
3. Dons Espirituais para Evangelizar e Testemunhar (Segundo Trimestre de 2012 — 

Evangelismo e Testemunho) 
  
Material bíblico: 1 Ped. 4:10; João 16:8, 13; 1 Cor. 12:28-31; Atos 2:40-47; 13:4, 5, Ef. 4:11, 

12. 
  
Citações 

 Antes do Pentecostes, os discípulos achavam difícil fazer coisas fáceis; após o 

Pentecostes, eles acharam fácil fazer coisas difíceis. A. J. Gordon 
  Não há ninguém tão pobre na igreja de Cristo que não possa nos conceder algo de valor. 

João Calvino 
 A verdadeira espiritualidade sempre tem um produto final. Oswald J. Smith  
 Com uma perversidade tão patética quanto empobrecedora, nós estamos mais 

preocupados hoje com os esporádicos ministérios extraordinários e não universais do 

Espírito e, por isso, negligenciamos… aqueles que são mais gerais. J. I. Packer 
 Ser cheios do Espírito é ter o Espírito cumprindo em nós tudo o que Deus pretendia que 

Ele fizesse quando o colocou em nós. Lewis Sperry Chafer 
  
Perguntas 
 Quais são os dons espirituais essenciais para o evangelismo? Será que deveríamos fazer 

uma lista na ordem da importância que lhes atribuímos? Será que a nossa lista vai ter diferenças 

em relação às listas das outras pessoas? Como esses dons funcionam na prática? Será que 

podemos confiar no recebimento do dom em vez de na execução da obra? Em nosso sistema, 

quem é que recebe o crédito? Será que uma compreensão cheia de verdade está sendo vista como 

um dom espiritual de prioridade máxima? 
  
Resumo bíblico 
 Em 1 Pedro 4:10, a Bíblia nos diz que devemos usar qualquer dom que tenhamos 

recebido em benefício dos outros. Essa é uma perspectiva muito diferente daquela que, com 

frequência, prevalece numa discussão sobre os dons espirituais… É o Espírito Santo que é o 

agente ativo no evangelismo, convencendo as pessoas de seus pecados, da verdade e de sua 

necessidade de vir a Deus, o médico dos médicos (veja-se João 16:8, 13). 1 Cor. 12:28-31 lista 

alguns dos dons do Espírito. Todos eles são importantes na obra do evangelismo, mas nem todos 

são evangelistas no sentido usado para definir o termo. Mas qual é o maior dom no evangelismo? 

A vida da igreja primitiva é explicada em Atos 2:40-47, e fica claro que o Espírito encontrava-se 

bastante ativo na vida dos crentes (veja-se também Atos 13:4, 5). Os dons do Espírito servem 

para a edificação do corpo de Cristo (Ef. 4:11, 12). 
  
Comentário  

Para que servem os dons espirituais? No início do meu ministério, eu dei vários cursos 

cujo propósito principal era ajudar as pessoas a descobrirem seus dons espirituais. O problema 

mais frequente com o qual nos deparávamos era que muitas pessoas queriam dons espirituais 

para si mesmas, não para a edificação do corpo de Cristo. Mas as Escrituras são muito claras ao 

dizer que os dons do Espírito não se destinam a nossa edificação própria, mas para a edificação 

da comunidade como um todo. É aí que entra o assunto do evangelismo e do testemunho. 



Algumas supostas manifestações (como falar em línguas) podem ser problemáticas, já 

que, com muita frequência, são usadas como uma “insígnia de honra.” É por isso que Paulo 

preferia falar cinco palavras com entendimento a falar dez mil numa língua desconhecida. A 

ênfase deve sempre ser posta na compreensão e na interpretação, e não no dom espiritual.  
 Isso revela a verdade sobre um Deus que quer que as coisas sejam feitas “com ordem e 

decência,” e Seu desejo é edificar a comunidade da fé e não o indivíduo. Quando entendemos 

para que servem os dons, nós observamos um retrato muito mais claro dos propósitos de Deus. 
 1 Cor. 12:8, 9 fala dos dons espirituais da sabedoria e da ciência (conhecimento). Esses 

dons do Espírito não são geralmente aqueles dos quais mais lembramos ou sobre os quais mais 

falamos! Adicionalmente, nós tendemos a pensar neles como sendo adquiridos por meio de 

nosso próprio estudo e experiência. Será que isso significa que devemos parar de ler e estudar e 

apenas esperar que o Espírito nos conceda esses dons? Que dom espiritual você mais deseja usar 

no evangelismo e no testemunho? 
O dom primário do Espírito é nos conduzir a toda verdade. Ele é quem testemunha em 

prol da verdade. É a inspiração da verdade como esta se encontra revelada nas Escrituras. Por 

que esse foco na verdade? E o que isso tem que ver com evangelismo? A resposta é que, sem ela, 

continuamos a funcionar de acordo com premissas defeituosas e pressuposições equivocadas. 

Não encaramos a realidade, mas criamos nossa própria versão dela. O dom do Espírito é um 

amor pela verdade, não importa quão doloroso seja, às vezes, o custo. Isso deve sempre ser 

verdadeiro para nós em todo esforço evangelístico que fazemos. Nunca deveria haver qualquer 

tipo de duplicidade ou “inverdade.”; 
 No que diz respeito ao Espírito Santo, Ele sempre há de afirmar o que é verdadeiro, não 

importa a situação. Deus é sempre gracioso, obviamente, mas Ele não pode aceitar nenhuma 

manipulação da verdade, porque isso leva à distorção de nossa vida. 
Deus busca verdadeiros crentes, não aqueles que se impressionam com Seus milagres, 

que se ofuscam por Sua glória ou que se deixam convencer à força. A razão da fé é vitalmente 

importante. Será que se convencem por causa de manifestações sobrenaturais, por causa de uma 

presença pessoal persuasiva ou por causa de uma oratória inspiradora?  
Ou a fé é verdadeira por causa da verdade em si, mesmo sem a presença do próprio Deus 

que escolhe permanecer oculto enquanto caminha ao nosso lado diariamente?  
“O que é a verdade? A verdade é algo tão nobre que, se Deus se desviasse dela, eu me 

ateria à verdade e abriria mão de Deus,” escreveu Meister Eckhart. 
  
Comentários de Ellen White 
 Não devemos encorajar um espírito de entusiasmo que traz zelo durante certo tempo, mas 

logo perece, deixando o desânimo e a depressão. Precisamos do Pão da vida que desce do céu 

para conceder vida à alma. No estudo da Palavra de Deus, não se deixe controlar pela emoção. 

Todos os que labutam na vinha do Senhor devem aprender que emoção não é fé. Não se requer 

que estejamos sempre em um estado de elevação. O que se requer é que tenhamos firme fé na 

Palavra de Deus como carne e sangue de Cristo. {Mente, caráter e personalidade, v. 1, p. 49} 
 Aqueles em quem opera o Espírito Santo não são guiados por uma sensação de 

entusiasmo, que logo se esvai nas trevas. A força da influência de Cristo é duradoura. “Aquietai-

vos e sabei que Eu sou Deus.” Trata-se de uma quietude solene e duradoura na presença de Deus.  

{Manuscript releases, v. 5, p. 235} 
 O terceiro, quarto e quinto capítulos de Atos relatam o seu testemunho. Aqueles que 

tinham rejeitado e crucificado o Salvador esperavam encontrar Seus discípulos desanimados, 



cabisbaixos e prontos para renunciar a seu Senhor. Com estupefação, ouviram o testemunho 

claro e corajoso dado sob o poder do Espírito Santo. As palavras e obras dos discípulos 

representavam as palavras e obras de seu Mestre; e todos os que os ouviam diziam: Aprenderam 

de Jesus, pois falam como Ele falava. "E, com grande poder, os apóstolos deram testemunho da 

ressurreição do Senhor Jesus: e grande graça recaiu sobre todos eles." {Testemunhos para 

ministros e obreiros evangélicos, p. 67} 
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