Dons Espirituais
Por que é importante conhecer o tema?
 Somos admoestados a conhecê-los. (I Corintios 12:1).
 Somos motivados a usá-los. (I Timóteo 4:10).
 Somos responsáveis pelo uso. (I Pedro 4:10).
“A maior causa de nossa fraqueza espiritual como um povo é a falta de fé real nos
dons espirituais”. (Review and Herald 14/08/1868).
Definição do Dom Espiritual
Dons espirituais são habilidades divinas distribuídas pelo Espírito Santo para cada
cristão de acordo com a vontade de Deus para o bem-estar do corpo de Cristo.
 Dons espirituais são habilidades divinas.
 Distribuídos pelo Espírito Santo.
 Para cada cristão de acordo com a vontade de Deus.
 Para o bem-estar do corpo de Cristo.
Como
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

descobrir seus dons espirituais:
Ore a Deus sobre o tema.
Esteja disposto a usar os dons.
Informe-se a respeito dos dons.
Descubra o que lhe dá satisfação.
Coloque em prática os dons.
Avalie de maneira honesta a sua eficiência.
Procure a opinião de outras pessoas.

O que ensina a parábola
1. Os talentos representam dons espirituais.
2. A dádiva dos talentos é uma prerrogativa de Deus.
3. Talentos usados tornam-se talentos multiplicados.
4. Cada um recebe algum talento.
5. Um talento tem muito valor.
6. Usar os talentos envolve riscos.
7. Quem falha em usar o que tem, perde o que tem.

8. O uso dos dons espirituais nos prepara para o céu.
Exemplo dos Dons:
1. APOSTOLADO
 Capacidade que o habilita, com base em sua autoridade espiritual, a ser
conhecido de forma voluntária pela igreja, como líder espiritual.
 Fundar igrejas, planejar novos ministérios e servir em áreas não penetradas
(João 13:12-17).

2. LÍNGUAS
 Capacidade de falar ou interpretar outro idioma.
 Traduzir e realizar trabalhos com diferentes culturas (1 Cor. 14: 26-28).
3. MISERICÓRDIA
 Capacidade de sentir empatia por pessoas que sofrem por problemas físicos,
emocionais e espirituais.
 Visita a enfermos, serviços comunitários e ministérios nas prisões (Lucas 10: 3337).
4. EXPULSAR DEMÔNIOS
 Capacidade de liberar pessoas de possessões demoníacas, em nome de Jesus.
 Ministério de oração e suporte espiritual ao evangelismo (Lucas 10: 17-20).
5. SERVIÇO
 Capacidade de servir ou prestar ajuda na realização de uma determinada
tarefa.
 Diaconato, visitação e apoio voluntário (Lucas 22: 24-27).
6. CELIBATO
 Capacidade de permanecer solteiro e feliz sem sofrer demasiada tentação
sexual.
 Libera a pessoa para exercer outros dons de maneira mais dedicada e eficiente
(I Cor. 7:32-35).

7. CONHECIMENTO
 Capacidade de descobrir, coletar, analisar e formular informações e idéias que
são importantes para o bem-estar e o crescimento da igreja.
 Escritor, instrutor bíblico, conselheiro, professor (Efésios 3:14-19).
8. EVANGELISMO
 Capacidade de expor o evangelho através de diferentes meios para atrair
pessoas a Cristo.
 Ministério pessoal. Pregação e seminário (atos 8:26-40).
9. POBREZA VOLUNTÁRIA
 Capacidade de renunciar aos bens materiais e ao luxo para adotar um estilo de
vida adequado dentro de uma sociedade.
 Ação missionária e missão transcultural (Atos 4:23-27).
10. HOSPITALIDADE
 Capacidade para cuidar de pessoas dando uma calorosa recepção,
companheirismo, hospedagem e alimentação.
 Recepcionista, pequenos grupos e hospedar ou acolher pessoas (Gên. 18: 1-8).
11. CONTRIBUIÇÃO
 Capacidade de contribuir com seus bens para o reino de Deus com alegria e
generosidade.
 Apoio de missionários, eventos especiais, tesoureiro e ajuda comunitária (II
Cor. 8:2-5).
12. ORAÇÃO
 Capacidade de orar por determinados pedidos e experimentar respostas de
orações específicas.
 Grupos de oração, intercessão e vigílias (Lucas 11:1-13).
13. FÉ
 Capacidade de discernir a vontade de Deus com muita confiança e praticá-la.
 Liderança, evangelismo, conselheiro e ministério de oração (Rom. 4:18-21).
14. HABILIDADE MANUAL

 Capacidade de usar as mãos em trabalhos práticos para benefício da igreja.
 Construção, jardinagem e manutenção (Êxo. 30:22-31).
15. CURA
 Capacidade de servir como um instrumento por meio do qual Deus restaura a
saúde de enfermos com ou sem uso de medicamentos.
 Equipe de oração, aconselhamento e visita a doentes (Tiago 5:14 e 15).
16. AJUDA
 Capacidade de colocar suas habilidades ao serviço de outros para que os dons
destes sejam mais eficientes.
 Serviço de telefone, secretaria, diaconato e apoio aos líderes (Lucas 10:38-42).
17. PASTOR
 Capacidade de assumir a liderança e responsabilidade pelo bem espiritual de
uma igreja.
 Direção de culto, escola sabatina, aconselhamento e visitação (João 10:1-15).
18. CRIATIVIDADE ARTÍSTICA
 Capacidade de investir sua habilidade artística para edificação da igreja
 Mímica, ornamentação, boletim, ADRA e comunicação (Êxo. 31:1-11).
19. ENSINO
 Capacidade de transmitir informacões que são importantes para o crescimento
da igreja, de tal forma que outras pessoas são capazes de aprender.
 Professor de escola sabatina, ministério pessoal e treinamento (Tiago 3:1).
20. DISPOSIÇÃO PARA O SOFRIMENTO
 Capacidade de sofrer ou até morrer pela fé, transmitindo mesmo assim uma
atitude de vitória e de alegria, que honra a Deus.
 Trabalho pioneiro, missão e testemunho (Atos 7:54-60).
21. LIDERANÇA
 Capacidade de planejar, organizar, recrutar, exercer influência, treinar e fazer
líder.
 Pastor, ancião, diretor de departamento (I Tim. 3:1-7).

22. MISSIONÁRIO
 Capacidade de colocar seus dons em prática em um contexto cultural
diferente.
 Fundação de igrejas e missão global. (I Cor. 9:19-23).
23. MÚSICA
 Capacidade de edificar os outros através da voz ou de algum instrumento
musical.
 Líder de música, cantar no coral, equipe de louvor e regência (I Sam. 16:1423).
24. PROFECIA
 Capacidade de receber por meio do Espírito Santo, uma mensagem de Deus.
 Profeta e mensageiro especial de Deus. (I João 4:1-6).
25. ACONSELHAMENTO
 Capacidade de servir aos outros por meio do consolo, exortação e ânimo.
 Integração de novos cristãos, equipe de visita, ancião, departamento Lar e
Família.(I Tes. 5:14).
Dons espirituais x Funções Universais
A expressão “funções universais” indica tarefas que são obrigações de todos os
cristãos, não importam quais sejam os seus dons espirituais. Cada cristão deve
desempenhá-las.
 Um determinado dom espiritual não pode ser exigido de cada cristão.
 Nem todo cristão tem o dom de evangelista, mas todos têm a função de
testemunhar de sua fé.
 Nem toda igreja tem todos os dons, mas toda igreja deveria usar os dons que
tem.

Dons Espirituais x Talentos Naturais
Dons espirituais:
São dados por ocasião do nascimento espiritual.

Talentos naturais:
São dados por ocasião do nascimento físico.
1. Os talentos naturais podem ser transformados pelo Espírito Santo em dons
espirituais.
2. Os talentos naturais e dons espirituais podem variar em medida e tipo.
3. Os talentos naturais e dons espirituais são igualmente dados por Deus.
Dons Espirituais x Frutos do Espírito






Dons espirituais são qualidades do “fazer”.
Os dons espirituais são dados quando nos tornamos cristãos.
Os frutos do Espírito são qualidades do “ser”.
Os frutos do Espírito são resultados de um continuo relacionamento com Cristo.
Frutos do Espírito Santo e dons espirituais são essenciais para o ministério.

Dons espirituais x Títulos ministeriais





Dons espirituais indicam funções específicas.
Dons espirituais indicam contribuições ministeriais.
Títulos ministeriais indicam posições.
Títulos ministeriais indicam, posição organizacional.

Benefícios do uso dos Dons Espirituais
1. Benefícios Pessoais
 Quando você conhece e usa seu dom espiritual, você descobre sua função.
 Quando você descobre sua função espiritual, seu ministério será mais
direcionado.
 Quando você conhece sua função espiritual, seu ministério será muito mais
frutífero e produzirá alegrias.
 Você terá maior preparo para o céu.
2.




Beneficio para a Igreja
Haverá mais união e harmonia no grupo.
Haverá menos orgulho e falsa humildade na igreja.
Haverá maturidade e crescimento na Igreja.

3. Benefícios do Reino de Deus
 Deus será glorificado.
 Cristo em breve voltará.
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