenciada em descobrir o 
sentido de algum enigma, número 
misterioso ou visão.

Sabedoria de Deus que se evidencia no 
planeamento e execução dos seus planos 
na formação e gestão.

(Tg 3.13-18)



DOM DE CONHECIMENTO
“Porque a um pelo Espírito é dada a palavra 
da sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espírito, 
a palavra de conhecimento” 1 Cor 12:8

“Ai de vós, intérpretes da Lei! Porque 
tomastes a chave da ciência; contudo, vós 
mesmos não entrastes e impedistes os que 
estavam entrando.” Lucas 11:52 

“Vede, porém, que esta vossa liberdade não 
venha, de algum modo, a ser tropeço para 
os fracos. Porque, se alguém te vir a ti, que 
és dotado de saber, à mesa, em templo de 
ídolo, não será a consciência do que é fraco 
induzida a participar de comidas 
sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do 
teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual 
Cristo morreu. E deste modo, pecando 
contra os irmãos, golpeando-lhes a 
consciência fraca, é contra Cristo que 
pecais.” 2 Coríntios 8:9-12 

γνωσις - gnosis –conhecimento, 
entendimento, ciência, 
conhecimento geral da religião cristã 
e de coisas lícitas e ilícitas para os 
cristãos,  conhecimentos cientifico e 
moral para uma vida correta

conhecimento significa em geral 
inteligência, entendimento 

Conhecimento de lei naturais e das 
escrituras



DOM DE DISCERNIMENTO “Porque a um pelo Espírito é dada a palavra 
da sabedoria; .....e a outro o dom de 
discernir os espíritos;” 1 Cor 12:8-10

“Afasta-te de mim, Satanás, porque teus 
sentimentos não são os de Deus”
Marcos 8:33

“Amados, não deis crédito a qualquer 
espírito; antes, provai os espíritos se 
procedem de Deus, porque muitos falsos 
profetas têm saído pelo mundo fora.” 1Jo 
4.1-6

“Então, disse Pedro: Ananias, por que 
encheu Satanás teu coração, para que 
mentisses ao Espírito Santo, reservando parte 
do valor do campo?” Atos 5:3

διακρισις –diakrisis: habilidade de discernir, 
discernimento, julgamento 

Capacidade divina para saber com 
segurança se determinados 
comportamentos supostamente vindos de 
Deus são na realidade divinos, humanos ou 
satânicos.;

Vem de uma sensibilidade ao Espírito Santo 
que capacita para o serviço à igreja como 
um vigia,  tendo a habilidade para identificar 
por meio de discernimento sobrenatural o 
que não é verdade;

será um dom muito necessário no Fim dos 
Tempos. 



DOM DE LÍNGUAS

γλωσσα –glossa: língua, orgão da fala, 
idioma ou dialeto usado por um grupo 
particular de pessoas, diferente dos usados 
por outras nações, “língua estrangeira”.

διαλεκτος –dialektos: conversação, fala, 
discurso, linguagem, língua ou a linguagem 
própria de cada povo, um idioma usado por 
um povo em particular.

Capacidade dada por Deus de
expressar-se de forma sobrenatural num 
idioms estrangeiro que nunca aprendemos, 
mas que nos é comunicado diretamente 
pelo Espírito Santo. 
É dirigida e para glorificar a Deus (falar, orar 
e cantar - com o Espirito e com 
entendimento)

“Porque a um pelo Espírito é dada a palavra 
da sabedoria; ... e a outro a variedade de 
línguas;” 1 Cor 12:8-10

“E estes sinais seguirão aos que crerem: Em 
meu nome expulsarão os demónios; falarão 
novas línguas” Marcos 16:17

“4 O que fala em língua desconhecida 
edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza 
edifica a igreja.”
“14 se eu orar em língua desconhecida, o 
meu espírito ora bem, mas o meu 
entendimento fica sem fruto” 
“27 E, se alguém falar em língua 
desconhecida, faça-se isso por dois, ou 
quando muito três, e por sua vez, e haja 
intérprete.”
“39 Portanto, irmãos, procurai, com zelo, 
profetizar, e não proibais falar línguas.” 1 Cor 
14



Quando recebemos o batismo no Espírito Santo é exatamente neste
momento, quando somos cheios do Espírito e encontramo-nos
totalmente rendidos a ele que passamos a falar em línguas.

- Falar línguas é um dom, não é para todos(1Cor 12:29-30)
29 Deverão ser todos apóstolos? Serão todos pregadores ou profetas? Tornar-se-ão todos 
ensinadores? Poderão todos fazer milagres? 30 Podem todos curar os doentes? Dá-nos Deus a 
todos a capacidade de falar línguas que não conhecemos? Pode qualquer pessoa interpretar o 
que aqueles que têm esse dom dizem? Claro que não. 

- Todos os salvos são batizados no Espírito Santo (1 Coríntios 12:13) Pois todos nós fomos batizados 
em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos 
temos bebido de um Espírito.

-Cheio do Espírito Santo (Efésios 5:18) -> Dons



DOM DE LÍNGUAS

• É dirigida e para glorificar a Deus 
(falar, orar e cantar - com o Espirito e 
com entendimento)

• É para edificação pessoal

• Sinal para os incrédulos/estrangeiros 

• Edifica na igreja se existir alguém que 
interprete/traduza

• Não é a Línguas dos Anjos 

• Não é o batismo do Espirito Santo ou 
com fogo

“Paulo, tendo passado por todas as regiões 
superiores, chegou a Éfeso; e achando ali 
alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós 
já o Espírito Santo quando crestes? E eles 
disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que 
haja Espírito Santo.
Perguntou-lhes, então: Em que sois batizados 
então? E eles disseram: No batismo de João.
Mas Paulo disse: Certamente João batizou 
com o batismo do arrependimento, dizendo 
ao povo que cresse no que após ele havia de 
vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram 
foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, 
impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o 
Espírito Santo; e falavam línguas, e 
profetizavam. E estes eram, ao todo, uns doze 
homens.” Atos 19:1-7



DOM DE INTERPRETAÇÃO
DE LÍNGUAS

“Porque a um pelo Espírito é dada a palavra 
da sabedoria; ... e a outro a variedade de 
línguas; e a outro a interpretação das 
línguas.” 1 Cor 12:8-10

“E, se alguém falar em língua desconhecida, 
faça-se isso por dois, ou quando muito três, e 
por sua vez, e haja intérprete.” 1 Cor 14:27

ερµηνια hermeneia: interpretação do que foi 
dito mais ou menos obscuramente por outros 

Capacidade sobrenatural dada por Deus de 
expressar-se com palavras entendidas o que 
o Espírito Santo comunica pela variedade de 
línguas que não conhecemos.

Não é um tradutor



DOM DE MILAGRES
“Porque a um pelo Espírito é dada a palavra 
da sabedoria; ....e a outro a operação de 
milagres;” 1 Cor. 12:8-9

“E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente 
apóstolos, em segundo lugar profetas, em 
terceiro doutores, depois milagres, depois 
dons de curar, socorros, governos, variedades 
de línguas. Porventura são todos apóstolos? 
são todos profetas? são todos doutores? são 
todos operadores de milagres? 1 Cor 12:28-
29 

“E não fez ali muitas maravilhas, por causa da 
incredulidade deles“ Mat 13:58 

“Homens israelitas, escutai estas palavras: A 
Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus 
entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, 
que Deus por ele fez no meio de vós, como 
vós mesmos bem sabeis.” Atos 2:22. 

δυναµις -dunamis, significa: Poder, força, 
autoridade ou virtude de realizar milagres ou 
maravilhas

O dom de operação de milagres ou 
maravilhas realiza obras extraordinárias 
além do poder humano, altera a ordem 
natural das coisas consideradas impossíveis. 
Um milagre é uma manifestação de poder 
espiritual ou sobrenatural no reino natural. 

Desses termos gregos derivam as palavras 
“energia” e “dinamite”.

São palavras plurais, no idioma original.



– Êx 14 – Israel atravessou o mar Vermelho
– Êx 17 – Moisés fez brotar água de uma 
rocha.
– Nm 17,16-26 – a vara de Aarão que 
floresce;
– Js 10.13,14 – Josué fez parar o Sol
– Js 3, 14-17 – Josué e seu povo 
atravessaram o Rio Jordão a pé enxuto;
– I Rs 17 – Elias, Multiplicação da farinha e 
do azeite 
– 1 Reis 18 – Elias orou para descer fogo do 
céu
- 2 Rs 4 – Eliseu, Multiplicação do azeite
– 2 Reis 6 – Eliseu fez flutuar o ferro de um 
machado

- Jo 2,11 – Bodas de Caná
- Acalma a Tempestade (Mc 8.38,39).
- Andar sobre o mar (Mt 14.22-36) 
- Multiplicação dos Pães e Peixes a 5000 e 
4000 homens- (Jo. 6:5-14)
- Deixou a figueira infrutífera (Mt 21.18-22) 
- Ele ressuscitou o filho único de uma viúva, 
de Naim(Lc 7.11-16).
- Ressuscitou a filha de Jairo (Mc 5.22 24).
- Ressuscitou a Lazaro após 4 dias de ter 
morrido (Jo 11.43-45)
-Ele ressuscitou (Mateus 28) 

DOM DE MILAGRES



- Pedro ressuscitou Dorcas na cidade de Jope (At 9.36-43) 
- Paulo, tornou cego um encantador que visava apartar a fé de Elimas (At 13.11)
- Paulo orou e livrou-se da prisão por conta de um terremoto (At 16.25-26) 
- Paulo ressuscitou um morto (At 20.9-12) 

Romanos 15:19 Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus; de maneira 
que desde Jerusalém, e arredores, até ao Ilírico, tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo.

E   Deus,   pelas   mãos   de   Paulo,   fazia   maravilhas extraordinárias.  De  sorte  que  até  os  
lenços  e  aventais  se  levavam,  do  seu  corpo,  aos  enfermos,  e  as enfermidades fugiam 
deles...” (Actos 19:11-12)

Atos 2.43: “muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos”

1 Cor 1:7 “De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor 
Jesus Cristo,”

Gal 3:5 “Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera milagres entre vós, fá-lo pelas obras 
da lei, ou pela pregação da fé?”

O dom de milagres não estava restrito aos apóstolos, mas é concedido pelo Espirito Santo à 
igreja de acordo com a vontade de Deus para manifestação do seu poder e glória.

DOM DE MILAGRES



DOM DE CURA

ιαµα –iama: Cura, um meio de cura, remédio, 
medicamento 

No Antigo Testamento, Deus se manifestava ao 
povo de Israel como o “Jeová Rofeca”, ou 
“Jeová Rafá” — O Senhor que Sara (Êx 15.26; SI 
103.3).

É a manifestação sobrenatural do Espírito de 
Deus que milagrosamente traz cura e libertação 
de doenças físicas e espirituais.

Corpo: Os coxos, cegos, surdos e mudos, 
tumores, febres, toda sorte de vírus, nada pode 
impedir o agir sobrenatural do dom de curar.
Espirito: Espíritos maus, malignos e demónios .
Alma: Inferno ou Salvação por Jesus 

“Porque a um pelo Espírito é dada a palavra 
da sabedoria; .... e a outro, pelo mesmo 
Espírito, os dons de curar” 1 Cor. 12:8-9

“E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente 
apóstolos, em segundo lugar profetas, em 
terceiro doutores, depois milagres, depois 
dons de curar, socorros, governos, variedades 
de línguas.” 1 Cor 12:28-30 

“E estes sinais seguirão aos que crerem: Em 
meu nome expulsarão os demónios; falarão 
novas línguas; Pegarão nas serpentes; e, se 
beberem alguma coisa mortífera, não lhes 
fará dano algum; e porão as mãos sobre os 
enfermos, e os curarão.” Marcos 16:17-18

"E ele curou muitos doentes de toda sorte de 
enfermidades; também expeliu muitos 
demónios, não lhes permitindo que falassem, 
porque sabiam quem ele era" Marcos 1:34.



O Ser Humano (corpo, espirito e alma)

“Então, formou o SENHOR Deus ao homem do 
pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de 
vida, e o homem passou a ser alma vivente" 
Gênesis 2:7.

Na Bíblia a grande luta é por nossas almas “pois 
vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a 
salvação das suas almas”.1 Pedro 1:9
O corpo está sujeito às regras do pecado e está 
destinado a morrer. O espírito volta a Deus. 
Mas a alma, que é a essência de quem nós 
somos, tem uma escolha. Jesus morreu na cruz 
por cada alma, cada pessoa individual. Se 
rejeitamos Jesus seremos destruídos no inferno

“Não tenham medo dos que matam o corpo, 
mas não podem matar a alma. Antes, tenham 
medo daquele que pode destruir tanto a alma 
como o corpo no inferno.” Mateus 10:28.

“Sem fé é impossível agradar a Deus”
Hebreus 11:6 

"Está alguém entre vós doente? Chame os 
presbíteros da igreja, e estes façam oração 
sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do 
Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e 
o Senhor o levantará; e, se houver cometido 
pecados, ser-lhe-ão perdoados" Tiago 5:14-
15.

“E não fez ali muitas maravilhas, por causa da 
incredulidade deles“. Mat 13:58 

Jesus tinha fé, e o povo (doentes, 
necessitados, miseráveis) não. 
Por isso, Jesus não fez muitos milagres ali. 
(Igreja terá fé)

“Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou; 
vai-te em paz" Lucas 7:50



Nem todas as pessoas serão curadas.

2 Tim 4:20 “deixei Trófimo doente em Mileto.”
-Timóteo estava doente do estómago
-Paulo tinha um espinho na carne

Lucas 4: 24-30
“havia muitas viúvas em Israel, no tempo do profeta Elias, quando não vinha chuva do céu 
durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região. No entanto, a 
nenhuma delas foi enviado Elias, e sim a uma viúva estrangeira, que vivia em Sarepta, na 
Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Apesar disso, 
nenhum deles foi curado, a não ser o estrangeiro Naamã, que era sírio.”

Esse dom não significa uma capacidade de curar quando e como a pessoa quer, porém é 
sempre uma transmissão de poder do Espírito Santo. Por isso, é indispensável que o portador 
do dom esteja ligado a Cristo e siga a sua direção



O dom de cura é um recurso especial à disposição da igreja do 
Senhor Jesus Cristo. E, sob a soberania de Deus, pela ação do 
Espírito Santo e segundo a fé, os crentes sejam beneficiados com a 
cura das enfermidades físicas, emocionais, espirituais e 
principalmente a cura da nossa alma.

A nossa própria salvação é um milagre. Estávamos mortos em 
pecado, mas Deus entrou em nossas vidas e nos fez novas criaturas 
(2 Coríntios 5:17). 
Esta é a maior cura de todas.

DOM DE CURA



DOM DE INTERCESSÃO
“Também o Espírito, semelhantemente, nos 
assiste em nossa fraqueza; porque não 
sabemos orar como convém, mas o mesmo 
Espírito intercede por nós sobremaneira, com 
gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os 
corações sabe qual é a mente do Espírito, 
porque segundo a vontade de Deus é que ele 
intercede pelos santos.” Rom 8.26-27

“Epafras […] esforça-se sobremaneira, 
continuamente, por vós nas orações” Col 4.12

“não cessamos de orar por vós e de pedir que 
transbordeis de pleno conhecimento da sua 
vontade, em toda a sabedoria e 
entendimento espiritual” Col 1.9

εντυγχανω –entugchano: suplicar, orar, pedir, 
fazer intercessões por alguém

Capacidade divina para orar 
consistentemente por outros e para o proveito 
de outros, vendo frequentes e específicos 
resultados a essas orações; 

“Antes de tudo, pois, exorto que se use a 
prática de súplicas, orações, intercessões, 
ações de graças, em favor de todos os 
homens, […] Deus […] deseja que todos os 
homens sejam salvos. “ 1 Tm 2.1-4




