
8. Os dons do Espírito Santo (1T 2017—O Espírito Santo e a espiritualidade) 

 

Material Bíblico: 1 Coríntios 12:4-7, 11; Efésios 4:7; 1 Coríntios 12:14-31; Romanos 

12:3-8; 1 João 4:1-3.  

 

Citações 

 Com uma perversidade tão patética quanto empobrecida nós nos tornamos 

preocupados com os esporádicos, extraordinários e não universais ministérios do 

Espírito a negligenciar... os mais generalizados. J. I. Packer 

 Algumas pessoas têm uma idéia distorcida de como viver a vida cristã. Vendo 

cristãos talentosos e bem-sucedidos, eles tentam imitá-los. Para eles, a grama do 

outro lado da cerca é sempre mais verde. Mas quando descobrem que seus 

próprios dons são diferentes ou suas contribuições são mais modestas (ou 

mesmo invisíveis), elas desmoronam e desprezam oportunidades genuínas que 

lhes estão abertas. Eles esqueceram que estão aqui para servir a Cristo, não a si 

mesmos. Billy Graham 

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

do Pentecostes eles começaram a achar fácil fazer coisas difíceis. A. J. Gordon 

 Talentos espirituais não garantem que compreendamos Deus corretamente em 

todos os pontos. Craig S. Keener 

 Algumas pessoas são apenas "crentes" porque querem que Deus lhes dê coisas; 

Uma emoção, dinheiro, presentes espirituais, etc, mas eles nunca pensam duas 

vezes sobre o que eles podem dar a Deus. Eles são parasitas cristãos, sempre 

querendo mais, em vez de servos cristãos, que estão sempre dispostos a oferecer. 

Lisa Bedrick 

 O Espírito Santo pode estar com você sempre e guiá-lo de volta a Ele, mas para 

desfrutar os benefícios deste dom sagrado, você deve verdadeiramente recebê-lo, 

e então você poderá usá-lo em sua vida. Quão triste seria receber um presente 

tão precioso e, em seguida, colocá-lo de lado e nunca usá-lo. Margaret D. 

Nadauld 

 Em muitas igrejas apenas uma minoria de pessoas sabe quais são os seus dons. 

Isso ocorre porque a maioria não tem dons porque eles não estão no corpo de 

Cristo. As cabras não têm dons. Seus pastores precisam parar de dar sermões em 

"Como descobrir o seu dom", e começar a dar sermões sobre "Como se 

arrepender e nascer de novo". David Servant 

 

Perguntas 

 Quais são os presentes do Espírito Santo? Deveríamos lista-los em ordem de 

importância? Será que a nossa lista varia com a de outros? Quem define o que é um 

presente do Espírito Santo? Habilidades naturais também são dons espirituais? Nós 

podemos se contentar em receber um dom ao invés de se esforçar? Estar repleto da 

verdade é a prioridade máxima? 

 

Resumo Bíblico 

 1 Coríntios 12:4-7 nos diz que há diferentes tipos de dons, mas é o mesmo Deus 

que os oferece, e que eles são para o bem comum. Individualmente nós recebemos a 

graça de acordo com a medida que Deus nos dá (Efésios 4:7). Nós recebemos dons para 

a construção do corpo de Cristo (Romanos 12:3-8). Consequentemente, “ninguém tenha 

de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter; mas, ao contrário, tenha um 



conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu” Romanos 

12:3 NVI. Nós somos convocados a “examinar os espíritos” (1 João 4:1-3). 

 

Comentário  
 Para que servem os dons espirituais? Nos anos 80, eu realizei uma série de 

workshops que foram feitos para descobrir seus dons espirituais. O problema mais 

comum que descobrimos foi que muitas pessoas queriam dons espirituais para si, não 

para edificar o corpo de Cristo. Mas a Escritura é muito clara de que os dons do Espírito 

Santo não são para nossa auto-edificação, mas para a comunidade em geral. É por isso 

que algumas manifestações presumidas (como falar em línguas) podem ser 

problemáticas, pois muitas vezes elas são usadas como um "distintivo de honra". É por 

isso que Paulo prefere falar cinco palavras compreensíveis do que dez mil em uma 

língua desconhecida. A ênfase é sempre sobre a compreensão e interpretação, não o 

discurso milagroso. 

Isso revela a verdade sobre Deus que quer que as coisas sejam feitas 

"decentemente e em ordem", e seu desejo é construir a comunidade da fé, em vez de 

apenas um indivíduo. À medida que vemos o que os dons fazem, compreendemos muito 

melhor a intenção de Deus. 

1 Coríntios 12: 8, 9 fala dos dons espirituais da sabedoria e do conhecimento. 

Esses dons do Espírito Santo geralmente não são os mais lembrados e discutidos! Além 

disso, tendemos a pensar que adquirimos eles através do nosso próprio estudo e 

experiência. Isso significa que devemos desistir de ler e estudar e apenas aguardar que o 

Espírito Santo nos dê esses dons? 

Efésios 4:11 poderia ser interpretado em um sentido de predestinação. Isso seria 

porque o Espírito decide quem vai fazer o quê? E quanto à preocupação de Deus pela 

nossa liberdade individual? 

O verdadeiro problema na verdade é que, já que todos nós desejamos presentes 

espirituais, qual é a razão de procurar o que queremos? Todos nós precisamos nos 

perguntar "qual é o presente espiritual que mais desejo e por quê?" Pois, em alguns 

casos, nossos desejos são egoístas, e não são usados a edificação do corpo de Cristo... 

Deus dá os dons não para demonstrar quem é favorecido, mas para espalhar as boas 

novas e incentivar os fiéis. 

 

Comentários de Ellen White 

 Os dons especiais do Espírito não são os únicos talentos representados na 

parábola. Esta inclui todos os dons e dotes, originais ou adquiridos, naturais ou 

espirituais. Todos devem ser empregados no serviço de Cristo. Tornando-nos discípulos 

Seus, rendemo-nos a Ele com tudo que somos e temos. Devolve-nos Ele, então, essas 

dádivas purificadas e enobrecidas para que as utilizemos para Sua glória em abençoar 

nossos semelhantes. {PJ 208} 

 Mas os dons do Espírito são prometidos a todo crente segundo sua necessidade 

para a obra do Senhor. A promessa é, hoje, exatamente tão categórica e digna de 

confiança, como nos dias dos apóstolos. “Estes sinais seguirão aos que creram” Marcos 

16:17. Este é o privilégio dos filhos de Deus, e a fé deve lançar mão de tudo quanto é 

possível possuir como apoio. {DTN 722, 723} 

 Aqueles que são trabalhados pelo Espírito Santo não são levados pelo 

sentimento de entusiasmo, que rapidamente se apaga na escuridão. O encanto da 

influência de Cristo é eterno. “Parem de lutar! Saibam que eu sou Deus! ”. Essa é uma 

solene quietude de Deus. {5MR 235 – traduzido do original} 
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