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DONS ESPIRITUAIS 
 

LIÇÃO 03 
 
"Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é 

membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente 
apóstolos; em segundo lugar, profetas; em terceiro lugar, mestres;..." (1 Co 
12:27-28 NVI) 

 
"Se o seu dom é servir, sirva; se é ensinar, ensine;..." (Rm 12:7 NVI) 
 

O Dom Espiritual de Ensino Definido 
 
O dom de ensino é a capacidade concedida por Deus de compreender e 

comunicar a verdade bíblica de forma clara e relevante para que haja 
compreensão e aplicação. 

 
 

Pessoas com o Dom de Ensino 
 
Aprender, pesquisar, comunicar e ilustrar a verdade são qualidades que 

um indivíduo manifestará ao exercitar o dom de ensino. Estas pessoas gostam 
de estudar e aprender novas informações e obtém grande alegria 
compartilhando isto com outros. O formato do ensino pode variar de um 
discipulado um a um até classes formais, estudos bíblicos informais, grandes 
grupos, e pregação que é uma forma de ensino. 

 

Você tem esse dom? 
 
Aqui vão algumas perguntas para você fazer a si mesmo: 
 
1. Você gosta de estudar e pesquisar? 
2. Você gosta de transmitir a verdade bíblica a outros? 
3. Outras pessoas vêm até você em busca da sua perspectiva nas 

Escrituras? 
4. Quando você ensina, as pessoas "captam"? 
5. Quando você vê pessoas confusas no entendimento da Bíblia você sente 

uma responsabilidade de falar a elas sobre o assunto? 
6. Você gosta de falar a grupos de vários tamanhos acerca de questões 

bíblicas sobre as quais você tem fortes convicções? 
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RESUMO: É a capacidade de transmitir com clareza e de forma prática as 
verdades bíblicas. 

 

COMO SER ÚTIL: instrução bíblica. 
 

NA IGREJA: professores para todas as idades, participação em pequenos 
grupos. 

 
 
"Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é 

membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu ... os que têm dom de 
prestar ajuda..." (1 Co 12:27-28 NVI) 

 
"Se o seu dom é servir, sirva; se é ensinar, ensine;..." (Rm 12:7 NVI) 
 

O Dom Espiritual de Ajuda/Serviço Definido 
 
O dom de ajuda/serviço é a habilidade para trabalhar alegremente ao lado 

de outro e ajudar aquela pessoa a completar a tarefa que Deus lhes deu. 
Pessoas com este dom geralmente preferem trabalhar nos bastidores. Eles 
também tendem a achar alegria ajudando a aliviar os fardos e responsabilidades 
de outros. Este dom normalmente é acompanhado por uma atitude de 
humildade e sacrifício, bem como uma habilidade de perceber as necessidades 
de outros. 

 
 

Pessoas com o Dom de Ajuda/Serviço 
 
Estas pessoas tendem a demonstrar uma atitude de servo, lealdade, 

atenção aos detalhes, e receptividade às iniciativas de outros. Eles funcionam 
bem em posições de detalhe e assistência na liderança. 
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Você tem esse dom? 
 
Aqui vão algumas perguntas para você fazer a si mesmo: 
 
1. Você curte ajudar outros a serem mais efetivos no trabalho deles? 
2. Você prefere trabalhar nos bastidores? 
3. Quando alguém está fazendo seu trabalho deficientemente seu primeiro 

instinto é ajudar em vez de criticar? 
4. Você prefere trabalhar em uma posição de suporte em vez de uma 

posição de liderança? 
5. Quando você ouve falar de alguém em necessidade, você oferece seus 

serviços quando possível? 
6. Quando alguém pede sua ajuda, você tem dificuldade de dizer não? 
 

RESUMO: É o apoiador nos trabalhos da Igreja e dos líderes da Igreja. Um 
dom extremamente nobre. Apóia as pessoas em necessidades em geral. 

 

COMO SER ÚTIL: no apoio nas atividades e afazeres da Igreja, e aos 
líderes. Auxílio a irmãos em Cristo em todas as esferas. 

 

NA IGREJA: na manutenção da Igreja, nas necessidades eventuais 
durante um culto ou evento, desempenhando tarefas necessárias para um 
ministério sob a orientação de um líder. 

 
 
"Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é 

membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu ... os que têm dons de 
administração..." (1 Co 12:27-28 NVI) 

 

O Dom Espiritual de Administração Definido 
 
O dom de administração é a habilidade dada por Deus de dar direção e 

tomar decisões em favor de outros, que resultam em operação eficiente e no 
alcance de metas. A administração inclui a habilidade de organizar pessoas, 
coisas, informações, finanças, etc. Frequentemente a marca de um 
administrador é a habilidade de executar coisas de um modo "decente e 
ordenado" (1 Coríntios 14:40) 
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Pessoas com o Dom de Administração 
 
Administradores freqüentemente têm um olho aguçado para detalhes. 

Eles também podem possuir os talentos naturais de organização, observação e 
atenção a detalhes, solução de problemas, e capacidade de raciocínio. 

 
 

Administração nas Escrituras 
 
Jesus organizou Seu ministério escolhendo um círculo interno de três 

discípulos (Marcos 9:2), designando os doze (Marcos 3:13-14) e enviando os 
setenta de dois em dois (Lucas 10:1). José (Gênesis 41:41-57; 47:13-26), Jetro 
(Êxodo 18) e Tito (Tito 1:5) demonstram o dom de administração. 

 
 

Você tem esse dom? 
 
Aqui vão algumas perguntas para você fazer a si mesmo: 
 
1. Quando as coisas são organizadas deficientemente você fica frustrado e 

deseja ajudar nas correções necessárias? 
2.Você é capaz de tirar ordem do caos? 
3.Você naturalmente organiza sua vida, agenda, finanças, prioridades, 

etc.? 
4.Você se empolga ao atuar em tarefas e projetos? 
5.Coisas como eficiência e presteza significam mais para você do que para 

a maioria das pessoas? 
6.Coisas como planilhas eletrônicas, orçamentos, quadros organizacionais 

e aplicativos, arquivos, canetas marca-texto e etiquetas te fazem feliz? 
 

RESUMO: É a capacidade de gerenciamento, organização e execução, 
sob uma visão espiritual das coisas somado muitas vezes aos talentos 

naturais e/ou formação profissional. 
 

COMO SER ÚTIL: nas atividades “burocráticas” da Igreja. 
 

NA IGREJA: membros da Diretoria. Líderes quando possuem este dom é 
bom, se não devem se cercar de pessoas que possuam este dom. 
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"E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para 

evangelistas... (Ef 4:11 NVI) 
 

O Dom Espiritual de Evangelismo Definido 
 
O dom de evangelismo é a habilidade e o desejo de comunicar, corajosa e 

claramente, o evangelho de Jesus Cristo para que não-cristãos tornem-se 
cristãos. 

 
 

Pessoas com o Dom de Evangelismo 
 
Os evangelistas frequentemente se preocupam calorosamente com os 

perdidos e têm um forte desejo de vê-los conhecer Jesus. Eles sentem 
compaixão pelos perdidos e procuram seriamente entender as perguntas e 
dúvidas deles de forma que eles possam prover uma resposta convincente. 
Frequentemente um evangelista prefere estar com pessoas na cultura do que 
ficar na companhia de cristãos na igreja. 

 

Você tem esse dom? 
 
Aqui vão algumas perguntas para você fazer a si mesmo: 
 
1. Você gosta de estar com não-cristãos e compartilhar o evangelho? 
2. Você consegue se comunicar efetivamente com não-cristãos em uma 

linguagem que eles conseguem entender? 
3. A conversão de alguém te traz profunda alegria? 
4. Você se sente frustrado quando você não compartilhou sua fé durante 

algum tempo? 
5. Você gosta de ensinar a outros como compartilhar sua fé? 
6. Você acha fácil de dirigir uma conversa para o assunto Jesus Cristo? 
 

RESUMO: É a capacidade de compartilhar de Cristo aos não-crentes os 
conceitos de salvação. 

 

COMO SER ÚTIL: ganhando almas para Cristo. 
 

NA IGREJA: participando de atividades evangelísticas de impacto, 
evangelizando cotidianamente e aproximando-se dos frequentadores da Igreja 
ainda não salvos e conduzindo-os a Cristo. 
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"Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se 

alguém tem o dom de profetizar use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é 
servir, sirva; se é ensinar, ensine; se é dar ânimo, que assim faça... (Rm 12:6-8 
NVI) 

 

O Dom Espiritual de Encorajamento Definido 
 
O dom de encorajamento (também chamado de dom de exortação) 

envolve motivar, encorajar e consolar outras pessoas de forma que elas 
amadureçam na sua caminhada com Jesus. 

 
 

Pessoas com o Dom de Encorajamento 
 
Cristãos com este dom têm uma sensibilidade incomum para com aqueles 

que estão desanimados ou em lutas e são atraídos para eles.  
Como resultado, as pessoas tendem a procurá-los em busca de palavras 

restauradoras, verdade graciosa e conselho compassivo. Estas pessoas também 
tendem a ter um alto grau de paciência e otimismo. Elas podem ter uma queda 
para relacionamentos um-a-um e preferem trabalhar com indivíduos ou 
pequenos grupos. 

 
 

Você tem esse dom? 
 
Aqui vão algumas perguntas para você fazer a si mesmo: 
 
1. As pessoas te procuram para aconselhamento e encorajamento? 
2. Você gosta de caminhar com alguém através de dificuldades? 
3. Você é atraído em direção àqueles que estão sofrendo e necessitados? 
4. Você é paciente com as pessoas? 
5. Você preferiria falar pessoalmente com alguém sobre os seus problemas 

do que enviar outra pessoa para ajudar? 
6. Você acha fácil expressar alegria na presença daqueles que estão 

sofrendo? 
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RESUMO: é o dom que leva a pessoa a dar ânimo espiritual a outrem 
através da fé e da Palavra. 

 

COMO SER ÚTIL: apoiando irmãos em crises ou lutas, crentes que 
estejam fraquejando na fé ou que estejam se desviando do caminho mais reto. 

 
NA IGREJA: visitação, oração em duplas, testemunhos de fé e 

envolvimento em pequenos grupos com estreitamento de relacionamentos são 
possibilidades de uso deste dom na Igreja 

 

Dons Espirituais: Ensino 
"O dom de ensino é a capacidade concedida por Deus de compreender e 

comunicar a verdade bíblica de forma clara e relevante para que haja 
compreensão e aplicação." 

 

Dons Espirituais: Ajuda/Serviço 
"O dom de ajuda/serviço é a habilidade para trabalhar alegremente ao 

lado de outro e ajudar aquela pessoa a completar a tarefa que Deus lhes deu." 
 

Dons Espirituais: Administração 
"A administração inclui a habilidade de organizar pessoas, coisas, 

informações, finanças, etc." 
 

Dons Espirituais: Evangelismo 
"O dom de evangelismo é a habilidade e o desejo de comunicar, 

corajosamente e claramente, o evangelho de Jesus Cristo para que o não cristão 
torne-se cristãos." 

 

Dons Espirituais: Encorajamento 
"O dom de encorajamento (também chamado de dom de exortação) 

envolve motivar, encorajar e consolar outras pessoas de forma que elas 
amadureçam na sua caminhada com Jesus." 

 
 
 
 
 
 

FONTES: 
- Estudos de Mark Driscoll em www.bomcaminho.com 
- Quem é Você no Corpo de Cristo? de Lida E. Knight 


